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Úvod 

 

Žijeme v době, kdy očekáváme, že se o nás zdravotnický systém postará. Je skutečností, že 

se máme lépe než většina ostatních státu, jejichž zdravotnický systém není na takové 

úrovni jako v České republice. Přesto všechno se zdá být rostoucím problémem současné 

společnosti dopravní hustota v metropolitních centrech. Problém s hustotou dopravy je 

již dobře znám z jiných metropolitních oblastí například v Indii.1 Přestože sanitky mají 

upravená pravidla průjezdu dopravou, zdají se být nejhorším problémem křižovatky, jak 

o tom svědčí nedávný případ srážky sanitního vozu s vozidlem v Chebu.2 

Cílem tohoto projektu bude představit nástin řešení tohoto problému, a to s využitím 

přístupu Commons, jakožto technologicko-sociálního směru, jež se snaží budovat přístup 

zdola.3 Uvědomujeme si, že náš projekt je jen počátečním uvážením nad touto 

problematikou. Náš cíl bude naplněn, odstartujeme-li debatu nad tímto problémem. Cílem 

tedy není technologická či právní implementace našeho návrhu. Jedná se o projekt 

v duchu spekulativního designu, tedy takového designového přístupu, který staví na 

myšlence „coby, kdyby“, projektu budoucnost, která ještě není, do přítomnosti, kterou se 

právě díky ukázání projekce snaží změnit. Více o designu například zde. 

  

 
1 SANGEETHA, K., ARCHANA, P., RAMYA, M. a P. RAMYA, (2014). Automatic Abbulance Rescue With Intelligent Traffic 
Light System. Journal of Engineering [online]. 4(2), 53-57 [cit. 2020-11-22]. ISSN 2250-3021. Dostupné z: 
http://www.iosrjen.org/Papers/vol4_issue2%20(part-5)/I04255357.pdf 

2 ČTK, (2020). Řidič houkající sanitky může spoléhat na přednost v jízdě, řekl Nejvyšší soud. iDnes.cz [online]. 26. srpna 
2020 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/nejvyssi-soud-ridic-sanitka-
dopravni-nehoda-cheb-smrtelne-zraneni-cyklistka.A200826_142509_vary-zpravy_ba 

3 BOLLIER, David a Silke HELFRICH (2020). Provisioning Through Commons. Resilience [online]. May 8, 2020 [cit. 
2020-12-19]. Dostupné z: https://www.resilience.org/stories/2020-05-08/provisioning-through-
commons/?fbclid=IwAR2VZVNKfdBtyVa7fC50F18TJ_dcHB8PRcOtJ07Y-0DAMo0O8zLkOF7HyBQ 
 

http://www.iosrjen.org/Papers/vol4_issue2%20(part-5)/I04255357.pdf
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/nejvyssi-soud-ridic-sanitka-dopravni-nehoda-cheb-smrtelne-zraneni-cyklistka.A200826_142509_vary-zpravy_ba
https://www.resilience.org/stories/2020-05-08/provisioning-through-commons/?fbclid=IwAR2VZVNKfdBtyVa7fC50F18TJ_dcHB8PRcOtJ07Y-0DAMo0O8zLkOF7HyBQ
https://www.jakubferenc.cz/article/philosophy-made-flesh-filozoficke-ohlednuti-za-workshopem-kritickeho-designu-doxu/
http://www.iosrjen.org/Papers/vol4_issue2%20(part-5)/I04255357.pdf
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/nejvyssi-soud-ridic-sanitka-dopravni-nehoda-cheb-smrtelne-zraneni-cyklistka.A200826_142509_vary-zpravy_ba
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/nejvyssi-soud-ridic-sanitka-dopravni-nehoda-cheb-smrtelne-zraneni-cyklistka.A200826_142509_vary-zpravy_ba
https://www.resilience.org/stories/2020-05-08/provisioning-through-commons/?fbclid=IwAR2VZVNKfdBtyVa7fC50F18TJ_dcHB8PRcOtJ07Y-0DAMo0O8zLkOF7HyBQ
https://www.resilience.org/stories/2020-05-08/provisioning-through-commons/?fbclid=IwAR2VZVNKfdBtyVa7fC50F18TJ_dcHB8PRcOtJ07Y-0DAMo0O8zLkOF7HyBQ


Popsání problému 

 

Problém: Špatná průjezdnost vozů ZZS v dopravní špičce města. 

