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Vážení čtenáři,

21. století je stoletím měst a koncept chytrých měst je feno-

ménem několika posledních let i ve střední Evropě. Hodně se 

o nich mluví, hodně píše, ale příkladů dobré praxe je prozatím 

poskrovnu. Často se politici, dle rad různých poradců, uchylují 

k rychlému nákupu „něčeho chytrého“, což přináší počáteční 

nadšení, ale dlouhodobě zklamání. 

Protože příklady táhnou, rozhodl jsem se vydávat časopis, 

který by umožnil městům střední Evropy i dalším se navzájem 

inspirovat svými vizemi, strategiemi i  konkrétními projekty, 

a tím urychlit tvorbu vlastní strategie a správné zacílení inves-

tic do chytrých řešení. 

Díky historické i kulturní blízkosti je sdílení dobré praxe mezi 

„našimi“ městy klíčovým prvkem při rozvoji celého regionu. 

Podpořit lokální inovační potenciál, občanskou sounáležitost 

a digitální vzdělanost se jeví jako nezbytnost pro budoucí exis-

tenci města a konkurenceschopnost střední Evropy. 

V každém čísle naleznete profi ly až 10 středoevropských měst, 

které slouží nejen k  inspiraci, ale i  k  navázání užších vztahů 

mezi městy, které by vedly ke společným inovačním projek-

tům. Magazín se také věnuje příkladům řešení z oblastí veřejné 

správy, nakládání se zdroji a občanských aktivit.

Magazín je podporován webovou platformou cityone.cz a také 

středoevropským veletrhem chytrých řešení URBIS, který 

umožní osobní setkání a další rozvoj spolupráce mezi městy 

i inovativní fi rmami.
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:  Pulzující veřejný život prospívá zdraví, 

činí naše města bezpečnější a může vést k větší 

občanské angažovanosti, vytvářet ekonomické příležitosti 

a mobilitu, budovat sociální kapitál a propojovat lidi s jejich 

místními komunitami.“ Toto je citace z Gehlovy Příručky 

architekta pro starosty. Vaše strategie pro změnu podoby 

uličního uspořádání si získaly velký úspěch. Mohl byste nám 

přiblížit základní principy vaší práce?

Každý nový projekt začínáme otázkou: Jak lze tímto projektem 

vytvořit co nejvíce kvalitních prostorů a vybaveností? Navážeme 

kontakt se zúčastněnými stranami – městskými úřady a obyva-

teli a  ptáme se: Jaká je pro tuto oblast vize z  jejich pohledu 

– jak můžeme maximálně využít potenciálu místa a jaká je vize 

pro ŽIVOT. Poté započneme dialog ohledně veřejných prostor 

a nakonec se ptáme: Jak může být tato budova součástí napl-

nění této vize a zajistit, že projekt přinese veřejný život, o který 

usilujeme. 

Metoda je jednoduchá – ŽIVOT, PROSTOR, BUDOVY. To 

může znít až příliš jednoduše, ale když velké projekty (např. 

hlavní strategický plán) vyzvou lidi, aby vytvořili vizi z vlast-

ního pohledu, pak se následná diskuze a  obvyklý výchozí 

bod změní. To poskytne prostor pro nové myšlenky a nové 

způsoby přemýšlení. 

: Tady ve středovýchodní Evropě mi každý říká, že nej-

sme v Kodani a že kulturu orientovanou na auta není možné 

porazit. Vy pracujete s americkými automobilově orientova-

nými městy, takže máte, domnívám se, mnoho zkušeností. 

Jaké jsou hlavní překážky, kterým musíte čelit, když přetvá-

říte kulturu ulice v takovémto městě?

Otázkou není, zda s auty nebo bez nich. Ale o nalezení správné 

rovnováhy mezi druhy dopravy. V dnešní době se mnoho měst ptá, 

jak mají uspořádat ulice a je to boj, který je však velmi politický. 

Dnes je stále více politiků, kteří si troufnou do tohoto dialogu 

vstoupit a mluvit o zelené mobilitě a o více prostoru pro chodce. 

Může to do jisté míry ohrožovat jejich kariéru, jelikož se zdá, 

že všichni zastávají přesvědčení, že řídit auto je naším právem 

a že parkování je v našich městech ta nejdůležitější věc. ALE 

ULRIK JE ZANÍCENÝ ARCHITEKT VYTVÁŘEJÍCÍ PULZUJÍCÍ MĚSTSKÁ PROSTŘEDÍ 

ZASAZENÁ DO KONTEXTU DANÉHO PROSTORU. ZAKOTVEN V KLÍČOVÝCH 

PRINCIPECH JANA GEHLA USILUJE ULRIK O KRITICKÉ ZHODNOCENÍ, ZPRACOVÁNÍ 

A VYTVOŘENÍ NEJLEPŠÍCH MOŽNÝCH PODMÍNEK PRO MĚSTSKÉ ČTVRTI A SÍDLIŠTĚ. 

COBY SPOLEČNÍK JE ZAANGAŽOVANÝ V CELÉM PROCESU TVORBY PROJEKTU – 

OD SEPSÁNÍ SMLOUVY AŽ PO KONEČNÉ PŘEDÁNÍ. 

„Smart“ je 

pracovat společně 
Ulrik Nielsen : architekt
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jestli opravdu chceme změnit kvalitu našich měst, musíme být 

schopni nalézt způsoby, jak vytvářet správnou rovnováhu mezi 

chodci, cyklisty a silničním provozem. 

Ti politici, kteří si na to troufnou, budou potřebovat dlouhodobou 

strategii pro změnu, protože plánování vyžaduje čas a vytrvalost.

: Jak byste charakterizoval chytré město?

Domnívám se, že chytré město je to, které je pevné a silné, 

dynamické a  je zaměřeno na místní obyvatele. Chytré 

město je město, které podporuje a řídí rozvoj – zasazuje se 

o a prosazuje zelený program, má dlouhodobou vizi a je také 

schopné řešit aktuální požadavky a  potřebné změny. Exis-

tuje mnoho dobrých technických řešení, které jsou součástí 

myšlení „chytrého města“, já se ale vždy snažím o  vytvo-

ření „šťastného města“ a „velké, technické, inovativní, drahé 

řešení“ lze přidat až později. 

Když se nám podaří vytvořit „šťastné město“, pak také vyzveme 

obyvatele, aby byli inovativní a zapojili se do „tvorby města“ na 

lokální úrovni a následně pracujeme společně – a toto já pova-

žuji za „chytré“.

: Co byste doporučil starostům měst středovýchodní 

Evropy, kromě přečtení vaší příručky?

Jelikož neznám místní problémy každého města, bude má odpo-

věď obecná. V každém případě je důležité se učit od ostatních 

měst – a to jak osvědčené postupy, tak špatné případy, čeho 

se vyvarovat.

Vždy vyzývám naše klienty, aby se projeli po Kodani na 

kole, jelikož znalosti Kodaně mohou přinést a  také již při-

nesly inspiraci mnoha starostům a  městským úředníkům. 

Kodaň, jak říkáme, reviduje své poslední projekty tak, aby 

vytvářela pevné, silné a dynamické město pro lidi. Města 

čelí výzvám v podobě vodního hospodářství, zelené mobi-

lity, procesů, kterých se účastní veřejnost, a  veřejného 

zdraví ve struktuře rychle se rozvíjejícího města a já jsem 

si jist, že existuje mnoho podobností, ze kterých 

se dá poučit. 

33

�



4

Jak učinit město více ud
Potřebujete 

změnit myšlení!

Měli byste :

Snížit automobilovou 

dopravu 

zpoplatnění dopravního zatížení, 

efektivnější využití ulic, nové strategie 

pro parkování, hierarchie ulic

Podpořit alternativní 

druhy dopravy 

učinit město příjemnější, pohodlné pro 

jízdu na kole, chůzi a využití veřejné 

dopravy

Vylepšit veřejnou 

oblast 

podpořit chůzi a život v ulicích, vylepšit 

náměstí, ulice a parky

„LIDÉ NEMĚNÍ SVÉ 

CHOVÁNÍ, PROTOŽE JSTE 

JIM TO ŘEKLI, LIDÉ SE MĚNÍ, 

KDYŽ JE K TOMU DONUTÍ 

VNĚJŠÍ OKOLNOSTI.“ 

JAN GEHL

: fáze 1
1960–1980 

Proměna silnic na ulice 

(pěší zóny, promenády)

4 city : keynote
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držitelné a obyvatelné?
: fáze 2 
1980–2000 

Proměna parkovišť na náměstí 

(náměstí bez aut, trávení volného času)

: fi nal
I rušná silnice se může dočkat 

proměny, viz New York

: fáze 3 
od roku 2000

Parky a hřiště k aktivnímu odpočinku

: Výsledky New York

+11% více chodců

-35% méně nehod mezi 

  vozidlem a chodcem

+42% více místních obchodů
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Brighton, UK
New Road 2005 : před a po

66 city: keynote



 smart : one 7

Strøget, Kbh
1962 : před a po
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:  Vídeň je městem s  nejvyšší kvalitou života. 

Mohl byste uvést základní aspekty takového města?

Kvalitu života vytváří mnoho různých aspektů a  souhrn 

vlivů mnoha proměnných. Základní faktory života ve Vídni 

tvoří dostupné vysoce kvalitní bydlení a  jeho pěkné pro-

středí, stejně jako adekvátně ohodnocená práce zajišťu-

jící pokrytí základních životních potřeb. Kromě socioeko-

nomických parametrů existují i další klíčové oblasti, které 

slouží k  definování kvality života: uspokojení individuál-

ního lidského života je v  přímém vztahu s  osobní karié-

rou a dosaženým vzděláním, s kvalitou životního prostředí 

a  přírody, s  bezpečím a  ochranou, s  účastí na společen-

ském životě, kvalitou volného času a kulturou, a také s ote-

vřeností a rozmanitostí genderových rolí. A důležité je také 

fyzické, psychologické a sociální zdraví. V tomto kontextu 

je zásadní pokračovat v  přístupu Vídně zaměřeném na 

začlenění všech osob do společnosti, bez ohledu na jejich 

původ, fyzickou a  psychickou kondici, sexuální orientaci 

nebo pohlavní identitu. 

: Státy střední Evropy začínají formulovat své vize a stra-

tegické cíle. Jaká je dlouhodobá vize rozvoje Vídně a  jaké 

byly stanoveny strategické cíle? Kdo se na vytváření vize 

a cílů podílel a jak byli zapojeni občané?

Prvním krokem bylo vytvoření „Rámcové strategie chytrého 

města Vídeň“ (Smart City Wien Framework Strategy), která 

byla 25. června 2014 přijata městskou radou Vídně. Jedná 

se o dlouhodobou zastřešující strategii. Tato vize zní: nejlepší 

kvalita života pro všechny občany města, spojená s maximální 

ochranou zdrojů, dosahovanou pomocí komplexní inovace. 

Každá ústřední oblast a v ní stanovená témata jsou podpořena 

přesně defi novanými cíli. V Rámcové strategii chytrého města 

Vídně bylo defi nováno celkem 38 konkrétních cílů. Tyto cíle 

zahrnují například výrazné snížení emisí skleníkových plynů, 

vytvoření trojúhelníku Vídeň – Brno – Bratislava nebo další roz-

voj fi nančně dostupného bydlení. Nedávno byl zaveden mecha-

nismus důkladného monitorování, který má zajistit lepší posuzo-

vání pokroku a zdokonalovat stanovené cíle.

Dipl.-Ing. Thomas Madreiter : ředitel městského plánování ve Vídni

8 city : leader
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Iniciativa chytrého města funguje jako platforma chytrého 

města pro všechny zúčastněné strany města Vídně. To zahrnuje 

soukromé fi rmy, začínající fi rmy, neziskové organizace, vědecké 

instituce, občanské společnosti a  samozřejmě také občany. 

Zahrnutí občanů do této iniciativy je důležité, ale zároveň je to 

také náročné. Projekt „smart city Vídeň“, coby zdlouhavá a holis-

tická iniciativa, může fungovat, pouze pokud je vyvíjen a  sdí-

len spolu s občany. Vždyť to jsou právě oni, kdo jsou v  jejich 

každodenním životě ovlivňováni rozvojem města. Než však lze 

povzbudit plodnou spolupráci s občany, musí být občané nej-

prve s tématem „smart city Vídeň“ seznámeni. Proto je důleži-

tým nástrojem iniciativy chytrého města Vídeň zvyšování pově-

domí občanů, například pomocí workshopů a sociálních médií. 

: Jak Vídeň měří dopady svých projektů a jak jsou vybí-

rány projekty, aby naplnily dané cíle města?

Výsledky projektů „smart city Vídeň“ lze nejlépe měřit na základě 

cílů uvedených v Rámcové strategii chytrého města Vídeň. Aby 

bylo možno tyto dopady sledovat, byl vytvořen monitorovací pro-

ces. Pro každý z cílů byla vytvořena malá skupinka odborníků, kteří 

se pravidelně scházejí, diskutují ohledně pokroku daného cíle a svá 

zjištění oznamují koordinační skupině. Tím je možno učinit různá 

opatření a upřesnit dané cíle. V důsledku velké rozmanitosti cílů 

bylo potřeba nalézt odborníky z různých odborů městských úřadů, 

aby mohla vzniknout široká vědomostní základna potřebná pro 

správné řízení celého procesu. 

Je důležité, že veřejnost spolu s privátními hráči společně pracuje 

na dosažení cílů Rámcové strategie chytrého města Vídeň. V minu-

losti existovaly projekty, které byly iniciovány veřejnými subjekty, 

soukromými společnostmi i  projekty realizované díky partnerství 

veřejného a  soukromého sektoru. Hlavním požadavkem, aby se 

projekt stal projektem „chytrého města Vídeň“, je, že se díky němu 

přiblížíme k dosažení některého z cílů města. Hlavní podnět pro 

vznik projektu se tedy může lišit. Projekty také mohou mimo jiné 

přijít skrze politické iniciativy, výzvy EU nebo prostřednictvím trž-

ních příležitostí. V budoucnosti budou projekty iniciovány také na 

základě nedostatků zjištěných v procesech monitorování. 

: Které technologické inovace podporující „zelený pro-

gram“ město realizuje nebo bude realizovat?

Inovace jsou jednou ze tří ústředních aspektů Rámcové strategie 

chytrého města Vídeň. Obecným cílem je vytvořit z Vídně „vůdce 

v inovacích do roku 2050 pomocí špičkového výzkumu a silné eko-

nomiky a vzdělání“. Tento cíl je podpořen konkrétními cíli v oblasti 

výzkumu, technologií a inovací (RTI), ekonomiky a vzdělání. Techno-

logické inovace integrované do projektů „chytré město Vídeň“ zahr-

nují Velká data, pouliční LED osvětlení, nové efektivní technologie 

pro využití energie získané brzděním metra a mnoho dalších. Vídeň 

se nesnaží pouze používat nové technologie, ale zároveň je i vytvá-

řet. Projekt Vienna Green CO
2
 vyvinul nový proces pro zachytávání 

CO
2
, který může odstranit až 90 % oxidu uhličitého z výfukových 

plynů, a který lze následně znovu použít například v zemědělství. 

: Jakým způsobem se může středoevropská společnost 

pro inovace uvést a nabídnout svá řešení ve Vídni?

Obchodní zastoupení Vídně (Vienna Business Agency) podpo-

ruje podnikání ve Vídni po více jak 30 let. Je prvním kontaktním 

místem pro národní i mezinárodní společnosti. Nabízí fi nanční pod-

Vídeň
město s vysokou

kvalitou života
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poru, pobídky pro nemovitosti a městský rozvoj, a také bezplatný 

servis a  poradenství. Cílem je posílit inovativní sílu společností. 

V důsledku je místo k podnikání udržitelně rozvíjeno a je posilována 

mezinárodní konkurence. Obchodní zastoupení Vídně upřednost-

ňuje a prosazuje defi nované stěžejní silné stránky tohoto města: 

přírodní vědy, městské technologie, tvůrčí odvětví a  informační 

a komunikační technologie (ICT). Inovace jsou klíčem ke komerč-

nímu úspěchu a zajišťují dlouhodobý rozvoj místa k podnikání. 

