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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  
 
rádi bychom Vás informovali o zahájení již čtvrtého ročníku Nakopni Prahu - Pražský 
inovační maraton 2023, který městská společnost Operátor ICT, a.s. pořádá pro 
Hlavní město Prahu. Jde o jedinečnou akci, která může být velkou příležitostí pro 
Vaše studentky a studenty. Věříme, že na vytváření nové, přátelské a efektivní 
Prahy se můžeme podílet hlavně společně s lidmi, kteří v metropoli žijí, nebo v ní 
tráví svůj čas, ať už je spojený se zábavou, nebo studiem. Mladí lidé jsou motorem 
naší společnosti, nastartujte proto spolu s námi jejich inovativní projekty, které díky 
Nakopni Prahu získávají podporu mentorů a možnost přetavit dobrou myšlenku ve 
funkční prototyp.  
 
Rádi bychom Vás proto požádali, abyste o soutěži Nakopni Prahu řekli svým 
studentkám a studentům, aby využili příležitosti a zapojili se. Stačí, aby dali 
dohromady tým o dvou až čtyřech členech, zvolili si výzvu a přihlásili se. Registrace 
týmu do Nakopni Prahu se otevírají letos v prosinci,50 vybraných účastníků 
pozveme na setkání s mentory a odborníky, kteří v únoru 2023 detailně vysvětlí 
všechny výzvy. A také se dozví, jak bude celá soutěž probíhat, pro 10 
nejúspěšnějších týmů potrvá až do května 2023, kdy odborná porota rozhodne o 
vítězi.  
 
Cílem Nakopni Prahu je podpořit ty, kteří mají chuť svým nápadem postaveným na 
moderních technologiích a inovativních řešeních zlepšit a rozvíjet život v Praze. 
Nebudou na to sami, v rámci soutěže jim budou k dispozici mentoři, projektoví 
manažeři a průběžnou zpětnou vazbu získají i od odborníků z akademické půdy, 
městských organizací a dalších partnerů, kteří se rozhodli pomoct soutěžícím 
týmům.  
 
Letošní ročník je ve znamení těchto výzev:  
Životní prostředí a 
nakládání s energiemi  

Data & digitalizace  
Mobilita 
budoucnosti  

Město pro lidi  

Nápady a projekty 
vedoucí k popularizaci 
zlepšení kvality životního 
prostředí, třídění odpadu, 
cirkulární ekonomiky 
nebo 
komunitního pěstování 
potravin. Dále pak 
projekty věnující 
se alternativním zdrojům 
energie, které napomohou 
snížení následků 
energetické krize nebo 
dalším cool projektů z 
oblasti snižování nákladů 
na energie.  

Nápady a projekty 
vedoucí k využívání 
městských dat a 
umělé inteligence 
vedoucí např. k 
efektivnějšímu 
fungování úřadů.  

Nápady a projekty na 
opatření, která 
povedou k 
modernizaci městské 
dopravy.  

Nápady a projekty, 
které pomohou 
vytvářet silné 
komunitní vztahy nebo 
upevnit vztah k městu, 
jeho lokalitě, např. 
podpoří zapojení 
občanů 
do rozhodovacích 
procesů a kulturního 
života, rozvíjí 
udržitelný, přívětivý, 
bezpečný a zábavný 
turismus, motivuje k 
pohybu nebo 
zaktraktivní vzájemnou 
interakci mezi školou a 
rodinou  

  
 
Za hlavní město byla realizací Nakopni Prahu pověřená městská společnost 
Operátor ICT, a. s. (OICT), která má se soutěží několikaleté zkušenosti. Základní 
informace k Nakopni Prahu, pravidla soutěže najdete na www.nakopniprahu.cz. 
Stejně jako ohlédnutí za minulým ročníkem.  
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Předem děkujeme za Váš čas, který věnujete tomu, aby se studentky a studenti Vaší 
instituce o Nakopni Prahu a příležitosti, kterou jim nabízí, dozvěděli. Věříme, že rádi 
spolu s námi podpoříte mladé lidi v jejich nápadech, které využívají moderní inovativní 
přístup. Pro případné zájemce o účast v soutěži, kteří třeba ještě nemají žádný nápad 
na inovativní projekt, se budou 18. a 19. ledna konat také dobrovolná online úvodní 
setkání s brainstormingem, na kterých týmům poradíme, jak přijít s nápadem. Pro 
získání odkazů na schůzky se nám zájemci mohou ozvat na e-mail 
buluskova.kamila@operatorict.cz. 
 
Máte-li další dotazy, ozvěte se nám. Kontaktní osobou je koordinátorka odboru Smart 
City a inovací Ing. Kamila Bulušková, e-mail: buluskova.kamila@operatorict.cz, tel: 
+420 778 968 923.    
 
 
S pozdravem  
 
V Praze  
 
 
 
 
  
Operátor ICT, a.s. 
Petr Suška, MSc. 
Člen představenstva 
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