Sanitáři musí uzpůsobit svoji rychlost bezpečnému průjezdu dopravní špičkou, čímž 

dochází k prodloužení včasného zásahu u vysoce kritických případů. Momentálně je 

průjezdnost sanitek dopravou uskutečňováno dvěma způsoby. První je technologický, 

hraje zde roli visuální a auditivní prvky pro upozornění ostatních účastníků silniční 

dopravy. Druhý se zakládá na sociálních konvencích, tedy že ostatní řidiči umožní sanitce, 

pokud možno, nejlepší možnou průjezdnost dopravou. Naší otázkou je, je-li možné využít 

nějak technologicko-sociální prvky Commons přístupu, aby byla sanitkám umožněna 

plynulejší a rychlejší průjezdnost dopravou, především s ohledem na dopravní špičku ve 

městech s vysokou dopravní hustotou. 

 

Photo by Iwona Castiello d'Antonio on Unsplash 

 

 

 

https://unsplash.com/@aquadrata?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/traffic-jam?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Témata strategie Brno 2050: Zdraví lidé ve zdravém městě, Město s efektivní a 

udržitelnou mobilitou, Bezpečné město  

  

Cílové skupiny: řidiči sanitek, veřejné blaho 

Zainteresované strany a organizace: nemocnice města Brna (FN a nemocnice sv. Anny), 

Centrum dopravního výzkumu, Magistrát města Brna (Odbor dopravy a Odbor zdraví), 

výrobce a poskytovatelé sanitních vozů, Policie ČR, OpenStreetMap, poskytovatelé 

internetového připojení, operátoři (O2, T-Mobile, …) 

 

Fotka od Harish Sharma z Pixabay  

  

https://brno2050.cz/pdf/Brno2050_re_Vize_2050_final_RMB_ZMB_9_2020.pdf
https://pixabay.com/cs/users/harishs-3407954/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3245739
https://pixabay.com/cs/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3245739


 

Uvedení do kontextu 

 

Následující text je přehledem zdrojů, které se zabývají naším problémem. Jsou zahrnuty 

zdroje širšího spektra, tak aby čtenáře mohl být uveden do kontextů, jež se dotýkají 

řešeného projektu. 

1. SANGEETHA, K., ARCHANA, P., RAMYA, M. a P. RAMYA, (2014). Automatic 

Abbulance Rescue With Intelligent Traffic Light System. Journal of Engineering 

[online]. 4(2), 53-57 [cit. 2020-11-22]. ISSN 2250-3021. Dostupné z: 

http://www.iosrjen.org/Papers/vol4_issue2%20(part-5)/I04255357.pdf 

Dopravní zácpy jsou velkým problémem metropolitních měst. Nejhorší jsou 

dopravní špičky. Je možné využít technologie GPS a chytrých semaforů. Chytré 

semafory reagují na data, která jsou zaslány od sanitek (jejich aktuální poloha) 

a na danou dopravní situaci (hustotu dopravy a momentální stav semaforu 

např. červená), a dle potřeby uvolní v daném směru jízdy pro sanitku průjezd 

křižovatkou. Systém se skládá ze dvou složek: 

• Sanitka (GPS přijímač, embedovaný systém, enkodér, klávesnice a 

display). 

• Dopravní semafor (přijímač, dekodér, embedovaný systém, dopravní 

signál). 

• Propojení komponent pomocí RF modulu (rádiových vln). 

 

2. RAMASANI S., GOWRI Shankar E., MOULISHANKAR, R., SRIRAMPRASAD, D., 

SUDHARSAN, Narayanan, P. (2018). Advanced Ambulance Emergency Services 

Using GPS Navigation. International Journal of Engineering Research and 

Technology [online]. 6(4), 1-5 [cit. 2020-11-22]. ISSN 2278-0181. Dostupné z: 