Speciální program, který Obchodní zastoupení Vídně nabízí, je 

vídeňský balíček pro začínající podniky. Jedná se o  dvoumě-

síční program pro podporu vybraných mezinárodních start-upů, 

které chtějí ve Vídni rozvinout svůj obchodní záměr a prozkoumat 

rakouský a evropský trh. V roce 2017 je tento balíček darován dva-

nácti slibným start-upům, které se na dobu dvou měsíců s rozsáh-

lou podporou zapojí do městské komunity. Vídeňský balíček pro 

start-upy zahrnuje: cestovní náklady do Vídně (v rámci Evropy), uby-

tování na dva měsíce, dvouměsíční akcelerační program, 10 hodin 

výcviku a seznámení s vídeňskou start-up scénou.

: Který vídeňský „chytrý“ projekt (projekty) je podle 

vašeho názoru nejdůležitější?

Neexistuje jeden nejdůležitější projekt „chytrého města Vídeň“, 

existují však demonstrační projekty, jako je například projekt solár-

ních elektráren občanů, který pochází od městem vlastněného 

poskytovatele energií Wien Energie. Díky investici do komunitou 

fi nancovaných solárních elektráren mají obyvatelé Vídně příležitost 

participovat na vývoji obnovitelných energií. Od května 2012 více 

než 6000 obyvatel Vídně přispělo k rozvoji obnovitelné elektrické 

energie ve Vídni. Wien Energie implementovala 24 projektů pro 

solární energii a 4 větrné mlýny. 26 tisíc solárních panelů generuje 

celkem přibližně 6,8 megawatt (MWp) špičkové energie. Energie je 

odváděna do vídeňské rozvodné sítě a poskytuje solární energii 

přibližně 3 000 místním domácnostem. 

Další úžasný projekt je „Smarter together“, kde místní obyvatelé 

rezidenční čtvrti Simmering společně s mnoha dalšími partnery 

a podniky města Vídně vytvářejí společné akce pro městskou 

čtvrť s vysokou kvalitou života. V tomto Evropskou unií podpo-

rovaném projektu „Smarter together“ jsou realizace chytrého 

města, jako je e-mobilita, sdílená mobilita a rozsáhlé renovace 

obytných bloků, vytvářeny ve vzájemném dialogu s občany. 

: Co byste doporučil městům střední Evropy a  jak jim 

může Vídeň pomoci?

Klimatické změny a vážný nedostatek přírodních zdrojů, přede-

vším fosilních paliv, představuje velký celosvětový problém nad-

cházejících desetiletí. Ty předurčí budoucí podobu měst coby míst 

pro život. 75 % emisí CO
2  

je v současnosti na celém světě pro-

dukováno spalováním fosilních paliv ve městech. Trend směřující 

k  urbanizaci, který momentálně celosvětově zažíváme, vytváří 

pro města výzvu stát se trvale udržitelnými. Iniciativa „smart city“ 

může posloužit jako rámec pro město, aby plně využilo příležitostí, 

které se vyskytnou, a  dosáhla naplnění cílů Pařížské dohody. 

Nalezení správného přístupu může být pro město náročné, ale 

pomocí důkladného výzkumu a  řízení můžete vyvinout strate-

gii, za kterou se postaví všechny zúčastněné strany, a vytvořit 

rámec, který prosazuje usilování o stejné cíle. Město Vídeň bude 

vždy otevřené vůči vytváření nových partnerství a pomáhání dal-

ším městům najít své vlastní cesty a bude vytvářet nové 

cesty pro výměnu informací. 
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: Projekt SmarterTogether

Vídeň obdržela ve spolupráci s Mnichovem a francouzským Lyo-

nem fi nanční prostředky na projekt „SmarterTogether – společně 

chytřeji“. „SmarterTogether“ je moderním chytrým projektem 

na rozvoj Simmeringu Geiselbergu-Enkplatzu. Evropská komise 

schválila fi nanční prostředky na jeho podporu, čímž Vídeň získá 

více jak sedm miliónů euro na tento projekt. 

Vídeň vyvinula společně s partnerskými městy Berlínem a Lyo-

nem budoucí řešení urbanistického prostoru. „SmarterTogether“ 

je ukázkovým projektem, díky kterému dochází k obnově města 

inovativně. Díky projektům, které se uskuteční ve vídeňské části 

Simmering Nordwest, se ročně na energiích uspoří 6 mil. kWh 

a 550 tun CO
2
. Zajištěno tak bude 900 pracovních míst, které 

částečně vzniknou i nově. Úspory na vytápění budou v  rekon-

struovaných bytech ročně pro obyvatele bytů dosahovat až 400 

eur. „SmarterTogether“ je chytrým, výjimečným projektem pro 

kvalitní bydlení v Simmeringu a Vídni celkově.

Město Vídeň si pro tento ambiciózní a v budoucnosti významný 

projekt podporovaný Evropskou unií vybrala území vídeňského 

Simmeringu Nordwest, které leží mezi Sonnwendviertelem na 

severozápadě a  Gasometrem na severovýchodě. Aby mohl 

Další významné vídeňské

projekty

V RÁMCI INICIATIVY SMART CITY WIEN SE REALIZUJÍ NEUSTÁLE NOVÉ PROJEKTY 

K NEJRŮZNĚJŠÍM BODŮM RÁMCOVÉ STRATEGIE – AŤ UŽ SE JEDNÁ O ENERGII, MOBILITU 

NEBO SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKU. ZDE JE MENŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ.
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projekt slavit úspěch, je veden rezortem pro výstavbu bytových 

komplexů za spolupráce s několika magistrátními odbory, TINA 

Vienna, Wiener Stadtwerke, Wien Energie, Siemens, Kelag, 

Wiener Linien, Österreichische Post AG, Austrian Institute of 

Technology, Neue Urbane Mobilität Wien a Sycube.

Celkem se investice do proměny území Simmeringu, v kterém žije 

21 000 Vídeňanů, budou pohybovat okolo 46 mil. eur. Více jak 

7  mil. eur pocházejí z EU. Okolo 1 300 obyvatel, kteří žijí v bytech, 

které budou podle nejmodernějších technologií modernizovány, 

získají lepší kvalitu života a ušetří ve svých bytech za vytápění. 

I pro vídeňskou ekonomiku je tento ukázkový projekt důležitým 

impulsem: zajistí se díky němu 900 pracovních míst a  z  části 

budou i nová místa vybudována. Je také důležité zmínit, že celý 

projekt bude realizován za participace obyvatelů čtvrti. 

V  průběhu přípravy zadávací dokumentace u  EU musel celý 

projektový tým v  čele s jeho koordinátorem Bojanem Schna-

blem a dalšími velmi angažovanými partnery vymyslet řešení, 

která by byla v zájmu EU a která by dosahovala toho nejlepšího 

možného výsledku.

Nejdůležitější jsou smart sanace tří bytových domů, jedná se 

o: BWSG na Haff gasse 37-47 (485 bytů), dále dva obecní domy 

na Lorystraße 54-60 (95 bytů) a o Herbortgasse 43 (52 bytů). 

Sanace bude spočívat v termo-energetických opatřeních, zabu-

dováním fotovoltaiky, instalaci solárních panelů, šetrného osvět-

lení a  instalaci elektrokol včetně nabíjecích stanic. Celkem se 

bude sanace týkat plochy o velikosti 75 000 m2. Ročně bude 

opatřeními ušetřeno 6 mil. kWh. Tato úspora odpovídá spotřebě 

energií v 700 domácnostech. 6 mil. kWh by také stačilo k tomu, 

aby vozidlo podniklo 1 500 cest kolem světa. Mj. bude rekon-

struována i  škola NMS Enkplatz a  bude disponovat moderní 

tělocvičnou s nulovou energetickou náročností. Využíván bude 

ke školním workshopům a také různými spolky.

: Projekt WAALTeR

Sociální integrace, bezpečí, zdraví a mobilita pro starší obyvatele, 

kteří mají zájem co možná nejdéle žít spokojený život, o kterém si 

mohou sami rozhodnout a to ve svém domácím prostředí: to jsou 

stěžejní body projektu WAALTeR – Wiener AAL TestRegion. AAL 

(active & assisted living) znamená inteligentní využití technologií 

v každodenním životě a to staršími obyvateli.

WAALTeR se zabývá demografi ckými výzvami, opatřeními ve zdra-

votnictví i  digitalizací každodenního života. Aby starší obyvatelé 

mohli žít život, o kterém si mohou sami rozhodovat, a  to v místě, 

na které jsou zvyklí, vyvíjí WAALTeR speciální balíčky služeb, které 

jsou na míru pro uživatele a které mají bázi na aktuálních vídeň-

ských konceptech a výsledcích (mezi) národních AAL projektů.

Vedle sanace jsou v rámci projektu 

uskutečňována různá smart city opatření 

• zhuštění teplárenské sítě – zvýšení počtu bytů 

 s připojením na teplárenskou síť

• teplárenská síť – integrace solární energie 

 a odpadního tepla

• ústřední vytápění – integrace solární energie 

 a lokální zásobníky

• elektromobilita u dodavatelských služeb pošty 

 a v rámci komplexu Siemens

• systém sdílení elektroaut mezi sousedy

• Urban LivingLab – informování obyvatel a jejich 

 participace (informace na Simmeringer Markt,   

 workshopy pro obyvatele ve spolupráci s lokálními 

 partnery jako např. VHS a GB, Mobility-Points)

Čísla, data, fakta 

• 75 tisíc m2 k sanaci

• 6 mil. kWh/ročně na úsporách energií 

 (ve všech sanovaných budovách)

• Roční úspora pro obyvatele: 400 euro za domácnost

• Integrace 9 mil. kWh obnovitelné energie ročně 

 (tepelná a elektrická energie)

• Úspora 550 t CO
2
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Ve smyslu empowermentu a participace jsou uživatelům nabízeny 

služby z oblasti sociální integrace, bezpečí, zdraví a mobility. Tím 

se posilují schopnosti a motivace pro vedení aktivního života. Pod-

porou individuální aktivity je posilováno i osobní bezpečí a zdraví 

a  sociální integrace, společenská participace a  rozhodování 

o sobě samém.

WAALTeR se soustřeďuje na obyvatele žijící v  různorodých for-

mách městského bydlení, pomáhá jim aktivně žít a zajišťuje i jejich 

sociální vyžití. V  83 vídeňských domácnostech, které patří do 

pilotního projektu, se používají různé technologie včetně jejich 

doprovodných služeb. Jako příklad lze uvést používání tabletu 

s  různými aplikacemi, které mají vést k  větší a  lehčí komunikaci 

a  také k  větší míře společenských aktivit jak individuálních, tak 

společných. V domácnostech se testují i mobilní zařízení zajišťující 

volání o pomoc, čidla, která monitorují pády a pomáhají jim před-

cházet. Dále jsou domácnostem k dispozici informace k zdravot-

nictví a  telemedicína posilující bezpečí a  zdraví v  každodenním 

životě. V průběhu celého projektu je evaluováno, jak technologie 

a nabízené služby pomáhají lidem žijícím v 83 bytech a dalších 35 

kontrolních domácnostech pilotního projektu a jak je jejich kvalita 

života zvyšována. Výsledky projektu by měly v budoucnosti ovliv-

nit pečovatelské služby. Projekt byl zahájen v prosinci 2016. Projekt 

bude ukončen v listopadu 2019.

WAALTeR je projektem, který spadá pod „Informační a komu-

nikační technologie budoucnosti – demografi cká změna jako 

příležitost“, podporuje ho rakouské Ministerstvo pro dopravu, 

inovace a technologie a vzniklo na popud města Vídně, magis-

trátního ředitelství sekce organizace a  bezpečí. Agentura 

Smart City Wien spadající pod TINA Vienna GmbH je vůdčí 

silou projektu společně s 11 dalšími partnery: Austian Institute 

of Technology; Wirtschaftspsychologische Unternehmen-

sberatung GmbH; TU Wien; Wiener Sozialdienste Alten- und 

Pfl egedienste GmbH; Johanniter Österreich Ausbildungund 

Forschung gemeinnützige GmbH; Fonds Soziales Wien; Micro-

tronics Engineering GmbH; Dr. Bernard Rupp; CogVis Soft-

ware und Consulting GmbH; ILOGS Mobile Software GmbH 

und Frag Nebenan GmbH.

: Iniciativa DigitalCity.Wien

V září 2014 vznikla ofi ciálně „Iniciativa DigitalCity.Wien“ za spojení 

soukromého sektoru a města Vídně a která si vytyčuje cíl Vídeň 

ukotvit jako vedoucí digitální hotspot Evropy a prezentovat tak 

Vídeň jak v rámci města, tak i v zahraničí.

Iniciativa vznikla jako důsledek již v roce 2013 otevřené diskuze 

k  možným řešením odstraňujícím nedostatek odborných sil 

v oboru IT ve Vídni a rozvinula se až do mnohem širšího rozsahu, 

než jak bylo zpočátku předpokládáno. 

Hlavní osnova iniciativy vznikla při zahajovací akci 16. září 2014, 

které se účastnilo 2 000 zájemců. Ta se pak v  následujícím 

měsíci rozpracovala a vznikla obsáhlá témata včetně programu 

obsahujícím konkrétní projekty, které by se měly realizovat. Ve 

spolupráci s městem Vídní a jejími agenturami jsou organizovány 

akce různého charakteru zabývající se různorodými tématy. Jako 

příklad lze uvést DigitalDays. Více informací naleznete na: https://

digitalcity.wien/1

: Chytré odkazy

Aktuální seznam projektů Smart City Wien naleznete zde:

https://smartcity.wien.gv.at/site/projekte/ 2

Existuje jakýsi katalog/přehled všech již realizovaných pro-

jektů Vídně řadící se mezi smart city projekty, na které by 

Vídeň byla extrémně pyšná?

Přehled všech aktuálních, ale už i realizovaných projektů, které 

jsou pravidelně aktualizovány, jsou k nalezení na webové stránce 

Smart City Wien https://smartcity.wien.gv.at/site/ 3. Projekty, které 

opravdu stojí za zmínku, bývají prezentovány i v rámci domácích 

a zahraničních delegací a to agenturou Smart City Wien.

V  roce 2011 vyšla brožura s  názvem „Znalosti Vídně“ http://

www.tinavienna.at/sites/default/f iles/1203_TINAVIENNA_

Brosch%C3%BCre_deutsch_low_0.pdf 4 a  vznikl i  katalog 

s  městskými technologiemi, ve kterém jsou obsaženy veškeré 

technologie a strategie města Vídně v kontextu smart city a jsou 

v něm uvedeny i ty nejvýznamnější projekty. Tematicky pokrývá 

katalog oblasti jako voda, energie, ochrana zdrojů a  životního 

prostředí až po mobilitu a odpadové hospodářství.

1

3

2

4
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Kolínská 

chytrá 

klíčenka
Žáci 6. Základní školy 

v Kolíně mají při zahájení 

školního roku důvod k oslavě. 

Projekt „Kolínská chytrá klíčenka“ 

byl spuštěn naostro.

KOLÍNSKÁ CHYTRÁ KLÍČENKA JE UNIKÁTNÍM PROJEKTEM NEJEN V ČESKÉ REPUBLICE, 

ALE I VE STŘEDNÍ EVROPĚ. KOLÍN JE PŘEDNÍM ČESKÝM MĚSTEM, KTERÉ CÍLENĚ 

A S ÚSPĚCHEM IMPLEMENTUJE MODERNÍ TECHNOLOGIE DO VLASTNÍHO MĚSTSKÉHO 

EKOSYSTÉMU. PRÁVĚ DÍKY KOLÍNSKÝM ÚSPĚCHŮM, JEŽ K TECHNOLOGICKÉMU 

POKROKU INSPIRUJÍ I DALŠÍ MĚSTA, JSOU TO PRÁVĚ ŽÁCI 6. ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOLÍN, 

KTEŘÍ SE Z CHYTRÉ KLÍČENKY RADUJÍ JAKO PRVNÍ.
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6. Základní škola v Kolíně spustila ostrý provoz pilotního projektu 

v první školní den, 4. září 2017. Zahájení vyučovacího roku a startu 

projektu se zúčastnili zástupci města Kolín a  vedení 6.  Základní 

školy v Kolíně.

Jedinečné Klíčenky byly žákům předány v  jednotlivých třídách 

školy. Každý žák obdržel osobní dopis se svou vlastní Chytrou klí-

čenkou a stručným návodem k jejímu používání. Spolu s dopisem 

dostal každý žák také přehlednou brožuru, která podrobněji popi-

suje vlastnosti Klíčenky a možnosti jejího užití. Žákům i rodičům bro-

žura poradí, jak s moderní technologií Klíčenky zacházet a vhodně 

ji uplatnit. Školáci se mohli těšit i z malé pozornosti v podobě tašky 

s dárkovými předměty. 

