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Technologie pro bezpečné město „Safe City“

Zabezpečení kritických infrastruktur

R&D - Realizátor aplikovaného výzkumu

Technologie pro chytré město „Smart City“

Inteligentní technologie pro zabezpečení osob a majetku

Digitální modelování „Digital twins“ na IoT platformě

Oblasti zájmu



Založení pilotního start-up akcelerátoru

Zakládající partneři:

• České Vysoké Učení Technické v Praze

• Azrieli – vysoká škola inženýrství v Jeruzalémě

• AtoBe – akcelerátor provozovaný školou Azrieli

• VDT Technology a. s. – technologický integrátor

Založeného na základě memoranda o spolupráci v listopadu 2019 v Jeruzalémě

při příležitosti doprovodné mise 

prezidenta  Miloše Zemana



Podané žádosti 

Česko-Izraelský bilaterální R&D program TAČR a ISRED - DELTA2

• „Pokročilý systém pro kontrolu kvality vody, modelování pomocí simulačních nástrojů 

a virtuální bezpečnostní dispečink pro kontrolu kvality vody“ – (RWAS)

• „Řešení pro mnohočetné čištění průmyslových emisí a toxických plynů” (C-AIR)

VOC, NOx, SOx, CO, H2S a dalších

Připravované účasti v programech

Výchozím bodem je Inovační strategie ČR 2030

• program Národní start-up a spin-off prostředí

• program Digitalizace

• program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu
• program IMPAKT Ministerstva vnitra

• programy Ministerstva životního prostředí

• Evropské programy
• Operační program Praha – pól růstu ČR



Příklad podané žádosti o projekt

• DELTA2

• Česko-Izraelský bilaterální R&D program TAČR a ISRED

• Projekt -TAČR - TM01000011

• „Pokročilý systém pro kontrolu kvality vody, modelování pomocí simulačních
nástrojů a virtuální bezpečnostní dispečink pro kontrolu kvality vody“ – (RWAS)

• Žadatel na české straně

• VDT Technology a.s.

• Partneři

• ČVUT, PATRIC, MBI

• Pražské Vodovody a Kanalizace, a.s.

• Žadatel na Izraelské straně

• S.T.I. Ltd. – Project Nr. by ISRED – 33645

• Cílem projektu

je spolupráce a koordinace činností aplikovaného výzkumu se zaměřením na vývoj
pokročilého systému řízení kvality vody, modelování pomocí simulačních nástrojů,
virtuální realita a virtuální bezpečnostní dispečink pro kontrolu kvality vody. Vyvinutý
systém má za cíl chránit kritickou vodní infrastrukturu a s ní spojené zvyšování
bezpečnosti a zdraví občanů Prahy



Česko-Izraelský bilaterální R&D program TAČR a ISRED-DELTA 2 

1. Důsledná kontrola podmínek zahraniční organizace

• Způsob a proces podání žádostí 
• bývá odlišný a často chybně popsaný

• „pre-kvalifikace“ ze strany zahraniční organizace

• časově náročnější 

• bez osobní návštěvy to nejde 

• Povinné dokumenty
• větší množství

• detailnější popisy

• „Common Proposal“

2. Doporučení
• Začít včas – nenechávat na poslední chvíli

• Dohlédnout na propojení zahraničních partnerů s POC dané organizace

Dosavadní zkušenosti 



„Pokročilý systém pro kontrolu kvality vody, modelování pomocí 

simulačních nástrojů a virtuální bezpečnostní dispečink pro kontrolu 

kvality vody“ 

RWAS (Running Water Analysis System) 

Detail podané žádosti o projekt



Ochrana technologických celků 

Ochrana primárních vodních zdrojů

Ochrana vodohospodářské kritické infrastruktury

Ochrana vodních 

cest



RWAS (Running Water Analysis System) 

Prototyp systému pro nepřetržitou analýzu 

nebezpečných látek v tekoucí vodě

• Real Time - Online / Offline

• Plně automatický

• Mobilní

• Technologicky nezávislý

• Uživatelsky nenáročný



Charakteristické funkce

1. Nepotřebuje předběžnou úpravu vzorku.

2. Detektor s využitím iontového mikroskopu.

3. Trvání analytického cyklu: 7-15 minut 

4. Porovnávání hodnot aktuální / historické – zobrazuje jen 
odchylné hodnoty nad limit

5. Automatické čištění, přímo ve vodě v průtoku buňkou.

6. Zobrazení pomocí barevného dotykového displeje

7. Ukládání dat na micro SD kartu.

RWAS (Running Water Analysis System) 



Vybrané provozní parametry

1. Ionizační energie: 11,7 eV.

2. Desorpční teplota: max. 500 ° C.

3. Doba desorpce: až 4 vteřiny.

4. Doba adsorpce před koncentrací: 10 až 600 sekund.

5. Doba trvanlivosti před koncentrací: 10 až 200 sekund.

6. Doba čištění: 10 až 600 sekund.

7. Průtok vzorku: až 4 litry za minutu. 

RWAS (Running Water Analysis System) 



Detekce více než 400 látek díky širokospektrální plynové chromatografické analýze s kapilární kolonou v několika minutách

RWAS (Running Water Analysis System) 



Detekce více než 400 látek díky širokospektrální plynové chromatografické analýze s kapilární kolonou v několika minutách

RWAS (Running Water Analysis System) 



Systém bude primárně určen pro:

1. Vodohospodářské organizace.

2. Správci povodí řek a vodních děl.

3. Strategické podniky a organizace 
• ČOV, Elektrárny, zdravotnické objekty

4. Složky krizového managementu státu
• IZS - Hasiči, Policie Čr

• Kraje, obce.

5. Armáda ČR.

RWAS (Running Water Analysis System) 



Systém bude dále efektivně využitelný pro:

1. Chemické provozy.

2. Zpracovatele ropných produktů.

3. Zemědělské podniky.

4. Lázně a akvaparky.

5. Papírny.

6. Výrobce nápojů.

7. Průmyslové areály.

…pro všechny, kterým není lhostejná kvalita a ochrana vody.

RWAS (Running Water Analysis System) 



Děkuji za pozornost

případné dotazy prosím na info@vdttechnology.com

mailto:info@vdttechnology.com