https://www.ijert.org/research/advanced-ambulance-emergency-services-

using-gps-navigation-IJERTCONV6IS04008.pdf 

Výzkum navrhuje používat Google mapy pro přivolání sanitky k místu nehody 

či potřeby zdravotnického zásahu. Na straně uživatele je potřeba chytrý 

telefon, internetové připojení a aplikace Google mapy. Na straně sanitky pak 

buď chytrý telefon člena posádky nebo dedikovaný počítač s internetovým 

http://www.iosrjen.org/Papers/vol4_issue2%20(part-5)/I04255357.pdf
https://www.ijert.org/research/advanced-ambulance-emergency-services-using-gps-navigation-IJERTCONV6IS04008.pdf
https://www.ijert.org/research/advanced-ambulance-emergency-services-using-gps-navigation-IJERTCONV6IS04008.pdf


připojením. Sanitka je napojena na Google Matrix API, takže je uživateli 

viditelná a může si ji přivolat skrz aplikaci map. 

Autoři poté ještě představují systém VANET, což je speciální typ mobilní ad hoc 

sítě, v níž se vyskytují tři typy vztahů:  

• Vehicle-to-Vehicle (V2V),  

• Vehicle-to-Roadside (VRC) 

• Vehicle-to-Infrastructure (V2I) 

Takovéto vzájemné propojení umožňuje zasílat navzájem informace mezi 

vozidly, vozidly a silnicí a mezi prvky infrastruktury navzájem viz obrázek. 

 

Vzájemné propojení může sloužit k prevencí kolizí (posílání informací mezi 

vozidly), dopravních zácp (kombinace informací z chytrých semaforů a vozidel 

či informace, které si posílá sama infrastruktura) a prevenci dalších možných 

scénářů např. vzniknuvší díra ve vozovce upozorní vozidla díky snímání stavu 

silnice kamerovým systémem, ten pošle informace nebližšímu semaforu, a ten 

upozorní řidiče, kteří odbočují na danou cestu. 

 

3. ČESKO. Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele 

zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a 

poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o 

požadavcích na tyto dopravní prostředky. IN: Zákonyprolidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2020 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-296#f4772007 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-296#f4772007


Vyhláška specifikuje povinné vybavení sanitních vozů. Technologické 

vybavení je zaštítěno pod písmenem A odstavcem 2 bodem 18: 

2.18. vozidlovou radiostanicí nebo integrovaným připojením k veřejné 

mobilní telefonní síti (handsfree), 

 

 

4. ŽIDUV, Eva. Sanitka nemusí jet rychle, ale plynule. Centrum služeb pro silniční 

dopravu [online]. 20. 2. 2018 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: 

https://www.cspsd.cz/714-sanitka-nemusi-jet-rychle-ale-plynule 

Rozhovor se zkušeným řidičem sanitky pražské ZZS o tom, co nejčastěji řidiče 

sanitek trápí. 

My nechceme, aby ostatní vozidla nutně a vždy zastavovala. Jednoduše řečeno, 

chceme, aby nám šla z cesty. Sanitka nemusí jezdit rychle, ale potřebuje jet 

plynule. 

Řidič musí umět předvídat, naučit se reagovat rychle. Překročení dovolené 

rychlosti je v obci možné maximálně o 20 km/h. Na křižovatky se může jezdit 

tak, aby mohl řidič při nejhorším vždy ještě zastavit, může jet na červenou, ale 

přesto musí zůstat pořád velmi opatrný. Jízda pořád podléhá lidskému faktoru. 

Vůči sanitkám mají povinnost i chodci, pro ně též neplatí zelená, pokud projíždí 

sanitka. 

Znovu bych chtěl zdůraznit, že ne rychlost, ale plynulost jízdy je pro sanitku 

prioritní. Nemusíme a nechceme míjet stojící auta. Prostě a jednoduše řečeno – 

potřebujeme mít volnou cestu. 

 

5. ODBOR OBRANY MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA (2018). Výjezdy zdravotnické 

záchranné služby Brno. Data.Brno [online]. [cit. 2020-11-22]. Dostupný z: 

https://data.brno.cz/graf/vyjezdy-zdravotnicke-zachranne-sluzby-brno/ 

Datový set počtu výjezdů a časového limitu brněnských sanitek. Dle dat z let 

2014 až 2018 vyplývá, že se snižuje počet případů, kdy sanitka nepřijede do 

zákonného limitu 20 minut, i navzdory zvyšujícího se počtu výjezdů. 