Projekt Kolínská chytrá klíčenka je určen primárně žákům základ-

ních škol. Klíčenka má podobu malé plastové kartičky, již lze přip-

nout třeba ke klíčům. Cílem Klíčenky je nahradit množství čipů, klíčů 

či peněženek, které děti běžně užívají, jediným funkčním nástro-

jem. Jeden takový jednotící nástroj by měl být schopen uskutečnit 

všechny identifi kační, přístupové či platební aktivity žáků. Kolínská 

klíčenka dnes díky využití bezkontaktního čipu dokáže zastat funkci 

čtenářské průkazky Městské knihovny Kolín nebo čipu pro objed-

nání a výdej obědů ve školní jídelně. Otevře též školní elektronický 

zámek nebo slouží jako časová jízdenka v MHD Kolín. Příležitostí 

k využití Chytré klíčenky je ale ještě více a projekt má do budoucna 

mnoho smělých vizí.

Klíčenku lze totiž aktivovat i jako předplacenou kartu, na kterou 

mohou rodiče svému dítěti posílat kapesné. Díky snadnému ovlá-

dání, bezpečnému provozu a všestrannému užití je Klíčenka vhodná 

i pro ty nejmladší žáky. Při placení Klíčenkou v prodejnách partnerů 

projektu získá její uživatel zajímavé slevy a  výhody. Přečerpání 

limitu či platbu přesahující zůstatek karta neumožní. Historie všech 

transakcí Klíčenky je jejímu držiteli dostupná on-line, rodiče tudíž 

mohou na platební aktivity svých dětí kdykoli snadno dohlédnout. 

Svět se mění stále rychleji – staré principy i  technologie 

mizí, ty nové se vyvíjejí. Mladou generaci je nyní více než 

kdy dříve nutné vzdělávat v  souladu s  aktuálním děním, 

novými poznatky a v reálném čase. Kolínská klíčenka umí 

děti do dnešního moderního světa aktivně zapojit.

Je dobře sloužícím nástrojem i chytrou technologií, která dlouho-

době vzdělává. A jako každý dobrý projekt i Chytrá klíčenka plá-

nuje, vyvíjí se a zdokonaluje. 

Filozofi e Klíčenky cílí na efektivní využití vědy a moderních techno-

logií pro obecně prospěšné účely. Jednou z takových vizí budou-

cích schopností Klíčenky coby platební karty určené žákům ZŠ je 

například možnost omezení nákupu výrobků pro děti a  mládež 

nevhodných. Součástí vývoje Klíčenky je i  příprava výukových 

materiálů a studijního programu pro školy, a to na téma „Finanční 

gramotnost“. Hlavním cílem bude přiblížit mladé generaci témata ze 

světa „mimo školu a po ní“, ale také ji motivovat k zohlednění aktu-

álních technologických trendů a k porozumění požadavkům trhu 

práce i  očekáváním zaměstnavatelů. Dalším nezbytným krokem 

pro rozvoj Klíčenky je rozšíření současné nabídky novými službami, 

které tak produkt ještě více zatraktivní – takovýmto krokem může 

být i propojení na oblast zdravotnictví, kdy by klíčenka mohla být 

využita jako elektronická zdravotní knížka pro děti a jejich rodiče. 

V  praxi by to znamenalo, že rodiče budou vědět termín dalšího 

očkování svého dítěte, budou se moci objednat dopředu, na kon-

krétní hodinu k předem vybranému lékaři, který bude mít k dispo-

zici veškeré záznamy z předchozích vyšetření. Pro některé to může 

znít jako hudba vzdálené budoucnosti, jiným jako potřebný stan-

dard v dnešní době, jisté je jedině to, že Chytrá Klíčenka má a bude 

mít vždy co nabídnout.
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Plzeň

Martin Zrzavecký : Primátor města Plzně 

Proč je Smart City?

Martin Zrzavecký : Primátorem města Plzně je od roku 2014, předtím vykonával čtyři roky funkci ekonomického náměstka plzeň-

ského primátora. Než začal pracovat pro město, působil v oblasti informačních systémů, k používání moderních technologií i kon-

ceptu Smart City Plzeň má proto velmi blízko. Sám sebe označuje za člověka technického ražení, smart neboli chytrá řešení jsou 

podle něj pro rozvoj obcí velmi důležitá. Osobně považuje za klíčová ta, jež se zaměřují na oblast dopravy a životního prostředí. 

Ve volných chvílích rád fotografuje, tráví čas v přírodě, věnuje se myslivosti, chalupě a kutilství. Plzeňský koncept Smart City vede 

a zaštiťuje. 

976             169 033          CZ
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: Smart City Plzeň

Plzeň je čtvrtým největším městem České republiky a  v  její 

západní části zaujímá dominantní pozici, žije v ní bezmála 170 tisíc 

obyvatel. Jde o moderní, dynamické a rychle se rozvíjející cent-

rum průmyslu, obchodu, vědy, informačních technologií, výzkumu 

i inovací, Plzeň je také nositelem titulu Evropské hlavní město kul-

tury 2015. Ve svých strategických záměrech město cílí na zvý-

šení přínosů výzkumu pro společnost a rozvoj oborů s vysokou 

přidanou hodnotou, na zajištění kvalitních služeb podpůrné infra-

struktury, na eliminaci rizik a bariér v dopravě i na zajištění služeb 

fungujících jako prevence prostorového vyloučení.

: Vize a strategické cíle

Plzeň se snaží neustále zlepšovat život svých občanů. Pracuje 

na chytrých projektech, hledá moderní řešení a využívá tech-

nologie, které k  tomu přispívají. Některé „vychytávky“ již fun-

gují, další město nyní zavádí do praxe nebo připravuje. Plzeň 

chce být na špičce v rámci České republiky, chce se pyšnit tím, 

že bude městem výzkumu, vývoje a inovací. Velké ambice má 

například v oblasti bezpilotního letectví, usiluje o to být jednič-

kou v rámci České republiky při vývoji a využívání dronů. Jako 

první město v republice má Plzeň povolení na provádění letec-

kých prací, má nové zázemí pro své Centrum Dronet, iniciovala 

vznik certifi kátového programu Technologie bezpilotního létání 

na Západočeské univerzitě v Plzni, pořádá unikátní festival bez-

pilotního létání DronFest, který byl zařazen mezi největší akce 

svého druhu ve světě, a další.

: Klíčové smart projekty

Kamery ve vozech MHD

Plzeňské městské dopravní podniky instalují do svých auto-

busů, trolejbusů a  tramvají kamery sledující dění uvnitř vozů. 

Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících i zaměstnanců doprav-

ního podniku a působit preventivně. Ve vozech bude vždy roz-

místěno 5 až 8 kamer dle velikosti vozidla. Záznamy se dosta-

nou na pult městské policie většinou s nejdéle půlhodinovým 

zpožděním. Do budoucna se počítá s on-line přenosem, kdy by 

bylo zajištěno přímé spojení s policií. Záznamy bude zpracová-

vat výhradně policie. 

Smart Edu Plzeň

Plzeň má vlastní projekt, který podporuje zkvalitnění technic-

kého vzdělávání. Město zajišťuje vybavení svých základních 

a  mateřských škol, a  to novou výukovou interaktivní techni-
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kou. Nabízí aktivity svého Centra Robotiky na poli vzdělávání 

pedagogů, volnočasového technického vzdělávání dětí, zavádí 

výuku robotiky na základních školách, propojuje technické 

střední školy v Plzni se základními školami, a technické fakulty 

Západočeské univerzity v Plzni pak s technickými středními ško-

lami. Více informací o projektu je na http://smartedu.plzen.eu/ 1. 

Síť internetu věcí

Plzeň jako první město v České republice vybudovala vlastní sen-

zorickou síť LoRa. Slouží pro datově a  energeticky nenáročnou 

síťovou komunikaci „věcí“. Tato inovativní přístupová technologie 

dokáže přenést data z míst, kde nejsou jiné možnosti připojení. 

Díky zprovoznění sítě mohou vznikat různé aplikace, a  to napří-

klad k aktuálnímu stavu kvality ovzduší, výšce hladin v plzeňských 

řekách a podobně. Městské fi rmy mohou síť využít pro monito-

rování obsazených parkovacích míst, k odečtům vody, tepla atd. 

Více informací o projektu je na webu http://iot.plzen.eu 2. 

Defi brilátory v ulicích 

Plzeň nakupuje externí defi brilátory na záchranu života. Řadu 

z nich už rozmístila a další ještě rozmístí na nejvytíženější místa 

ve městě a do vozidel Městské policie Plzeň. Přístroje se nachá-

zejí například v Bazénu Slovany, v budově Magistrátu města Plzně 

v Koterovské ulici, ve Velkém divadle, v objektu Nového divadla 

a v přízemí radnice na náměstí Republiky 1.  Přehled o umístění 

přístrojů má spádový dispečink zdravotnické záchranné služby, 

při tísňovém volání k němu nasměruje zachránce. Použít přístroj 

k záchraně života dokáže každý občan. 

Mapa intenzity dopravy

Plzeň má svou mapu intenzity dopravy, je unikátní v  České 

republice i  v  Evropě. V  přehledné aplikaci, která vznikla jako 

nadstavba klasického dopravního modelu města, mohou lidé 

zjistit v  hodinových intervalech zatížení jednotlivých plzeň-

ských komunikací. Promítají se do ní data zohledňující aktuální 

uzavírky a omezení i další faktory. Mapa je přístupná na webu 

https://intenzitadopravy.plzen.eu 3.

Plzeňský satelit do vesmíru

PilsenCube II – tak se jmenuje unikátní projekt, jenž vzniká ve spo-

lupráci města Plzně a Západočeské univerzity v Plzni. Univerzita 

sestrojí spolu se studenty funkční pikosatelit, který bude vyslán 

do vesmíru. Studenti středních škol navrhnou experimenty, jež 

instalují do družice, a vytvoří sadu zájmových kroužků pro plzeň-

ské Centrum robotiky. Město projekt podpořilo částkou 1,5 mili-

onu korun. Podrobné informace jsou na http://pilsencube.cz 4. 

Trolejbusy s bateriovým pohonem 

Plzeň chce časem nahradit všechny trolejbusy s  pomoc-

ným dieselagregátem novými trolejbusy s trakční baterií jako 

nezávislým pohonem. Bateriové trolejbusy testovaly Plzeň-

ské městské dopravní podniky v  ulicích od února 2017, a  to 

u sedmi vozidel. Ty v ostrém provozu prokázaly skvělé jízdní 

vlastnosti, zátěžové zkoušky přinesly výborné výsledky. Nový 

typ trolejbusů je ještě šetrnější k životnímu prostředí a nabízí 

vyšší komfort pro cestující i řidiče. 
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Plzeň intenzivně spolupracuje se studenty, podporuje je 

a  poskytuje jim zázemí ve vlastním technologickém centru 

Dronet. Řada studentů nyní pracuje na úkolech zadaných 

městem, například na projektu, který zlepší systém sdílení 

kol, na zařízení, jež ohlídá maximální dobu stání na místech 

vyhrazených pro zásobování, v  městem vypsané soutěži 

navrhovali také aplikaci, která nejlépe ovládne dron a další. 

Spolupráce s městem pro mladé lidi může být impulsem pro 

vlastní podnikání, pro vlastní start-up. 

Například šestnáctiletý Jan Czapek tak trávil celé prázdniny 

spoluprací s  odborníky ze Správy informačních technologií 

města Plzně. Studuje na Vyšší odborné škole a Střední prů-

myslové škole elektrotechnické v Plzni a informační techno-

logie ho baví. Účastnil se už mnoha soutěží a v současnosti 

dokončuje aplikaci pro bikesharing neboli sdílení veřejných 

bicyklů.

Chceme být 

líhní talentů aneb 

jeden příběh za 

všechny

: Co si Plzeňané oblíbili? 

Wi-Fi zdarma

Pro občany i turisty jsme zajistili pokrytí, a to v relaxačních a turistic-

kých lokalitách města i v budovách úřadu. Využili jsme k tomu naši 

metropolitní optickou síť. Každý se může k Wi-Fi bezplatně připojit, 

a to bez registrace na dobu jedné hodiny, pak je od sítě odpojen.

Aplikace Plznito 

Pomocí této aplikace mohou lidé ze svého mobilního telefonu 

zaslat městu požadavek na odstranění závady (například závady 

na veřejném osvětlení, nepořádek kolem odpadových nádob, 

poničená lavička atd.). Aplikace je dostupná pro Android, iOS, 

Windows Phone ve storech jednotlivých platforem a má také svoji 

webovou část na adrese www.plzni.to 5. Lidé se dozvědí o stavu 

řešení jejich požadavků. Vyřešeno už takto bylo 2 845 hlášení. 

Plzeňská karta

Plzeňská karta usnadňuje přístup k mnoha městským službám – je 

možno na ni nahrát v elektronické formě předplatné nebo hotovost 

pro jízdy v MHD a v Integrované dopravě Plzeňska, je možné ji pou-

žít pro rezervaci vstupenek na kulturní pořady vybraných institucí, 

uplatní se také ve školách a podnicích, slouží jako knihovní prů-

kaz či slevová karta v rámci bonusového programu. Více na http://

www.plzenskakarta.cz 6
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Mgr. MICHAEL KAŠPAR : 1. místostarosta města Kolín 1261             30 000           CZ

Kolín
klíčem je klíčenka

Mgr. Michael Kašpar / 34 let : 1. místostarosta města od roku 2014, do té doby (a aktuálně stále 2 hodiny týdně) středoškolský uči-

tel na kolínském gymnáziu. Dlouholetý aktivní sportovec. V Kolíně má na starosti školství, kulturu, sport, životní prostředí, dotační 

politiku, veřejné zakázky, fi nance a koncepci Smart city. Propagátor otevřeného úřadu a transparentního fungování veřejné správy.
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: Město Kolín

Kolín je kulturní, historické okresní město ležící v  blízkosti 

Prahy – na východě Středočeského kraje na řece Labi, zalo-

ženo již v roce 1261. Má přes 30 000 obyvatel, průměrná nad-

mořská výška je 220 metrů. Je důležitou železniční křižovat-

kou. Je zde výrazně zastoupen průmysl chemický (Paramo, 

Draslovka, Lučební závody), automobilový (TPCA – Toyota-

-Peugeot-Citroën), a polygrafi cký. Od roku 2005 funguje na 

severním okraji města moderní průmyslová zóna, ve které je 

zaměstnáno přes 5000 lidí.

: Vize města

V zavádění opatření pro chytrá města preferuji funkční a účelná 

řešení. My se pro Kolín snažíme vybírat ty, o  kterých jsme 

přesvědčeni, že budou přínosnými pro naše obyvatele, pro 

úředníky, v nejlepším případě pak pro obě skupiny zároveň. 

Strategie a vize jsou jistě potřebné, často však končí cesta jen 

u  nich. Pokud jsme po identifi kaci problémů schopni opera-

tivně reagovat a realizovat opatření, která zjednodušují život, 

je to nejlepší cesta, kterou se můžeme vydat – nebýt SMART 

proto, že je IN být SMART, ale proto, že samotná řešení mají 

vysokou přidanou hodnotu.

: Strategické cíle

E-úřad 

Cílem je maximální možná propojenost úřadu s lidmi, chceme 

zavést Portál občana a úplné elektronické podání − rozhraní 

pro elektronický styk občana s  městem, portál pro řešení 

životních situací a komunikaci s úřadem občanů (podnikatelů) 

v  prostředí internetu prostřednictvím „inteligentních“ on-line 

formulářů. Výrazně rozšíříme informační systém umožňující 

efektivní řešení odbavování klientů na vybraných odborech 

MěÚ Kolín – objednání schůzky přes internetovou aplikaci na 

určitý čas. Vytvoříme možnost zaplatit poplatky přes platební 

bránu bez nutnosti návštěvy úřadu. 

Doprava a parkování 

Rozšíření možnosti navádění na volná parkoviště po celém 

městě je již v realizaci. Chytré autobusové zastávky s Wi-fi , elek-

tronickými jízdními řády ukazujícími přesnou polohu konkrét-

ného autobusu a reálnou dobu odjezdu, na tom již pracujeme. 

V aplikaci Kolín v mobilu chceme integrovat vše, co je pro oby-

vatele možné, a všechny systémy Smart City sjednotit. Zásadní 

nejsou roztříštěná dílčí řešení, zásadní jsou komplexní propo-

jené systémy s  jednoduchým ovládáním a vysokou přidanou 

hodnotou.

V  rámci energetického managementu chceme zavádět 

komplexní elektronický monitoring odběrů a optimalizaci 

spotřeb v  městských budovách, školách, školkách. Dal-

ším cí lem je podpora elektromobility – nabíjení aut, elek-

trokol atp.

Aktuální 
přehled kulturních, 

sportovních 
a společenských akcí 

pořádaných
 v Kolíně.

Novinky 
z Kolína – 

nejdůležitější aktuality 
z městského úřadu, 

jeho organizací 
a dalších 
subjektů.

Umožňuje 
focení 

a reportování 
závady.

Jízdní řády 
MHD a průběh 

jednotlivých linek, 
přehled parkovišť 

a parkovacích 
zón.

 Informace 
s kontakty na kulturní 
a sportovní zařízení; 
umístění sběrných 

dvorů, separace 
odpadu.

Popis a kontaktní 
údaje městského 

úřadu (vedení města, 
jednotlivé odbory 

a další organizace).

Encyklopedie 
Kolína pro 

občany 
i návštěvníky.

SOS kontakty 
(záchranná služba, 

policie, hasiči, 
městská policie, 

nemocnice, havárie 
plynu, vody 

a další).

Umožňuje 
focení 

a reportován
závady.

 Informace 
s kontakty na kulturní 
a sportovní zařízení; 
umístění sběrných 

dvorů, separace 
odpadu.

městská policie, 
nemocnice, havárie

plynu, vody 
a další).

Kolin_v_mobilu_2014_07.indd   1 28.7.2014   14:02:20

21



: Klíčové smart projekty

Kolín v mobilu 

Aplikace je určená nejen pro turisty, ale zejména pro naše 

občany. Dozví se vše o městě, mohou vyhledat jakékoli kon-

takty a rovnou volat či psát odpovědným úředníkům či vedení 

města. Mohou též vyfotit závadu ve veřejném prostoru (díru 

v chodníku, zničenou lavičku apod.) a fotografi i odeslat úřadu, 

kde jsou podněty automaticky rozdělovány na příslušný odbor 

kompetentním pracovníkům k vyřešení. Součástí je i zmíněné 

parkování. Aplikace má mnoho dalších funkcionalit. Stále ji 

rozšiřujeme a má velký úspěch. Naším cílem je do jedné apli-

kace implementovat všechny dílčí systémy. To vše, aby lidé 

nemuseli vážit cestu na úřad a mohli vše vyřídit z klidu svého 

domova třeba ve večerních hodinách. Chceme tedy vytvořit 

možnost jednoduché platby například poplatků za odpady, 

poplatků za psa a podobně. Aplikace má již přes 5 000 sta-

žení. http://www.eternal.cz/kolin/1

Chytré odpadové hospodářství

Systém chytrého odpadového hospodářství zahrnuje monitoring 

zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad. Lidé se mohou podívat 

na web, kde se nejbližší kontejnery nachází, jaká je jejich aktu-

ální zaplněnost a kdy je plánován další svoz: https://kolin.smart-

city.cz/public/3 Pro odpadovou fi rmu je to vodítko pro optimali-

zaci svozů odpadu a počtu kontejnerů na jednotlivých místech 

a jejich případné doplnění. Pro vnější pohled je nejdůležitějším 

faktorem, že místa jsou viditelně lépe uklizená. Smyslem projektu 

je optimalizovat svozové trasy a počty kontejnerů na jednotlivých 

místech ve městě, nárůst podílu tříděného odpadu a uklizenější 

místa okolo kontejnerů po optimalizaci svozových tras. Do roku 

2024 má podle zákona o odpadovém hospodářství úplně zmizet 

skládkování ve prospěch recyklace, kompostování nebo spalo-

vání odpadu. Města by se už nyní měla začít připravovat a více 

motivovat své obyvatele k ekologickému chování. Služba funguje 

na jednoduchém principu. Každý kontejner pro tříděný odpad je 

opatřen buď ultrazvukovými senzory (aktivní režim), nebo speci-

ální samolepkou s NFC čipem a QR kódem (pasivní režim). Tyto 

detektory informují o míře zaplnění kontejneru, prostřednictvím 

datové sítě nebo prostřednictvím odečtů přes mobilní aplikaci.

Chytré parkování

Pomocí čidel v dlažbě mohou lidé přes web, aplikaci v mobilním 

telefonu, ale i  na interaktivních cedulích po městě vidět, kde je 

kolik volných míst. Zároveň aplikace umožňuje extrémně jedno-

duchý systém placení parkovného po celém městě, řidiči nemusí 

hledat parkovací automat, nemusí používat lístek. Aplikace je auto-

maticky upozorní, kdy jim končí parkovné a mohou si ho na dálku 

prodloužit (třeba z restaurace), aniž by museli dojít k autu. Městská 

policie má detailní přehled o platbách ve svých mobilních telefo-

nech a tabletech a může jednoduše a interaktivně kontrolovat, kdo 

má opravdu zaplaceno. Doklad za parkování uživateli přijde do 

e-mailu, aplikace má možnost souhrnného měsíčního daňového 

dokladu, zobrazí všechna parkoviště v  mapě a  dokáže také 

navigovat na vybrané parkoviště.
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Kolínská chytrá klíčenka je unikátním projektem nejen 

v České republice, ale i ve střední Evropě. Kolín je předním 

českým městem, které cíleně a  s  úspěchem implementuje 

moderní technologie do vlastního městského ekosystému. 

Proto jsou to právě žáci 6. Základní školy Kolín, kdo se 

budou z Chytré klíčenky radovat jako první, a to už od zahá-

jení školního roku.

Projekt Kolínská chytrá klíčenka je určen primárně žákům 

základních škol. Klíčenka má podobu malé plastové kartičky, 

již lze připnout třeba ke klíčům. Cílem Klíčenky je nahradit 

množství čipů, klíčů či peněženek, které děti běžně užívají, 

jediným funkčním nástrojem. Jeden takový jednotící nástroj 

by měl být schopen uskutečnit všechny identif ikační, pří-

stupové či platební aktivity jednotlivých instrumentů. Kolín-

ská klíčenka dnes dokáže díky využití bezkontaktního čipu 

zastat funkci čtenářské průkazky Městské knihovny Kolín 

nebo čipu pro objednání a  výdej obědů ve školní jídelně. 

Otevře též školní elektronický zámek nebo může být použita 

jako časová jízdenka v MHD Kolín. 

Klíčenku lze také aktivovat i jako předplacenou kartu, na kte-

rou mohou rodiče svému dítku posílat kapesné. Díky snad-

nému ovládání, bezpečnému provozu a všestrannému užití 

je Klíčenka vhodná i  pro ty nejmladší žáky. Při placení Klí-

čenkou v  prodejnách partnerů projektu získá žák zajímavé 

slevy a výhody. Přečerpání limitu či platbu přesahující zůsta-

tek karta neumožní. Jelikož je Klíčenka opravdu chytrá, blo-

kuje platby v obchodech pro mládež nevhodných. Například 

tabák ani alkohol s  ní školáci nekoupí. Veškeré transakce 

Klíčenky jsou dostupné on-line, což umožňuje rodičům pra-

videlný dohled nad aktivitami svých dětí.

Svět se mění stále rychleji, staré principy i  technologie 

mizí, nové se vyvíjí. Mladou generaci je nyní víc než kdy 

dřív nutné vzdělávat v  souladu s  aktuálním děním, novými 

poznatky a v reálném čase. Kolínská klíčenka děti do skuteč-

ného života v moderním světě aktivně zapojit umí. Je dobře 

sloužícím nástrojem i chytrou technologií, která dlouhodobě 

vzdělává. Kolínská chytrá klíčenka je zdárným příkladem 

efektivního využití moderních technologií za obecně pro-

spěšným účelem. http://www.chytraklicenka.cz/3

Kolínská 

chytrá 

klíčenka

1

3
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Krakov

Elżbieta Koterba : Náměstkyně primátora města Krakov, odpovědná za rozvoj města

Strategie Smart City

Elżbieta Koterba : Náměstkyně primátora města Krakov, odpovědná za rozvoj města. Architektka a urbanistka, autorka mnoha 

realizovaných projektů týkajících se rozvojových komplexů a plánů územního rozvoje měst a obcí. Zodpovídá také, kromě jiných, za 

odbor rozvoje města, který koordinuje chytrá řešení. Podporuje zavádění inovativních iniciativ participace obyvatel na řízení rozvoje 

Krakova a testování inteligentních řešení v oblastech týkajících se kvality života ve městě.

966             759 800          POL
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: Krakov – Smart City

Jedno z nejdůležitějších a nejznámějších polských měst, bývalé 

hlavní město. Z  hlediska počtu obyvatel (765 000), oblasti 

(327 km2) a hustoty obyvatelstva 2 332 obyvatel na km2 je druhé 

po Varšavě. Město je oblíbeným turistickým cílem – více než 

10 milionů návštěvníků ročně. Krakov je známý jako tradiční, kul-

turní a akademické centrum. V současné době je také prospe-

rujícím hospodářským a obchodním centrem.

: Vize města

V  současné době stojí Krakov před mnoha civilizačními 

výzvami a současně má obrovský rozvojový potenciál – jsme 

předním ekonomickým a  vědeckým centrem – což nás dále 

motivuje k hledání inovativních řešení a nakonec k vytvoření 

takového města, které pomůže naplnit sny a potřeby součas-

ných i budoucích obyvatel.

Cílem městského rozvoje je neustále zlepšovat kvalitu života oby-

vatel, a proto jsou jejich očekávání a potřeby nejdůležitějším zdro-

jem inspirace při výběru a realizaci městských projektů. V Krakově 

hraje chytrá správa důležitou roli v rozvoji města, nicméně koncept 

„chytrého města” nelze považovat za módu ani ideologii, která 

by pomohla vyřešit všechny problémy. Chytré město současnosti 

by mělo existovat především ve prospěch obyvatel – splnit jejich 

potřeby a dokonce předvídat jejich potřeby, a proto zavedení myš-

lenky „chytrého města“ je nepřetržitým procesem, v němž by město 

mělo pružně reagovat na nové výzvy, a nespoléhat se jen na nové 

technologie a technicky pokročilé služby, ale především na šikovné 

využívání zdrojů - takto optimalizovat řešení a vyvažovat potřeby 

obyvatel i potenciál města.

„Inteligentní“ nástroje spojené s nejnovějším technologickým 

pokrokem se musí vyrovnat s potřebou rychlého a efektivního 

toku informací, aby mohly být využívány k inteligentnímu pro-

pojení všech oblastí správy města.

: Klíčové projekty

Inteligentní dopravní systémy 

Organizace dopravy a efektivní veřejná doprava jsou jedním 

z  klíčových faktorů kvality života ve městě. Pro tento účel 

Krakov úspěšně implementoval a využil Inteligentní dopravní 

systémy (ITS). Prvním je systém řízení tramvajové dopravy 

(TTSS), který je odpovědný za sledování provozu veřejné 

dopravy, organizuje objížďky v případě potíží a poruch, infor-

muje cestující na zastávkách o časech příjezdu (bylo instalo-

váno více než 300 informačních tabulí pro cestující ). Tabule 

informují cestující o zbývající době až do příjezdu další tram-

vaje nebo autobusu, případných potížích s dopravním provo-

zem nebo jiných důležitých otázkách týkajících se cestujících. 

Systém TTSS také pomáhá řidičům tramvají při plánování, 

umožňuje sledování a  rozsáhlou analýzu historických dat 

a  určuje místa, která vyžadují vylepšení dopravních plánů, 

grafi konů či průjezdu křižovatkou.

Druhým systémem je systém řízení městské dopravy 

(UTCS), který především reguluje provoz vozidel a chodců. 

Měří a analyzuje počet vozidel a  jejich rychlost. V závislosti 

na situaci se systém přepne na zelenou, detekuje chodce 

a  cyklisty, stejně jako tramvaje, které mají přednost. UTCS 

funguje podél jedné z hlavních sběrných komunikací města, 

kde od zavedení dynamické signalizace vzrostla propustnost 

o 25 %. Spolu s doplňkovými systémy, jako jsou proměnné 

informační panely VMS (pro řidiče) a  kamery (více než 300 

jednotek), je možné provádět průběžný dohled nad provo-

zem města, hlásit dopravní situace (nehody, kolony) v  reál-

ném čase a archivovat tato data pro další analýzu. Všechny 

aktivity jsou koordinovány moderním Centrem řízení dopravy, 

které je provozováno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Inteligentní osvětlení

Modernizace systému veřejného osvětlení je příkladem opti-

malizace spotřeby energie, což je jeden z důležitých rysů „inte-

ligentního města“. V  roce 2016 byl dokončen projekt, který 

zahrnoval výměnu pouličního osvětlení s novým energeticky 

úsporným LED osvětlením (více než 7 000 svítidel) s rozšíře-

ním o telemetrickou vrstvu. Původní systém generoval vysoké 

provozní náklady s negativním dopadem na životní prostředí 

a modernizace vedla ke snížení spotřeby energie o 63,13 %, 

což je ekvivalent snížení emisí CO2 o 1809,97 mg/rok. Finanční 

přínosy zahrnují především úspory na údržbě (přibližně 16 000 

EUR ročně) a úspory energie (přibližně 300 000 EUR ročně). 

Modernizace také umožnila používání a  vývoj Inteligentního 

systému řízení veřejného osvětlení. Díky partnerství s Univer-

zitou vědy a  techniky AGH byl projekt rozšířen o  telemetric-

kou vrstvu a byl vytvořen inovativní software v oblasti ovládání 

osvětlení. Projekt je jedním z mnoha příkladů spolupráce mezi 

místní samosprávou a  univerzitami v  oblasti inteligentních 

řešení, což je pro obě strany cennou zkušeností.

Inteligentní systém řízení vodních a kana-

lizačních sítí (ISZS) 

Účelem současného systému správy inteligentních sítí je dosáh-

nout úspory zdrojů, sledovat úniky a ztráty vody z vodovodních 

sítí a zabránit pronikání vody do kanalizace a vysledovat i pří-

padné úniky do venkovního prostředí, a  také jako nástroj pro 
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adaptaci na změnu klimatu. Použití inteligentního hydraulického 

modelu a hydrodynamické sítě spolu se zařízením pro sledování 

parametrů průtoku sítí pomůže optimalizovat výkon zařízení. 

Cílem je také poskytnout alternativní vodovodní trasy, stejně 

jako simulovat provoz sítě během poruch nebo při znečištění 

životního prostředí. Modernizace hydraulických modelů a inte-

grace s  GIS systémy umožňuje sledovat provoz sítě v  nepře-

tržitém režimu, automaticky spouští alarmy při nestandardním 

provozu sítě nebo simuluje budoucí provoz sítě (s predikcí až 48 

hodin) na základě analýzy dlouhodobých provozních dat.

Navíc bude model kanalizační sítě propojen s  prognózou 

srážek simulováním provozu sítě a  výskytem potenciálních 

povodní v předstihu, a to na základě údajů z prognóz. Údaje 

z on-line modelu lze využít při analýzách prováděných v detail-

ním modelu sítě zásobování vodou a kanalizační sítě.

: Inteligentní parkování 

Na několika vybraných ulicích v centru města je provozován 

pilotní systém chytrého parkování, který pomáhá spravovat 

Placenou Parkovací Zónu. Jedná se o  nástroj, který shro-

mažďuje informace o dostupnosti parkovacích míst v režimu 

24/7 a  pak je zobrazuje na zobrazovačích na vjezdech do 

jednotlivých ulic v  zóně. Nástroj v  reálném čase pomáhá 

efektivněji spravovat zónu a také přispívá ke zlepšení kvality 

ovzduší ve městě tím, že eliminuje zbytečnou automobilovou 

dopravu.