Každopádně pořád se nedaří zajistit zákonný 20minutový výjezd u všech 

případů. 

 

https://www.cspsd.cz/714-sanitka-nemusi-jet-rychle-ale-plynule
https://data.brno.cz/graf/vyjezdy-zdravotnicke-zachranne-sluzby-brno/


6. HALKURKI, Vivian, (2019). Give Way To Ambulance using Maps. Local Guides 

Connect [online]. 13. 3. 2018 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: 

https://www.localguidesconnect.com/t5/Idea-Exchange/Give-Way-To-

Ambulance-using-Maps/idi-p/1189267 

V diskuzním fóru navrhuje Halkurki využití Google map a GPS jednotek sanitek. 

Ty by byly napojeny na mapu a online by byla přinášena data o jejich pohybu. 

Ostatní řidiči dopravy by také měli nainstalovány Google mapy, které by je 

automaticky upozornily, že je blízko projíždějící sanitka, a tak by řidič osobního 

vozidla byl informován o průjezdu sanitkou mnohem dříve, než jak je tomu 

dnes.  

 

7. NEWSROOM, (2020). Deaths On Ambulances: Could Internet Reduce Traffic 

Jam When Ambulance Arrives? Emergency Live [online]. 21. 7. 2020 [cit. 2020-

11-22]. Dostupné z: https://www.emergency-live.com/ambulance/deaths-on-

ambulances-could-internet-reduce-traffic-jam-when-ambulance-arrives/ 

Problém dopravních zácp je častým důsledek zdržení sanitky. Článek 

upozorňuje na dopravní situaci v Indii, kde více 20 % pacientu umírá 

v sanitkách při cestě do nemocnice. 

Nabízejí řešení pomocí 4 hw komponent: 

• Inbuilt GPS system 

• GPS Module NEO 6M 

• Arduino UNO 

• SIM 900A GSM Modem 

GPS systém by byl vestavěn v sanitkách a vybíral by nejkratší cestu do nejbližší 

nemocnice, pomocí modulu NEO 6M by posílal informace pro dopravní 

kontrolní úřad, ten by poté zajistil vyklizení cesty pro sanitku. Arduino UNO by 

ukládal live lokaci sanitek a rozesílal informace do nemocnic a na kontrolu 

dopravy. Signál by byl přijímán SIM900A GSM modemem, který lokaci převede 

do textové zprávy. 

https://www.localguidesconnect.com/t5/Idea-Exchange/Give-Way-To-Ambulance-using-Maps/idi-p/1189267
https://www.localguidesconnect.com/t5/Idea-Exchange/Give-Way-To-Ambulance-using-Maps/idi-p/1189267
https://www.emergency-live.com/ambulance/deaths-on-ambulances-could-internet-reduce-traffic-jam-when-ambulance-arrives/
https://www.emergency-live.com/ambulance/deaths-on-ambulances-could-internet-reduce-traffic-jam-when-ambulance-arrives/


HW zajištění vzájemné komunikace mezi Google Mapy, sanitkou, úřadem pro 

kontrolu dopravy a nemocnicemi. Zapojení hw řešení není problém, ale musí 

být nutné internetové připojení sanitky. 

8. CARELESS, James, (2020). How Technology Will Change Fire and Rescue in 

2020. Insights [online]. © 1995-2020 SAMSUNG [cit. 2020-11-22]. Dostupný z: 

https://insights.samsung.com/2020/01/07/how-technology-will-change-

fire-and-rescue-in-2020/ 

Tři klíčové trendy: elektrická vozidla, mobile computing a internet věci (IoT). 

• Elektrická vozidla umožňují znovu nabití, aniž by musel řidič jezdi 

k nejbližší benzínové pumpě, auto může nabít přímo v nemocnici. 

• Mobile computing: využívání tabletů a smartphonů bude stoupat 

v jednotkách ZZS. S vhodným softwarem se stává mobilní computing 

vítanou pomocí, např. analýza pacientova stavu při jízdou sanitky 

k případu umožní právě hw v kombinaci s vhodným sw vybavením. 