Uvedené řešení je základem otevřené platformy města 

Krakov, která poskytuje informace o  dostupnosti parko-

vacích míst nejen v placené parkovací zóně, ale i v jiných 

lokalitách, jako jsou uliční, podzemní, P + R nebo soukromá 

parkoviště. V Krakově je již k dispozici bezplatná aplikace 

InfoParking pro mobilní zařízení, která poskytuje kom-

plexní informace o placených parkovacích zónách a další, 

jako např. mapu zón, polohu parkovacích automatů, ceny 

parkovného, dostupné způsoby platby, provozní hodiny 

placeného stání v parkovací zóně a  GPS vyhledávač 

zaparkovaných vozidel; aplikace bude v konečné podobě 

prezentovat veškeré informace o  parkovacích místech 

v Krakově.
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Datová 

observatoř 

Krakov byl prvním městem v Polsku, které poskytlo inter-

aktivní nástroj – Datovou observatoř – mapový portál, 

který na jednom místě integruje celou řadu prostoro-

vých dat. Služba umožňuje všem, aby si mohli prohléd-

nout spoustu informací o Krakově z pohodlí domova nebo 

kanceláře. Observatoř umožňuje každému uživateli zís-

kat kompletní informace o vybraném pozemku, např. evi-

denční číslo, tvar, rozlohu, typ dle územního plánu včetně 

kontextu okolí, vlastnictví, urbanistické plány a  rozhod-

nutí vydaná pro sousedství a  cenovou mapu bytových 

jednotek. Nástroj je zvláště vhodný pro architekty, sta-

vební specialisty, pozemní geodety, investory, urbanisty 

a  lidi, kteří hledají nemovitost pro své plánované inves-

tice, jako je výstavba domu nebo bytového domu. Město 

neustále rozšiřuje portál a poskytuje stále více informací 

z of iciálních zdrojů, zatímco dostupné údaje se neustále 

aktualizují.

Portál představuje informace v  různých datových sadách, 

které tvoří mapové kompozice. Ve službách je k  dispozici 

mnoho vrstev: architektonické povolení a  územní rozhod-

nutí, rozhodnutí o  životním prostředí v  souvislosti s  těžbou 

a výsadbou stromů, územní plánování, strategické investice, 

cenová mapa pozemků a budov, pozemní a místní komuni-

kace, ochrana přírody, struktura vlastnictví atp.

Jednou z funkcí observatoře je možnost obyvatel vložit při-

pomínku k  výsadbě zeleně ve městě; takové interaktivní 

průzkumy mohou být použity ve veřejné diskuzi (konzul-

tacích), které pokrývají prakticky každé téma. Na webové 

stránce můžete vidět data popisující nejen aktuální stav 

městského prostoru, ale i historická data a budoucí změny 

a směry vývoje. Adresa portálu je: http://msip.um.krakow.pl/

obserwatorium/.

Krakov usiluje o to, aby se stal moderní metropolí, nabíze-

jící vysokou kvalitu života či podmínky vhodné pro inova-

tivní ekonomiku. Krakov bude moderním městem řízeným 

informačními a  komunikačními systémy, ale vždy s  ohle-

dem na hlas obyvatel Krakova a jejich účast ve veřejném 

životě. Taková vize vývoje se v  Krakově úspěšně reali-

zuje.

1
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Gdaňsk

Piotr Grzelak : náměstek primátora pro oblast bytové politiky a veřejných služeb

Gdaňsk se dělí o své 

cyklistické know-how  

Piotr Grzelak / 35 let : zastává od roku 2014 funkci náměstka primátora pro oblast bytové politiky a veřejných služeb. Má na starosti 

bytovou politiku, dopravu, nakládání s odpady a další služby městské správy.

997             463 754           POL

28  city : gdaňsk



 smart : one

: Gdaňsk

Gdaňsk se rozprostírá na jižním pobřeží Baltského moře, pyšní 

se více než tisíciletou historií a je největším městem Pomořan-

ska, regionu na severu Polska. Je významným ekonomickým, 

vědeckým a  kulturním centrem a  zároveň oblíbeným cílem 

turistů. V Gdaňsku najdeme třetí největší letiště v Polsku (přes 

4 miliony cestujících ročně) a  největší terminál kontejnerové 

dopravy v  Baltském moři (s  objemem přepravy více než 1,2 

milionu TEU v  roce 2016 a  kapacitou 3 miliony TEU). S  více 

než 460 000 obyvateli patří k  několika málo polským měs-

tům s relativně dobrým demografi ckým profi lem. V posledních 

letech zde roste porodnost i  počet příchozích. http://www.

gdansk.pl/en/1

: Inovativní nástroje

Gdaňsk má pověst jednoho z nejinovativnějších a nejotevře-

nějších polských měst a  je také hlavním městem cyklistiky 

v Polsku. Tyto superlativy jsou pro nás závazkem, pokud jde 

o udržitelnou dopravu i inovativní nástroje. Všechno to začalo 

v devadesátých letech. V roce 1994 Gdaňsk pořídil první níz-

kopodlažní autobusy v  Polsku. Dnes je to zcela běžné, ale 

po letech izolace a ekonomické stagnace za železnou opo-

nou to byla opravdová revoluce a obrat v přístupu k veřejné 

dopravě. Řekli jsme si: „Nemělo by nám jít pouze o  to, aby 

to fungovalo, ale také aby byla veřejná doprava dostupná 

a výhodná pokud možno pro každého.“

Dnes máme všechny autobusy a téměř 90 % tramvají s bez-

bariérovým přístupem a  pracujeme na zlepšení integrace. 

Přebudováváme dopravní uzly, které se nachází na různých 

místech ve městě, ve snaze propojit nejen tramvaje a auto-

busy, ale také vlaky, kola a auta. Pracujeme také na integraci 

jízdních dokladů a jízdného. První fáze, kterou chceme spus-

tit příští rok, spočívá v  integraci jízdenek a účtování v rámci 

metropolitní oblasti (Metropolitní elektronická jízdenka), což 

je proces vyžadující úzkou spolupráci více než 50 doprav-

ních institucí a  společností. Na podrobnou debatu o  fun-

gování tohoto systému je příliš brzy, ale chceme, aby šlo 

o  nejintegrovanější, nejvýhodnější a  nejmodernější řešení 

dostupné na trhu. Nepůjde proto čistě o  elektronickou jíz-

denku, ale o  nosič, který by zároveň sloužil jako student-

ská karta, čtenářský průkaz a  debetní nebo kreditní karta. 

Z technického hlediska neexistují pro integraci se stávajícími 

čipovými kartami žádné hranice. Je ale třeba počítat s tím, že 

funkci debetních karet dnes často přebírají chytré telefony, 

které tak často nahrazují plastové karty. Usilujeme tedy o to, 

abychom přišli s  řešením, které bude chytrou náhradou za 

dnešní běžně používané aplikace. 

: Metropolitní elektronická 

 jízdenka 
Metropolitní elektronická jízdenka by měla být integrována také 

se zavedením Metropolitního systému sdílení jízdních kol v  roce 

2018. Všichni známe veřejné stanicové systémy sdílení kol vyža-

dující registraci a způsoby platby, které nejsou vždy výhodné. Náš 

systém bude jedním z největších v Polsku a jedním z nejpokroko-

vějších v  rámci Evropy. Půjde o  systém 4. generace, který bude 

celý postavený na GPS aplikaci. V tomto systému kolo nepotřebuje 

stanici a lze jej vrátit pomocí chytrého telefonu do jakéhokoli stojanu 

na kolo ve městě. Abychom zabránili nekontrolovanému zamykání 

kol všude po městě, máme vplánu instalovat 4 300 nových sto-

janů na kola. Tyto stojany budou mít v rámci systému přednost, což 

znamená, že jejich použití bude pro uživatele levnější. Systém by 

měl být dostatečně fl exibilní, aby dokázal přizpůsobit ceny aktuální 

dopravní situaci a také umístění kol. Například by v systému mohli 

být zvýhodněni uživatelé využívající méně oblíbené trasy, řekněme 

ty, které vedou do kopce (rozdíly v  nadmořské výšce dosahují 

v Gdaňsku až 200 metrů), anebo cestující, kteří ve slunečný den 

jedou směrem z pláže do centra.

Existuje ale ještě jedna výhoda využívání Metropolitní elektronické 

jízdenky nebo Metropolitního systému sdílení jízdních kol. Moderní 

IT systém nám umožní získat cenná data. Získáme informace o tom, 

jak a kam lidé cestují, které trasy absolvují na kole, v kterých lokali-

tách jsou stojany na kola nejvíce využívány nebo kterými směry lidé 

cestují nejčastěji. Tato data pak můžeme využít při plánování inves-

tic do infrastruktury nebo údržby. To stejné platí také v oblasti jízde-

nek a veřejné dopravy: které autobusové nebo tramvajové linky by 

bylo třeba posílit více spoji a které by bylo dobré změnit nebo zrušit.
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: Cyklistické kampaně

Infrastruktura ale není odpovědí na všechno. Je velmi důle-

žité vést lidi k tomu, aby používali jiné dopravní prostředky 

než auta. V květnu pořádáme každoročně dvě kampaně na 

podporu aktivní mobility. První z nich, která je součástí kam-

paně Evropská cyklovýzva, má název „Rowerem do pracy“ 

(Do práce na kole) a  cílovou skupinou jsou zaměstnanci. 

Tato evropská cyklovýzva je soutěž organizovaná v  italské 

Boloni, do níž je zapojen velký počet evropských měst. 

Každý účastník v každém ze zapojených měst sleduje svoji 

cestu do práce, domů, na nákupy nebo každodenní ces-

tování na kole pomocí GPS aplikace. Čím více ušetřených 

kilometrů, tím lépe. Po měsíci jsou výsledky vyhodnoceny 

a  vyhrává město s  nejvíce ušetřenými kilometry. Napadlo 

nás, že by to mohla být dobrá příležitost, jak přimět místní 

zaměstnavatele, aby své zaměstnance motivovali k soutěž-

nímu klání v rámci své společnosti a také mezi společnostmi 

navzájem. Zahájili jsme s  nimi spolupráci a  začali budovat 

cyklopartnerství. Po třech letech můžeme říct, že to funguje 

skvěle. Zaprvé lidé opravdu začali dojíždět do práce na 

kole. Co je ale také důležité, zaměstnavatelé začali chápat 

potřeby lidí, kteří do práce jezdí na kole, a začali instalovat 

stojany na kola, skříňky a další zařízení a také se nás ptají, 

jak by takové zázemí mělo vypadat. Lidé se vzájemně více 

propojují, vytvořili také facebookové skupiny, kde sdílejí 

své zkušenosti a  rady a  také organizují výlety ve volném 

čase. Díky tomu je Gdaňsk každý rok vítězem Evropské cyk-

lovýzvy.

Další kampaň s názvem „Rowerowymaj“ (Cyklokvěten) se 

zaměřuje na školáky a  děti v  mateřských školách. Scénář 
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kampaně vytvořili pracovníci Odboru aktivní mobility gdaň-

ského magistrátu a  inovativní přístup spočívá ve spojení 

faktoru zábavy, každodenní stimulace a  motivace a  prvků 

soutěživosti. Pravidla kampaně jsou jednoduchá: školáci 

a zaměstnanci jsou povzbuzováni, aby si po celý květen pro 

své dojíždění ve všední dny vybírali kolo. Za každou cestu 

dostanou dvě nálepky, jednu do cyklopasu, který má každé 

dítě, a další na nástěnku ve třídě. Děti sbírají body s cílem 

získat lákavou pobídku pro jednotlivce a zároveň celé třídy 

soupeří o  titul nejlepší cyklistické třídy a  školy pak o  titul 

nejlepší cyklistické školy. Školy dostanou veškeré tisko-

viny a  instrukce a  na konci kampaně také pobídky. Místní 

soukromé subjekty se podílejí na odměnách pro nejlepší 

cyklistické třídy (skupinové vstupenky) a  předávání cen se 

účastní místní politici. Díky vzdělávací části programu obsa-

žené v tištěných materiálech se děti seznámí s cyklistickou 

infrastrukturou a zásadami cyklojízdy. Kampaň ovlivňuje vní-

mání kola jako výhodného prostředku pro každodenní místní 

dopravu jak u dětí, tak u rodičů.

Letos se do kampaně s využitím téhož scénáře a materiálů 

zapojilo dalších 20 polských měst. Gdaňsk nabízí grafické 

materiály, scénář a  know-how. Město by rádo připravilo 

anglickou verzi pravidel a brožury kampaně, aby usnadnilo 

jejich přenositelnost a také povzbudilo další evropská města 

v zavádění kampaně Cyklokvěten.

Věříme, že Gdaňsk coby Smart City není městem se spoustou 

různých aplikací nebo jiných IT řešení. Zastáváme názor, že Smart 

City je přátelské, bezpečné město, jehož služby je snadné vyu-

žívat. Nové technologie jsou jedním z  nástrojů, jak tohoto cíle 

dosáhnout. Jak se můžete přesvědčit, také nálepky dělají divy.

1
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László Mátyus : senior expert v Debrecín Smart City

Digitální Gramotnost

Debrecín

László Mátyus / 35 let : Po ukončení studia v Holandsku se vrátil zpět do svého rodného města Debrecín. Vedle managementu 

a ekonomiky je IT jeho hlavním zájmem a má dlouholeté zkušenosti s provozováním nadnárodních on-line obchodů. Jeho cílem 

je pomoci Debrecínu stát se vedoucím inteligentním městem v Evropě a pomocí inteligentních řešení zlepšit kvalitu života 

jeho občanů. Miluje outdoorové aktivity a cyklistiku, což je ideální způsob dopravy v Debrecínu vzhledem k jeho velikosti 

a rovinatosti krajiny.

1235             207 000           HU
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: Město Debrecín

Debrecín s  počtem obyvatel 207 000 je druhým největším 

městem v  Maďarsku po hlavním městě Budapešti. Debrecín 

je regionálním centrem kraje Severní velké nížiny a  sídlem 

okresu Hajdú-Bihár. Bylo to největší maďarské město v 18. sto-

letí a  je jedním z nejvýznamnějších kulturních center Maďar-

ska. Debrecín byl také hlavním městem Maďarska během 

revoluce v  letech 1848–1849. Během revoluce bylo sesazení 

habsburské dynastie z trůnu vyhlášeno v Reformovaném vel-

kém kostelu. Město také sloužilo jako hlavní město Maďarska 

do konce druhé světové války v  letech 1944–1945. Ofi ciální 

webové stránky města Debrecín naleznete na adrese www.

debrecen.hu 1.

: Naše vize

Vzdělání bylo vždy důležitou součástí Debrecínu, v  současné 

době zde studuje více než 70 000 studentů. Plánují se další 

opatření pro navýšení počtu studentů každý rok, protože stále 

více mezinárodních studentů přijíždí do města na univerzitní 

studium. V roce 2019 otevře Mezinárodní škola v Debrecínu své 

brány zaměřené na studenty ve věku od 3 do 18 let, což bude 

první takový institut v regionu.

Centrum ekonomického rozvoje v  Debrecíně (EDC Debrecín) 

vzniklo před dvěma lety a je specializovanou společností zamě-

řenou na urychlení hospodářského rozvoje města. Mnoho sdíle-

ných servisních středisek má nyní kanceláře v Debrecíně a cílem 

je poskytnout každoročně 2 000 nových pracovních míst.

Očekávaný nárůst počtu obyvatel i dojíždějících za zaměstnáním 

vyžaduje značné zlepšení infrastruktury. Od příštího roku se na 

stávající železniční stanici postaví nový intermodální dopravní 

terminál, kde bude také autobusové nádraží s  přímým spoje-

ním na mezinárodní letiště. Právě letecká doprava je nezbytná, 

proto bylo přijato mnoho opatření pro její rozvoj, a v důsledku 

toho roční počet cestujících v loňském roce přesáhl 300 000, 

což je více než 50 % celkového počtu obyvatel.

: Zaměření Smart City

Smart City Debrecín se zaměřuje na 3 hlavní oblasti: inteli-

gentní mobilitu, digitální gramotnost a energetiku. První dvě 

oblasti jsou řízeny ekonomickým vývojem. Růst města bude 

vyžadovat zvláštní pozornost ke zlepšení dopravy, aby byla 

zachována kvalita života ve městě. Potenciální investoři vyža-

dují kvalifi kované lidi, jejichž znalosti se neomezují pouze na 

odborné a jazykové dovednosti, ale kteří mají znalosti o digi-

tální gramotnosti. Energetika je horké téma všude, Debrecín 

není výjimkou, mnohé budovy jsou rekonstruovány a přitom 

se také uvažuje o implementaci inteligentních řešení.

Tým Smart City Debrecín také klade velký důraz na zapojení 

občanů. Pořádá měsíční schůzky komunity Smart City Debre-

cín a počet členů komunity na Facebooku je největší v zemi 

ve srovnání s jinými městy včetně Budapešti.