• IoT: zapojení zařízení do sítové struktury umožní např. sbírání dat o 

dopravní situaci a online vyhodnocování cesty pro sanitku. Podmínkou 

je tedy nasazení senzorů např. kamerové systémy apod., a poté vzdálené 

ovládání, v případě dopravy ovládání dopravních semaforů. 

 

9. ČTK, (2020). Řidič houkající sanitky může spoléhat na přednost v jízdě, řekl 

Nejvyšší soud. iDnes.cz [online]. 26. srpna 2020 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/nejvyssi-soud-ridic-sanitka-

dopravni-nehoda-cheb-smrtelne-zraneni-cyklistka.A200826_142509_vary-

zpravy_ba 

Novinová zpráva přináší podrobnosti k nehodě, ke které došlo na křižovatce 

v Chebu mezi řidičem sanitky a dodávkou. Sanitka projížděla křižovatkou na 

červenou, což dle zákona může, řidič dodávky nedal přednost, při srážce se 

sanitkou dodávka odskočila a srazila projíždějící cyklistku, která zraněním 

podlehla, zraněna byla i další procházející žena, ta však přežila. 

 

10. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY. Elektronika. zsshmp.cz 

[online]. [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://www.zzshmp.cz/pouzivane-

vybaveni/elektronika/ 

https://insights.samsung.com/2020/01/07/how-technology-will-change-fire-and-rescue-in-2020/
https://insights.samsung.com/2020/01/07/how-technology-will-change-fire-and-rescue-in-2020/
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/nejvyssi-soud-ridic-sanitka-dopravni-nehoda-cheb-smrtelne-zraneni-cyklistka.A200826_142509_vary-zpravy_ba
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/nejvyssi-soud-ridic-sanitka-dopravni-nehoda-cheb-smrtelne-zraneni-cyklistka.A200826_142509_vary-zpravy_ba
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/nejvyssi-soud-ridic-sanitka-dopravni-nehoda-cheb-smrtelne-zraneni-cyklistka.A200826_142509_vary-zpravy_ba
https://www.zzshmp.cz/pouzivane-vybaveni/elektronika/
https://www.zzshmp.cz/pouzivane-vybaveni/elektronika/


Zdroj představuje základní IT vybavení sanitek: 

• Car PC 

Speciální navigační systém, který poskytuje zdravotnickému operačnímu 

středisku přehled o posádkách a výjezdovým skupinám zobrazuje 

informace o pacientovi a místě zásahu na zobrazovacím zařízení ve voze. 

Navíc umožňuje komunikaci mezi posádkou a zdravotnickým operačním 

střediskem, dopravním oddělením, provozem výjezdových skupin a se 

správci systémů. 

• Tablet PC  

Součást projektu „Mobilita pro život“, jejímž předmětem je využití mobilní 

počítačové technologie při poskytování přednemocniční neodkladné péče. 

Využití počítačů při psaní lékařských zpráv zkracuje dobu předání 

pacienta do zdravotnického zařízení a minimalizuje počet chyb při 

přepisech zpráv. Informace o ošetřovaném pacientovi, dostupné z různých 

informačních systémů, mohou v časové tísni podpořit a ovlivnit 

rozhodování lékaře. 

• Roadscan 

Jedná se o záznamové zařízení, které kontinuálně snímá a zaznamenává 

obraz před sanitním vozidlem. V případě nestandardního pohybu vozu – 

náraz, prudké brzdění, výhybný manévr, pohyb mimo osu – je proveden 

záznam na paměťovou kartu, který poslouží jako důkazní materiál při 

vyšetřování dopravních nehod nebo poškození vozidla. 

  



Prototyp aplikace 

 

Následují obrázky aplikace s popisem jejich funkcí. Aplikace lze vyzkoušet na adrese: 

https://marvelapp.com/prototype/99854ib 

Prototyp je vytvořen v nástroji Marvel. 

 

 

 

Přihlášení pro řidiče sanitek a pro civilní dopravu zvlášť 

 

https://marvelapp.com/prototype/99854ib


 

 

Sanitář má možnost nastavit trasu, zjistit data o minulých výjezdech a analyzovat je 

(nejrychlejší trasy, kolik bylo nutno přepnout semaforů, kolik potkal aut atd.) 