: Projekty Smart City

Většina projektů spadá do klíčových oblastí, vlajkovou lodí 

je inteligentní mobilita. Inteligentní přechody pro chodce se 

skládají z vestavěných čidel a výstražných světel, které upo-

zorní řidiče v  případě, že se k  přechodu blíží chodci. Město 

plánuje nasadit sčítače cyklistů na cyklostezky. V  příštích 

letech bude vybudován inteligentní kamerový systém s  více 

než 1 000 dohledovými kamerami pro monitoring dopravního 

provozu. Všechny tyto kamery se připojí k městskému doprav-

nímu řídicímu centru, které pojme také Centrum pro energe-

tickou správu. Inteligentní měřiče nahradí konvenční zařízení 

ve všech rekonstruovaných budovách ve vlastnictví města 

tak, aby budovy poskytovaly data v reálném čase do energe-

tického centra. V uplynulých měsících se Debrecín soustředil 

také na formulování strategie pro zlepšení digitální gramot-

nosti, a  to společně s několika společnostmi a organizacemi 

z různých odvětví.
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Počet vozidel registrovaných v  Debrecínu se od roku 1999 

zvýšil z 55 000 na 90 000, což je více než 60% nárůst. Zvyk-

losti se také změnily, mnoho občanů už nejezdí jen do práce 

a z práce, ale i během dne. K tomu je nutné přizpůsobit řízení 

dopravy, proto bude v  nadcházejících měsících upraveno 

více než 50 křižovatek. Na některých místech se budují nové 

jízdní pruhy, na některých místech se instalují nové semafory, 

zatímco u ostatních se mění místní dopravní úpravy. V kombi-

naci s výstavbou intermodálního dopravního centra je zřejmé, 

že některé standardní trasy budou uzavřeny či omezeny.

Aby město kompenzovalo výše uvedená omezení provozu, oslo-

vilo největší světovou komunitní navigační aplikaci Waze s cílem 

nalézt možné řešení. Společnost Waze má více než 80 milionů 

uživatelů ve 165 zemích a zahájila takzvaný Program pro propo-

jení občanů, který je oboustrannou dohodou o výměně dat mezi 

společností Waze a  obcemi, kde město sdílí všechny důležité 

informace, které mají vliv na dopravní provoz, a na oplátku Waze 

poskytuje agregované údaje o dopravním provozu s cílem dále 

zlepšit tok dopravy a bojovat proti dopravním zácpám.

Jeden z těch rychle dosažitelných výsledků spočíval v nahrání 

všech bodů zájmu přístupných autem do mapy Waze, čímž 

se vytvořila nejpodrobnější automobilová a  cestovní mapa 

města Debrecín. Všechny připravované stavební práce, ome-

zení a změny režimů dopravy budou na mapě včas, čímž se 

předchází tomu, aby řidiči při cestování čelili nemilým překva-

pením. Živá mapa Waze byla také integrována na ofi ciálních 

webových stránkách Debrecínu a stránce Smart City Debre-

cín, aby si lidé mohli zkontrolovat dopravní situaci ještě před 

tím, než nasednou do svých vozů a podle toho naplánovat své 

úkoly. Paralelní provozní data z  Waze jsou uložena ve struk-

turované databázi a efekt všech změn lze analyzovat. Kromě 

toho lze z tohoto obrovského rozsáhlého souboru dat provést 

výzkum, jenž přináší další doporučení ke zlepšení dopravy ve 

městě. Město tak bude mít přesné údaje pro lepší nastavení 

semaforů v závislosti na denní době, počasí, školní době apod. 

Město také bude schopno říci, které silnice mají mít omezení 

rychlosti, na jakých naopak nedošlo k žádným nehodám nebo 

které výtluky ve vozovce řidiče nejvíce obtěžují.

Klíčový 

projekt : 

Propojení 

občanů skrze 

Waze

1
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Dubrovník

Nikša Vlahušić : odborník a koordinátor agendy Smart City

Smart City s lokálními start-upy

Nikša Vlahušić : pracuje v Agentuře pro rozvoj města Dubrovník (DURA) jako odborník a koordinátor agendy Smart City. Je držitelem 

magisterského titulu v oboru počítačového inženýrství (univerzita Split) a má významné zkušenosti s programováním v oblasti mobilních 

platforem a systémové architektury, získané z více než pětileté práce v soukromém sektoru. Nikša má velké znalosti o otevřených hard-

warových systémech, jako jsou Arduino a Raspberry PI, a v současné době rozšiřuje své znalosti dobrovolnictvím jako vedoucí oddělení 

v rámci Centra robotiky v neziskové informatické asociaci Futura. Aktivně podporuje i neziskové odvětví; je viceprezidentem Výboru pro 

občanskou společnost. Jeho profesními zájmy jsou genetické a evoluční algoritmy, umělá inteligence, strojové učení a inteligentní pláno-

vání města.

1189             42 641           HR
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: Smart City Dubrovnik

Dubrovník je nejjižnější město v Chorvatsku a je správním cen-

trem okresu Dubrovník-Neretva. Město se rozkládá na ploše 

144,32 km² a má 42 641 obyvatel. Dubrovník je jedním z nej-

významnějších chorvatských i světových turistických destinací 

s řadou kulturních a přírodních atrakcí, z nichž nejpopulárnější 

jsou městské hradby Dubrovnik, Stradun, Lokrum, Elafi tské ost-

rovy a Rektorův palác. V roce 1979 se město Dubrovník připo-

jilo k seznamu světového dědictví UNESCO a jeho Staré město 

je památkou nejvyšší kategorie. Dubrovník dnes představuje 

jednu z nejznámějších atrakcí Středozemního moře, která kaž-

doročně přitahuje velké množství návštěvníků (přes milion 

v roce 2015), stálých hostů (více než 3 miliony nocí v roce 2015), 

stejně jako cestovatele (téměř milion na rok). Dubrovník je 

defi nován jako historické centrum luxusního cestovního ruchu 

v jihovýchodní Evropě s jeho přirozenou rozmanitostí a bohatou 

krajinou, stejně jako výjimečným architektonickým dědictvím.

Projekt Smart City je v současné době tvořen městskou Agen-

turou pro rozvoj Dubrovníku – DURA, která je veřejnou společ-

ností založenou a vlastněnou městem. DURA pracuje na mnoha 

projektech EU pro město Dubrovník, což je skvělý způsob, jak 

získat fi nancování pilotních projektů, zejména Horizon 2020, 

který má spoustu výzev, jež pokrývají ICT, inteligentní města 

a podobná témata. Vždy hledáme dobrá a odpovědná part-

nerská města i  pro jiné typy projektů. To neplatí pouze pro 

projekty, ale pro jakýkoli typ spolupráce; je to nejlepší způsob, 

jak sdílet nápady a rozšířit naše obzory, propojit start-upy a udě-

lat skvělé věci!

: Vize a strategické cíle

Celý projekt Smart City Dubrovník začal o něco víc než před 

dvěma lety, takže je stále poměrně mladý, nicméně se za tak 

krátký čas hodně udělalo. Jedná se o  velký projekt sestáva-

jící z  několika menších projektů, které se zabývají různými 

problémy ve městě, a  proto bylo před vytyčením strategie 

zapotřebí hodně plánování. Začali jsme Strategií Smart City 

Dubrovník – v podstatě dokumentem, který obsahuje zjištěné 

problémy ve městě a návrhy, jak je řešit, konkrétněji, jaká řešení 

jsou k  dispozici z  perspektivy ICT. Nejdůležitější částí stra-

tegie jsou vstupní data, protože umožňují správné stanovení 

priorit. Vyžadoval se klasický statistický přístup, kdy se různé 

zúčastněné strany podílely na seminářích, které měly za cíl 

defi novat problémy a  jejich řešení právě z  jejich pohledu. Po 

této práci byla strategie přijata městskou radou a nyní ji použí-

váme jako vodítko pro současné i budoucí projekty Smart City. 

Další výzvou je integrace, na tom se shodují všichni odbor-

níci. Pokud provádíte spoustu projektů v oblasti informačních 

a komunikačních technologií, nemusíte nutně dosáhnout Smart 

City. Jednotlivé projekty musí být spolu provázány skrze nové 

komponenty či objekty, které se spojují s databázemi a umož-

ňují nové analytické možnosti ve sloučených datových sadách. 

Díky této síle můžete postavit plně funkční Řídicí centrum 

pro Smart City, které je největším výsledkem těchto snah. Na 

základě těchto nových a složitých dat má městská vláda dosta-

tečnou podporu pro rozhodování v  reálném čase. Jednoduše 

řečeno, cílem snah je zřídit virtuálního městského poradce, 

který monitoruje město 24/7 a navrhuje, jak reagovat na nové 

situace a dokonce předvídat ty, které by mohly nastat.
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: Klíčové projekty Smart City

Polovina realizovaných projektů jsou vlastně pilotní projekty růz-

ných druhů, ale všechny jsou napojeny na strategii Smart City 

Dubrovník. Většina z nich je v různých fázích testování, některé 

jsou v uzavřené beta verzi, některé jsou otevřené a několik pro-

jektů je zcela dokončeno a výsledky používají občané a turisté 

každý den.

Inteligentní parkování

124 parkovacích míst pokrytých čidly, uživatelé budou moci ověřit 

dostupnost těchto míst pomocí aplikací Android, iOS a webových 

aplikací. Dodatečná integrace byla provedena zahrnutím bariéro-

vého parkoviště poblíž Pile Gate.

Aplikace pro Android: http://bit.ly/SmartParking-Android 1

Aplikace pro iOS: http://bit.ly/SmartParking-iOS 2 

Inteligentní zavlažování

Smart Park je první veřejný park v Dubrovníku, který zahrnuje 

nejnovější technologii IoT pro inteligentní zavlažování. Systém 

se skládá ze sítě snímačů, které měří vlhkost půdy na 50 mís-

tech a  automaticky optimalizují provoz postřikovačů tak, aby 

dodávaly jen potřebné množství vody pro konkrétní druhy rost-

lin. Tak systém podporuje stabilní růst listů a současně maxima-

lizuje úspory vody.

Solární lavičky

3 solární lavice postavené z  integrovaných solárních panelů 

s výkonem 200 W a bateriemi, které uchovávají generovanou 

elektrickou energii pro nabíjení menších elektrických zařízení, 

jako jsou smartphony a tablety, takže nabíjení funguje i za zata-

žených dnů. Vedle této hlavní funkce jsou solární lavičky vyba-

veny několika senzory pro analýzu meteorologických podmínek 

měření UV indexu, hluku, tlaku vzduchu, teploty a vlhkosti, vyro-

bené a spotřebované energie.

Karta Dubrovníku

Aplikace Karta Dubrovníku je ve skutečnosti upgrade stávající 

městské služby, karty pro turisty, díky které získávají jisté výhody 

a slevy na produkty a služby, jako je volný vstup do muzeí, galerií, 

jízdné v autobuse, slevy v restauracích atd. To vše spolu s brožurou 

s podrobnými informacemi nyní přichází ve formě mobilní aplikace 

pro Android a iOS. Je to mobilní aplikace založená na komunikaci 

s 80 iBeacony umístěnými na objektech v historickém jádru města, 
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které spouštějí oznámení (notifi kace) na telefonech uživatelů, kteří 

prochází kolem daného objektu.

Aplikace pro Android: http://bit.ly/DubrovnikCard-Android 3

Aplikace pro iOS: http://bit.ly/DubrovnikCard-iOS 4

Oko Dubrovníku

Webové a  mobilní aplikace občanům umožňují hlásit problémy 

komunálního charakteru, které pozorují ve svém městě. Všechny 

zprávy s popisy, umístěním a fotografi emi jsou předány administrá-

torovi města, který pak zprávu schválí a předá patřičnému měst-

skému oddělení. Všechny fáze tohoto procesu jsou zcela veřejné 

a on-line, takže uživatel a ostatní občané jsou okamžitě informo-

váni o všech změnách a výsledcích.

Web: http://dubrovacko-oko.hr/ 5

Všechna tato řešení byla vyvinuta a  implementována místními 

start-upy, což byl jeden z našich cílů, tj. umožnit občanům řešit pro-

blémy svého města, což jen dokazuje, že neexistuje žádná omluva 

pro to, že se nějaké město nemůže stát chytrým městem. 

: Dubrovník Návštěvníci
Nejnovější systém z laboratoře Smart City v Dubrovníku se skládá 

z kamer, které počítají lidi, a webové aplikace. Na všech vchodech 

do historického jádra města bylo umístěno 6 kamer, které počí-

tají návštěvníky, kteří do města vcházejí, nebo odcházejí. Pomocí 

těchto údajů můžeme přesně vypočítat celkový počet návštěvníků 

v oblasti za všech okolností. V blízké budoucnosti bude systém 

aktualizován tak, aby zobrazoval hustotu lidí v každé ulici. Všechna 

data jsou k dispozici v reálném čase prostřednictvím webové apli-

kace pro občany a turisty, aby si mohli naplánovat svou návštěvu 

starého města. Tento nástroj je opravdu cenný v letních měsících, 

kdy je město „trochu“ přeplněné. Vedení města využívá informace 

o návycích návštěvníků, aby lépe řídila dopravu v přilehlých oblas-

tech, koordinovala příjezdové a odjezdové časy turistických auto-

busů a výletních lodí, a to vše v naději, že poskytne nejlepší možný 

zážitek v krásném starém městě a jeho kultuře. Ochrana soukromí 

občanů a návštěvníků je plně chráněna návrhem systému, neboť 

kamerové záznamy nikdy nejsou na internetu. Video je analyzo-

váno každou kamerou interně a po zpracování je na server odeslán 

pouze počet vstupů a výstupů návštěvníků, video zůstává dočasně 

k dispozici pro bezpečnostní účely a Policii.

Web: http://dubrovnik-visitors.hr/ 6

V současné době se zaměřujeme na zlepšování a integraci všech 

projektů Smart City, které byly implementovány. Navrhujeme 

také implementaci celoměstské sítě Wi-Fi, protože se tím vytvoří 

základní infrastruktura přístupu k internetu, kterou by mohla vyu-

žívat všechna IoT zařízení, která budou v budoucnu nainstalována.

Klíčový 

Smart City projekt

1

3

5

2

4

6
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Lublaň

Janez Koželj : náměstek Lublaně odpovědný za územní rozvoj

Malé město s velkou vizí

Janez Koželj : Ofi ciální pozice Janeze Koželje je náměstek Lublaně, ale spíše se představuje jako hlavní městský architekt. Koželj je 

profesorem na Fakultě architektury Univerzity v Lublani, kde přednáší o urbanistickém designu. Coby zanícený cyklista a náměstek 

starosty od roku 2006 je člověkem odpovědným za koncepci a realizaci nové představy o veřejném prostoru Lublaně, z velké části 

založené na modernizovaných veřejných prostorech.

1144             288 307          SLO
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: Veřejný prostor je solí města

Lublaň je správním, hospodářským a kulturním centrem a hlav-

ním městem Slovinska. Žije zde 288 307 obyvatel na 275 km2 

a hustota obyvatel je 1 048 km2. Lublaň má 230 km cyklostezek 

a pouze čtyři sčítače cyklistů na čtyřech důležitých komunika-

cích. V roce 2015 sčítače napočítaly 3,3 miliony cyklistů. Město 

za posledních deset let postavilo 9 nových mostů přes řeku 

Ljubljanicu. Lublaň získala titul Evropské zelené město v  roce 

2016. Mezi důvody, proč se Lublaň stává globálně uznávanou 

turistickou destinací, patří moudrý městský marketing a moder-

nizované staré město. Počet turistů ve zrekonstruovaném cen-

tru města stoupá tak rychle, že někteří místní obyvatelé začínají 

veřejně vyjadřovat svůj nesouhlas.

: Vize Lublaň 2025

Tato vize byla zpracována Koželjem a  skupinou odborníků 

v roce 2006 a zahrnuje tři dílčí cíle:

1.  I v budoucnu si Lublaň zachová svůj charakter atrak-

tivního zeleného města, její rozloha a slušná životní 

úroveň z ní činí příjemné místo pro život.

2.  Udržitelný rozvoj bude založen na přímém přístupu k ote-

vřenému prostoru a na integraci města do krajinného 

systému. Motorová doprava a její nebezpečné účinky na 

životní prostředí v hustě osídlených oblastech by měly 

být sníženy plánováním smíšeného využití území.

3.  Město zaručí vysokou životní úroveň, bezpečnost 

a toleranci. Město, které se široce otevřelo pro zahra-

niční investory a odborníky, postupně získává kosmopo-

litní charakter.

  : Co je podle vás „chytrý urbanismus“?