 



 

 

Ostatní řidiči mohou nastavit trasu, ale nemusí nastavovat trasu, záznam o jejich pohybu 

běží na pozadí, jenom musí být v aplikaci tato možnost povolena. Profil civila obsahuje též 

historii setkání (uživatel může zjistit kdy a kde se setkal se sanitkou), analýzu dat setkání 

(opět analýza nad historií setkání, čas upozornění na sanitku + čas kdy se skutečně se 

sanitkou potkal atd.) 

 



 

 

Řidič sanitky nastavuje cílový stav, podle toho se mu zobrazí semafory a jaký je jejich 

aktuální stav + možnost automaticky přepínat semafory pomocí aplikace. (Semafory 

vyhodnocují blížící se sanitku a dle toho pozdrží červenou, případně ukrátí zelenou, dbá 

na bezpečnost ostatních vozidel, vše se vyhodnocuje s dostatečným časovým odstupem, 

aby ostatní řidiči mohli reagovat na semafory) 

 



 

 

Řidič sanitky má přehled o semaforech v křižovatkách + o ostatních řidičích. 

 



 

 

Civilovi se zobrazí alert, když se sanitka blíží k jeho pozici. Civil nemá přehled o jiných 

vozidlech silniční dopravy ani o semaforech viz bezpečnost aplikace. Civil zároveň vidí 

sanitku na mapě jen tehdy, pokud se s ní má setkat. Alert může mít zvukovou podobu 

(např. Blíží se sanitka, prosím uvolněte místo pro průjezd atp.), aby řidič mohl být 

upozorněn, i když má mobil v kapse (stačí mít puštěnou aplikaci). 

 

 

 

 

 



Možné problémy a návrhy  

 

1. IoT řešení semaforů (nebezpečí hackerského útoku, cena implementace) 

2. Snaha o transparentnost dat (aplikace neposílá daná data nikomu jiného než 

sanitkám přesněji tedy účtům sanitek, dbát na GDPR). 

3. Mapy ideálně založeny na jiné aplikaci, doporučujeme OpenStreetMap, neboť 

naplňují požadavky Commons přístupu.  

4. Za Commons prvek lze považovat ochotu lidí aplikaci využívat a respektovat 

prioritní průjezd sanitek dopravou (přístup zdola, bez ostatních lidí to nepůjde). 

5. Základní prvky aplikace, tedy technologická síť aplikace–chytré semafory, by měly 

naplňovat kritéria Commons přístupů, proto by bylo vhodné zvážit, zda by aplikace 

nemohla být založena na holochainu, což je jakési rozšíření blockchainu směrem 

k úplně distribuované sítí. Jedná se o agent-centrický přístup, jež by měl zajistit 

autentizovanou komunikaci mezi sanitkou a semafory. Jde tedy především o 

využití holochainu pro zabezpečení aplikace, totiž, že jednotlivé prvky systému 

jsou tím, za koho se vydávají. Více o holochainu. 

 

Fotka od jeferrb z Pixabay 

https://www.openstreetmap.org/about
https://holochain.org/
https://pixabay.com/cs/users/jeferrb-590530/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=782707
https://pixabay.com/cs/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=782707


Závěrečné slovo 

 

Děkujeme, že jste dočetli náš text až do tohoto bodu. Vážíme si času, který jste textu museli 

věnovat, proto na konec jenom stručně shrneme, čeho jsme chtěli dosáhnout naší 

zprávou. Uvědomujeme si, že navrhované řešení má spoustu nedostatků, ač už se jedná o 

jeho technologické řešení a zabezpečení, hurá implementace IoT je problémová, proto 

právě upozorňujeme, že je to problém, jemuž případný designér bude muset čelit. Druhým 

důležitým milníkem je také finanční náročnost projektu, věříme však, že existují jiné 

priority než finanční náklady, a totiž zdraví občanů. Budoucímu potencionálnímu 

designérovi proto můžeme jedině popřát hodně zdaru při překonávání překážek různého 

typu, protože nakonec změnit nějakou situaci není otázkou jednoho dne, ale systematické 

práce a vytrvalosti. Ještě jednou děkujeme za Váš čas. 

 

„Vidět zatím neviděné, realizovat zatím nerealizované.“ 

 

Photo by Thomas Chan on Unsplash 

  

https://unsplash.com/@c5m2h3?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/imagination?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