Zpravidla se na to dívám z pohledu „chytré hustoty“. Zahušťu-

jeme město výstavbou nových budov na nedostatečně využíva-

ných místech. Zahušťování města je chytré, protože usnadňuje 

život v  městských čtvrtích. Rozvoj orientovaný na alternativní 

mobilitu, blízkost služeb a pracovišť znamená méně nákladů na 

městskou infrastrukturu. Spojujeme inteligentní hustotu s ochra-

nou životního prostředí, energetickou účinností a společenskou 

blízkostí.

: Lublaň investovala mnoho prostředků do renovace 

veřejných prostor v centru města. Jaká je role veřejného pro-

storu v rozvoji města?

Veřejný prostor je solí města. Úspěch Lublaně je založen na 

řešení veřejných prostor. Před deseti lety jsme měli opuštěné 

město plné automobilů. Rozhodli jsme se začít od veřejného 

prostoru a obnovit město od jeho středu. Díky tomu se velmi 

změnil způsob, jakým lidé využívají parky, náměstí a nábřeží. 

Používají je velmi svobodně, piknikují v  parcích, skáčou do 

řeky či na ní jezdí v  lodičkách, někteří prostor dále tvoří, jiní 

ho demolují.

: Jaká je městská strategie pro obnovu centra města?

Zahajujeme renovaci prostoru vždy pod zemí. Projekty obnovy 

jsou vždy společným podnikem s  městskými fi rmami. Postup 

obvykle probíhá stejnými kroky: nejdříve provádíme výkopy 

v ulici spojené s  archeologickými vykopávkami, instalujeme 

novou infrastrukturu: novou kanalizaci, vodovody, kabelové 

vedení. Následně pokládáme novou dlažbu. Nakonec je prostor 

modernizován novým městským mobiliářem a dalším vybave-

ním – podzemními kontejnery na odpad, stanicemi pro sdílení 

městských kol a  podobně. Současně povzbuzujeme majitele 
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budov k obnově fasád a střech s naší pomocí. Město nabízí 

spolufi nancování až 49 % na renovace fasád. Nakonec přidá-

váme městskou zeleň a osvětlení. Podporujeme nové využití 

veřejného prostoru s dopravní reformou, která omezuje auto-

mobilovou dopravu a podporuje pěší a cyklistickou dopravu. 

Díky tomu je veřejný prostor uvolněný a atraktivní pro místní 

i turisty.

: Jaký byl nejtěžší projekt, který jste absolvoval během 

funkčního období náměstka?

Byla to renovace ulice Slovenska, hlavní ulice spojující dvě části 

města přes centrum města. Rizika byla vysoká, protože jsme pro 

automobilovou dopravu uzavřeli rušnou čtyřproudovou silnici. 

Dalším rizikem byla přeměna ulice na první zónu „sdíleného pro-

storu“; prostoru, který se jeví jako větší riziko, ale také nabízí 

větší svobodu. Experiment byl úspěšný. Lidé ulici využívají.

: Který projekt byste umístil na první stránku svého živo-

topisu?

Největším, nejúspěšnějším a osobně mým nejoblíbenějším pro-

jektem je renovace nábřeží řeky Ljubljanica. Byl to velký pro-

jekt, který zahrnoval spolupráci s osmi architektonickými kan-

celářemi, inženýry a krajinnými architekty. Systémová investice 

do veřejného prostoru byla katalyzátorem širší městské obnovy. 

Dalším úspěchem projektu byla skutečnost, že znovu propojil 

řeku s obyvateli. Za třetí se touto cestou naplnila vize Jože Pleč-

nika, nejvýznamnějšího architekta Slovinska.

: Vyjádřili jste podporu malým, experimentálním a dočas-

ným projektům. Jak důležité jsou pro město?

Jsou životně důležité. Město musí pracovat na systémové 

úrovni, aby zajistilo, že se experimenty budou dít ve veřejném 

prostoru. Lublaň se obnovuje formálně i  neformálně a  těší se 

z ní nejen ti, kteří mají rádi krásné prostory, ale i ti, kteří ocení 

estetiku ošklivosti. Mám rád tuto dialektiku.

: Na základě vašich zkušeností, co byste radil kolegům, 

tj. zástupcům starostů, městským architektům a dalším „roz-

hodovatelům“?

Zapojte se do projektů bez ohledu na velikost a  investovaný 

kapitál. Dokonce i  to nejmenší zlepšení by mělo získat vaši 

osobní podporu. Musíte si také uvědomit, že role hlavního měst-

ského architekta je politická. Měli byste dát za dobré projekty 

vaše jméno v sázku a přijmout politickou odpovědnost za měst-

ské experimenty. Další důležitou věcí je vybudovat 

koalice mimo městskou správu.
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: Prečo je pre Slovensko dôležité zapojiť sa 

práve teraz do procesu tvorby Smart Cities a prečo 

na seba MH SR prevzalo úlohu „predskokana“ / lídra / v tejto 

oblasti?

Hlavným dôvodom, prečo by sa Slovensko malo zapojiť do 

tvorby procesu Smart City, je, že trh tvorený Smart City služ-

bami neustále rastie. V tomto roku je tvorený 93,5 miliardami 

USD, pričom sa očakáva celosvetový rast 225,5 miliárd USD do 

roku 2025. Pre malé a stredné podniky sa týmto vytvorí veľké 
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MIRIAM LETAŠIOVÁ ZASTREŠUJE 

PRÍPRAVU DOKUMENTU PODPORA 

INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ V SLOVEN-

SKÝCH MESTÁCH, KTORÝ BUDE 

PRVÝM DOKUMENTOM SVOJHO 

DRUHU NA SLOVENSKU, 

AKO AJ SCHÉMU NA PODPORU 

ZAVÁDZANIA INOVATÍVNYCH 

RIEŠENÍ V MESTÁCH (SCHÉMA 

POMOCI DEMINIMIS).

Finanční podpora 
Smart Cities 

na Slovensku
Miriam Letašiová : generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia

 a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR
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množstvo príležitostí na rozvíjanie svojich podnikateľských 

činností. MH SR chce reagovať na svetové trendy a podporo-

vať zavádzanie inovatívnych riešení v  slovenských mestách, 

čo môže napomôcť nielen ich progresívnejšiemu rozvoju, ale 

aj k podpore malých a stredných podnikov. Prostredníctvom 

konkrétnych podporných mechanizmov, ktoré pripravilo MH 

SR, bude stimulovať rozvíjajúci sa segment trhu s  riešeniami 

v  uvedenej oblasti, pričom prínos projektov by mal zahŕňať 

konkrétny ekonomický, sociálny a technický aspekt.

: Ako konkrétne bude MH SR podporovať MSP pri 

zavádzaní inteligentných riešení v mestách?

Pri stretnutiach so zástupcami súkromného sektora častokrát 

zaznel dopyt po nástroji umožňujúcom fi nancovanie prvých 

krokov spolupráce podnikov a  miest tzv. „malými peniazmi.“ 

Takýto nástroj by prispel k vytvoreniu funkčného ekosystému 

a pomôže fi rmy a mestá nasmerovať k náročnejšej fi nančnej 

podpore na základe zmysluplne nastavených priorít  vychád-

zajúcich z  reálnych potrieb. Takto stanovené priority by mali 

byť podmienkou pri uchádzaní sa o podporu z verejných zdro-

jov. Je nevyhnutné podporovať riešenia, ktoré sú dlhodobo 

prínosné, pričom projekty dosiahnu potrebnú kvalitu len vtedy, 

ak vznikajú ako výsledok spolupráce všetkých relevantných 

strán. Našim zámerom je však pristúpiť k  téme SmartCities 

komplexnejšie a  z  uvedeného dôvodu pripravujeme doku-

ment aj podpornú schému.

: S kým ste spolupracovali pri tvorbe koncepčného 

dokumentu?

Pri tvorbe materiálu sme spolupracovali s  orgánmi štátnej 

správy, ktorých sa téma Smart Cities dotýka, t. j. Úradom pod-

predsedu vlády SR pre investície a  informatizáciu, Minister-

stvom dopravy a  výstavby SR a  Splnomocnencom vlády SR 

pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Cenné vstupy 

poskytli niektoré spoločnosti pôsobiace v danej oblasti či už 

u nás alebo v zahraničí, ako aj iniciatívne vznikajúce fi rmy, ktoré 

svoju činnosť iba rozvíjajú. S  prípadmi dobrých skúseností 

v zahraničí nám pomohli Zastupiteľské úrady SR vo vybraných 

inovatívnych krajinách a neobišli sme ani existujúce iniciatívy 

pre oblasť Smart Cities ako Smart City Cluster a najmä Smart 

City Klub, ktorí boli hlavnou inšpiráciou pri nastavovaní pod-

porného mechanizmu. 

: Kde ste sa inšpirovali?

Inšpiráciou pre tvorbu materiálu bolo vznikajúce podhubie 

na úrovni Európskej komisie, ktorá si túto tému osvojila, vzni-

kajúca potreba zastrešiť ju na národnej úrovni, ako aj príle-

žitosť pre slovenské podniky rozšíriť pole svojej pôsobnosti 

a odbytu inovatívnych produktov do priestoru miest a priľah-

lých regiónov. Téma Smart Cities je prierezová a našou moti-

váciou bola snaha nájsť spôsob ako využiť kompetencie MH 

SR, ktoré sa problematiky mestského rozvoja dotýkajú okra-

jovo, na uľahčenie implementácie inovatívnych riešení v praxi, 

ktoré by prispievali k zlepšovaniu podmienok a kvality života 

v  mestách a  napasovať ich do uceleného obrazu podpory 

SmartCities na Slovensku. Počas tvorby materiálu pre nás 

boli inšpiráciou rôzne príklady už realizovaných riešení doma 

a v zahraničí, ktoré nám navyše pomohli s orientáciou v danej 

téme. Výsledkom je koncepčný dokument Podpora inova-

tívnych riešení v  slovenských mestách, ktorý predstavíme 

v najbližších týždňoch. Bude to východiskový bod pre ďalšiu 

podporu projektov Smart Cities a  tiež pripravovaný fi nančný 

nástroj pre malé a stredné podniky.

: Z akých zdrojov je možné fi nancovať inteligentné 

mestá na Slovensku?

MH SR vypracovalo podpornú schému, ktorá podporí pilotné 

testovanie inovatívnych riešení v  praxi priamo na území 

mesta, a následne za pomoci aktívneho cieleného poraden-

stva umožní lepšie zvládnuť prechod k administratívne a aj 

fi nančne náročnejším aktivitám.V rámci pilotného odskúšania 

navrhovaného podporného mechanizmu počítame s podpo-

rou 5 projektov, pričom by alokácia na jeden projekt mala 

pokryť náklady spojené s prípravou štúdie uskutočniteľnosti 

daného riešenia a s využitím určitého podielu spolufi nanco-

vania vlastných zdrojov aj jeho pilotné otestovanie v  praxi.

Spustenie pilotnej výzvy očakávame v 4. kvartáli roka 2017.

: Kto iný sa venuje na úrovni štátnej správy téme pod-

pory Smart Cities?

Priame opatrenie zo štátneho rozpočtu zatiaľ nebolo realizo-

vané žiadnym vládnym orgánom. Avšak obdobne ako v  prí-

pade MH SR, vznikajú na viacerých úrovniach rôzne podporné 

mechanizmy týkajúce sa priamo alebo nepriamo témy Smart 

Cities či už pre mestá alebo podniky s  využitím verejných 

alebo súkromných zdrojov.

: Komunikujete aj s mestami?

Viaceré mestá nám boli nápomocné pri formovaní postoja 

k  téme Smart Cities, ako aj pri tvorbe materiálu, pričom sme 

využili aj niektoré príklady z  už realizovaných projektov 

v mestách. Pri nastavovaní podporného mechanizmu sme sa 

opierali o informácie vyplývajúce z dotazníkového prieskumu, 

ktorým sme sa snažili osloviť, čo najväčší počet miest. V komu-

nikácii s mestami máme v pláne pokračovať za účelom získa-

vania nových tém ako aj zlepšovania prístupu MH SR 

k téme Smart Cities vrátane jeho podpory.
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VLÁDNUTÍ JE ŘÍZENÍ NA ÚROVNI STÁTU A V JEHO ÚZEMNÍCH 

A ORGANIZAČNÍCH STRUKTURÁCH. CÍLEM JE UDRŽET SI SCHOPNOST 

REAGOVAT NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PODNĚTY. TYTO ADAPTACE ROZDĚLUJEME 

NA REAKCE EVOLUČNÍHO A TRANSFORMAČNÍHO TYPU. SMART 

GOVERNANCE JE PROAKTIVNÍ REAKCÍ NA SOUČASNÉ PODNĚTY. 

MÁ PRIMÁRNĚ CHARAKTER ŘÍZENÍ KVALITY ŽIVOTA.

Smart Governance 

dle RASC
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Naše společnost se nedávno adaptovala z uzavřené, ideolo-

gicky řízené na otevřenou. Tato změna byla lokální. Současně 

nyní prožíváme další, tentokrát již globální změnu, která je 

mnohem hlubší. Tato změna souvisí s digitální transformací.

První adaptaci jsme řídili v zásadě evolučně – formou úpravy 

pravidel. Například platná legislativa je postupně po záko-

nech upravována a doplňována. Oproti tomu digitální trans-

formace vyžaduje pravidla zjednodušit, v  zásadě často 

postavit znova, a ty pak digitalizovat. Snahy o úpravy stáva-

jícího systému vedou k  tomu, že neumíme například uplat-

ňovat služby sdílené ekonomiky. Ta je však jedním z  pilířů 

Digitální transformace, jak si povíme dál.

• Technologie nám umožňují rychle a téměř bez omezení 

ovlivňovat naše prostředí

• Zboží je dosažitelné, a to až do té míry, že toto vlastnictví 

zakládá problémy. Příklad auta – provoz, parkování

• Vlastnictví přestává označovat společenský status; 

to umožňuje sdílenou ekonomiku

• Naše cíle jsou dosud primárně hodnotově orientovány 

na zisk, často i ve veřejných službách

• Některé zdroje jsme již vyčerpali, nebo jsme na hranici 

jejich vyčerpání

• Dosáhli jsme hranici, kdy se pravděpodobně naše 

životní prostředí již nebude schopno samo obnovovat 

při zachování současné podoby lidstva

• Naše společnost (ČR) není dosud na toto období 

dostatečně připravena

Podněty, se kterými se vyrovnáváme s pomocí Smart Governance:

 smart :: ooonnneee

Právo, standardy 
(zejména provozní), 

zlepšování, otevřenost

Vznik 
a spolupráce pilířů: 

politického, odborného 
a realizačního; 

přeshraniční a mezinárodní 
network této struktury

Národní systém 
pro Strategické řízení, 
Národní cíle, Systém 

ekonomického hodnocení 
služeb, Národní 
Big Data Hub

Digitální transformace

Smart 
Governance

eGovernment, 
Smart Cities, eHealth,...

Framework pro Digitální 
transformaci, enterprise 

architektura

Řízení zdrojů, podpora 
inovací, realizace pilotů 

Národních cílů vzdělávání
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: Dobré a špatné příběhy 

 typu Smart City 
Smart City prostředí, které se zde snažíme představit, se prezen-

tuje na příbězích. Ty popisují možnou novou podobu veřejných 

služeb. Kvalita těchto příběhů je v této fázi klíčová. V nich pomá-

háme komerčním fi rmám správně defi novat nabídku a současně 

umožňujeme budoucím uživatelům se na tuto nabídku připravit. 

Umožňujeme i veřejné správě, aby adaptovala svoje prostředí.

Které příběhy jsou dobré? Ty, které popisují užitečnou veřejnou 

službu, která přináší nové příležitosti, uživatelům šetří prostředky 

a čas. Které pak dobré nejsou? No ty, které říkají – kupte si čidlo, 

to potom zapojte prostřednictvím drahé konektivity na uzavřený 

individuální systém a  vytvořte situaci, kdy tuto past musí váš 

občan zaplatit. Bez ohledu na to, že mu tyto prostředky budou 

chybět na vlastní rozvoj, výchovu dětí, péči o rodiče … Neřešte, 

že se tak posunete blíže do rizikového pásma, kdy je snadné se 

ocitnout v sociální síti. Ta je největším žroutem našich daní.

Veškeré příběhy jsou technicky postaveny na regionální instanci 

Big Data Hubu. Ten konkrétní datové struktury shromažďuje 

a podle oprávnění i nabízí. Výše uvedené příběhy pak jsou ještě 

komplexnější, když si uvědomíme, že poskytují právě ta data, 

která lze vyhodnocovat v čase a celou službu tak zlepšovat. 

Uveďme si tedy jeden celý příběh: základní vlastností služeb typu 

Smart City je otevřenost. Big Data Hub je příležitostí pro vznik 

nástrojů podporujících sociální, spolkové a komunitní aktivity, např. 

zahrádkářům pomoci identifi kovat míru rizika pro vysazení meruněk 

na daném místě či podobně podpořit včelaře, nebo komunikovat 

aktivity turistů, seniorů, školáků či pacientů v domácí péči. Umí totiž 

přijímat data z  domácích meteostanic, měřičů průtoku, z  nabídky 

obchodů a poskytovatelů služeb a celé sady IoT zařízení. Umí tedy 

sledovat funkční systémy v  chatové kolonii, aby zamrznutí vody 

v jedné chatě nezpůsobilo nedostatek vody ostatním rezidentům.

: Nová pravidla a meze pro 

 digitální transformaci

Pravidla jsou přizpůsobována běžným možnostem poskyto-

vatelů a  uživatelů služeb. Pokud dříve nebyla dostatečně kva-

litní navigace, přistoupili jsme ke zkoušení taxikářů z  místopisu. 

Takových opatření a  regulací jsme nastavili veliké množství. 

Tehdy to bylo nutné, dnes však musíme tato opatření znova 

posoudit a  ta přežitá zrušit. Tím se služba zjednoduší, snad-

něji se digitalizuje. Právě společným působením zjednodu-

šení a  technologií získáme výhodu z digitální transformace. 

Teprve v tomto případě dosáhneme základního cíle inovace, kte-

rým je nová kvalita služby při nižším a vědomém užívání zdrojů.

Dobré příklady služeb typu 

Smart Region:

• Zdravotně sociální program. Ten s využitím IoT 

(měření tlaku a dalších hodnot) umožní, aby mohl 

dlouhodobě nemocný trávit čas ve svém prostředí, 

a ne v zařízení typu LDN. Řešení umožňuje 

i využívání SOS tlačítek a dalších zařízení.

• Dopravní systémy. Řešení umožní získávat 

průběžné informace o zatížení komunikací. 

Umožní průběžné řízení a usměrňování dopravy. 

Například neumožní vjezd přetížené soupravy na 

silnice s menší nosností. Dále umožní aktualizovat 

rozpočty na opravy a rekonstrukce vozovek.

• Systémy pro objekty (prevence zamrzání 

vodovodů, nepřetápění škol, řízení venkovního i 

interiérového osvětlení, přístupové systémy apod).

• Vytvoření virtuálního / fyzického tržiště 

místní ekonomiky pro prodej, sdílení a služby. 

Aktivní roli (například v zapůjčování technologií, 

či specifi ckých službách) zde mají i samy 

samosprávy, a to jak na straně příjemce, 

tak i poskytovatele.

• Zemědělec si na internetu koupí senzor proti 

odcizení jeho traktoru, který se připojí do 

obecní sítě internetu věcí a telekomunikační 

náklady ponese kraj. Ten však získá data 

o pohybu traktorů v daném území a tato 

data publikuje anonymizovaná na internetu. 

Inovativní f irma následně z dat dokáže 

navrhovat zemědělcům možnou optimalizaci 

jejich práce i pohonných hmot, dokáže 

vyjednat lepší cenu pojištění strojů apod.

Špatné příklady

• Ve špatných příkladech si můžeme popsat 

službu, protože ji považujeme za podstatnou. 

Rozhodneme se ji dotovat, protože nemá sama 

potenciál udržitelnosti. Její konkrétní provedení 

totiž nevychází ze záměru postaveného na 

principech digitální transformace, ale na těch 

minulých, spletitých. Nemůžeme totiž dotovat 

vznik služby, která nemá návratnost 

a udržitelnost.
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Digitální transformace pracuje s novými technologiemi a sou-

časně s novými organizačními schématy. S tím souvisí i nové 

znalosti. Typickým případem je princip sdílení, se kterým máme 

velké legislativní problémy. Přitom umožní například snížení 

množství provozovaných a zaparkovaných aut a s tím spojenou 

revitalizací našich urbánních území. V celém kontextu změny 

pak ovlivníme kvalitu života jak rezidentů, tak příchozích. 

A přesně to je účelem Smart City.

Jak jsme v ČR připraveni 

na etapu „Smart“?

: Výhody

• Lokální excelentní zkušenosti z projektů digitální 

transformace a vytvořený potenciál

• Know-how evropských států, jež jsou před námi, 

které získáváme i harmonizačním procesem

• Příležitosti fi nanční podpory inovací prostřednic-

tvím EU fondů (národních i komunitárních)

• Punc významné příležitosti pro posun celé 

společnosti

• Máme schopné odborníky, často s mezinárodními 

zkušenostmi (RASC)

• Vnímání důležitosti problematiky

• Mezinárodní odborná spolupráce (City:One)

• Zkušenosti s řízením digitální transformace pomocí 

Enterprise architektury, i když pouze pro eGover-

nment a s podporou pouze individuálních a typo-

vých projektů

• Výhodná poloha pro přeshraniční a evropské 

projekty

: Komplikace

• Absence spolupráce odborníků a veřejné správy 

– viz Future Cities Catapult UK a obdobné 

úspěšné modely

• Složitý systém veřejné správy a to zejména smí-

šený model samospráv a také její roztříštěnost

• Zbytnělá, nejasná a tudíž obtížně transformova-

telná legislativa; i z toho důvodu lze jen obtížně 

vytvořit digitální podobu veřejných služeb

• Absence národního systému strategického řízení

• Absence Big Data struktur pro digitální transformaci

• Neexistující projekty společného poskytování 

veřejných služeb na národní úrovni (národní ekvi-

valent pro projekty komunitárního typu)

• Nedostatečný vzdělávací systém – základní i prů-

běžný, malá zkušenost se standardy na řízení služeb

• Řevnivost, individualizmus, sklony k nelegálním 

postupům a obcházení pravidel

• Příběhy, které používají komerční fi rmy, často ve 

skutečnosti nejsou příběhy digitální transformace/

Smart City (lavičky, parkovací puky, popelnice, ... 

... nejsou samy o sobě chytré)
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: Důsledné sledování vývoje 

 pomocí sdílených, 

 standardizovaných dat

The London Development Database (LDD), kterou spravuje 

GLA, požaduje, aby londýnské městské části předkládaly 

informace o  územním oprávnění do centralizovaného sys-

tému, kde pak může být sledován až do dokončení. Použití 

jediné databáze poskytuje městům v kraji GLA a městským 

čtvrtím Londýna konzistentní a efektivní způsob monitorování 

rozvoje v celém městském regionu, což zjednodušuje pocho-

pení toho, zda jsou splněny klíčové ekonomické, sociální 

a environmentální ukazatele v politice plánování. 

Nedostatek standardních protokolů pro sdílení a monitorování 

dat ztěžuje pochopení kumulativního dopadu nového vývoje 

v městském měřítku. Společnost RTPI prozkoumala způsoby, 

jak tento problém řešit, a to analýzou obchodních dat o loka-

litě v rozsahu územního povolení ve dvanácti městských čás-

tech a zkoumání toho, zda pravděpodobné vývojové vzorce 

podporují udržitelné modely dopravy a přístup k zaměstnání. 

: Virtuální modely

Herní software je používán k vývoji interaktivních modelů celého 

území města, což nabízí konzistentní způsob, jak pochopit a před-

stavit dopady návrhů rozvojových plánů na život ve městě, a  to 

například z  hlediska množství slunečního světla, viditelnosti/bez-

pečnosti, zohlednění připomínek rezidentů či udržitelné dopravy. 

: Integrované mapy 

 infrastruktury

Informace o  infrastrukturních investičních projektech mohou být 

pro projektanty obtížně získatelné. Údaje o místě, investicích a fázo-

vání projektů se nacházejí na různých serverech místních úřadů, 

EXISTUJE JIŽ ŘADA PŘÍKLADŮ MĚSTSKÝCH REGIONŮ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ 

INTELIGENTNÍ PŘÍSTUP KE STRATEGICKÉMU PLÁNOVÁNÍ. KRAJSKÝ ÚŘAD 

LONDÝNA (THE GREATER LONDON AUTHORITY (GLA)) SPOLUPRACUJE 

S MÍSTNÍMI ORGÁNY A SOUKROMÝM SEKTOREM, ABY PROZKOUMAL 

POTENCIÁL STANDARDIZOVANÝCH DAT, MAPOVACÍCH PLATFOREM 

A MODELOVACÍHO SOFTWARU. ZATÍM SE NOVĚ VYTVÁŘEJÍ SOUBORY DAT 

A ANALYTICKÉ NÁSTROJE Z DAT NÁRODNÍCH ORGANIZACÍ, UNIVERZIT 

A TECHNOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ NABÍZEJÍ INOVAČNÍ ZPŮSOBY, 

JAK MOHOU MÍSTNÍ ORGÁNY SPOLUPRACOVAT NA ŠIROKÉ ŠKÁLE OTÁZEK. 

VÝBĚR TĚCHTO PŘÍSTUPŮ JE UVEDEN NÍŽE.

Jak vypadá inteligentní 

městská oblast?
Britové v popředí digitalizace územního plánování

50 city : governance



 smart : one

městských společnostech, inženýrských či projekčních kancelářích, 

a často jsou rozděleny dle odvětví jako doprava, energetika, voda 

a odpad. Díky tomu je obtížné zajistit, aby plánování rozvoje města 

bylo v souladu s potřebnou infrastrukturou.

V reakci na tento problém vytvořil kraj GLA jednotnou interak-

tivní mapu pro městský region, která propojuje data z databáze 

LDD s  informacemi o současných a plánovaných infrastruktur-

ních projektech fi nancovaných z řady zdrojů. Tato mapa usnad-

ňuje pochopení, které oblasti městského regionu mají infra-

strukturní kapacitu pro nový rozvoj, kam je záhodno nasměrovat 

investice a dodávky a také předvídat budoucí omezení. 

Podobný přístup byl přijat i v kraji Greater Manchester k pod-

poře vývoje nového územně plánovacího rámce. Dotčené 

tamní úřady nechaly vytvořit interaktivní mapu, která překrývá 

potenciální rozvojové lokality s klíčovými sítěmi infrastruktury 

a usnadňuje diskusi o tom, jak by město mělo růst. 

: Plánování a investice 

 do přírody ve městě

Přestože známe přínosy zeleně na naše fyzické i  mentální 

zdraví, nedostává se parkům a otevřeným veřejným prostorám 

vhodných objemů investic. K  řešení tohoto problému mohou 

pomoci nově získaná data. Města, jako je Edinburgh, Sheffi  eld 

a Liverpool, si objednala studie zaměřené na měření ekono-

mických, sociálních a ekologických přínosů veřejných parků, 

a  skrze tato nová veřejná data z  Ordinance Survey mohou 

pomoci identifi kovat oblasti, které mají nedostatek zeleně. 

Nástroj pro řízení přírodního kapitálu vyvinutý Birminghamskou uni-

verzitou a jinými subjekty usiluje o vytvoření metodiky pro měření 

dopadu změn ve využívání půdy na poskytování ekosystémových 

služeb, jako je zmírňování povodní, biologická rozmanitost a sekves-

trace uhlíku. Tyto nástroje pomáhají plánovačům vytvářet návrhy na 

místní rozvoj s cílem dosáhnout pozitivního dopadu na životní pro-

středí a plánovat sítě zelené infrastruktury na úrovni měst. 

Webový nástroj Climate Just kombinuje národní datové soubory 

o  sociální zranitelnosti s  místy, která jsou ohrožena záplavami 

a suchem. Tak vznikají mapy lidí a míst, které by mohly být zvláště 

postiženy změnou klimatu, a mohly by být využity k zaměření inves-

tic na preventivní opatření, jako jsou např. protipovodňová opatření. 

: Příprava na nízkouhlíkovou 

 budoucnost

Kraj GLA nechal vytvořit městskou tepelnou mapu ukazující, které 

budovy a infrastruktury mají vysokou poptávku po teplu a které 

generují přebytečné teplo. Tím podporují strategické plánování 

a dodávky tepelných sítí, které pomohou Londýnu splnit ambici-

ózní cíl snižování emisí. Pomáhá také identifi kovat a upřednost-

ňovat budovy, které vyžadují modernizaci energetické účinnosti. 

: Tvorba politiky plánování 

 s prostorovými daty

Dopravní podnik Londýna (TfL) vyvinul konzistentní způsob měření 

dostupnosti veřejné dopravy v  celém městském regionu, což 

pomáhá místním úřadům pochopit dopad developerských projektů 

na síť veřejné dopravy a doporučit vhodné úrovně hustoty zástavby. 

: Nové nástroje pro veřejnou 

 angažovanost

Nově spolupracující a propojené úřady budou muset najít nové způ-

soby, jak zapojit veřejnost do složitých otázek, které přesahují místní 

nebo sousedskou úroveň. Nové nástroje, aplikace a hry nabízejí 

možnosti oslovit občany různými způsoby. Rada města Plymouth 

vytvořila interaktivní on-line verzi svého místního plánu, který uži-

vatelům umožňuje komentovat strategické plány s využitím sociál-

ních sítí. Place Standard, vyvinutý ve spolupráci švédské vlády, NHS 

Scotland a Architecture & Design Scotland, nabízí konzistentní způ-

sob hodnocení fyzických a sociálních kvalit určitého místa. 

Zdroje: maps.london.gov.uk/map/?ldd; rtpi.org.uk/locationofdevelop-

ment; vu.city; maps.london.gov.uk/ima; Zdroj: appinggm.org.uk/gmodin; 

osmaps.uk/greenspace; osmaps.uk/greenspace; climatejust.org.uk; 

maps.london.gov.uk/webmaps/heatmap/; tfl .gov.uk/info-for/urban-

-planning-andconstruction/planning-with-webcat; placestandard.scot
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Gis Online 
pro každého
DESKTOPOVÉ GIS PROGRAMY MAJÍ VE SPRÁVĚ MĚST SVOJE MÍSTO. VYŽADUJÍ VŠAK 

SPECIALIZOVANOU OBSLUHU. JAKÉ OBCE SI MOHOU DOVOLIT GIS SPECIALISTU? 

A JE NUTNÉ, ABY BYL ÚŘEDNÍK A SPRÁVCE AGENDY I GISÁKEM? NENÍ. ODPOVĚDÍ 

JSOU GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE WEBOVÝCH PROHLÍŽEČÍCH.

GisOnline obce Hodonice byla použita pro tvorbu pasportů dopravního značení, komunikací a  osvětlení z  panoramat mobilního 

mapování ve 3D. Obsahuje projekty pro starostu a zastupitelstvo, správce majetku i pro veřejnost. Každý občan dnes ví, kudy pro-

cházejí sítě v okolí jeho nemovitosti, má informace z katastru nemovitostí o jednotlivých pozemcích. Obec má velmi efektivní nástroj 

pro správu svého majetku. Vyzkoušejte viz QR kód. 
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Ty progresivní jsou připravené na míru konkrétnímu uživateli, 

obsahují všechna potřebná data a  nástroje pro řešení pří-

slušných agend. Jsou snadné na obsluhu a  intuitivní, aby se 

uživatel nezabýval tím, jak systém obsluhovat, ale používal 

ho k  řešení svých úkolů. Nepochybným kladem moderního 

webového GIS portálu je schopnost jeho rozvoje podle potřeb 

jeho uživatelů. Společnost TopGis poskytuje a  neustále roz-

víjí svoji webovou mapovou aplikaci GisOnline, která stejně 

snadno zprostředkovává mobilní mapování pro magistrát kraj-

ského města, funguje jako gis řešení pro okresní město, nebo 

mapuje a  eviduje majetek malé obce. Škálovatelnost řešení 

a komplexnost funkcionality jsou klíčem k  informačnímu sys-

tému na míru.

: Big Data? Vždy po ruce

Pro moderní informační systémy už není nutností mít všechna 

data v  lokálních úložištích a  zatěžovat rozpočet vysokými 

náklady na vlastní datová centra. Nejen svislé a šikmé letecké 

snímky, ale i panoramatické snímky mobilního mapování mohou 

pro město představovat objem dat v řádech terabytů. Webové 

mapové služby TopGis s nejpodrobnější ortofotomapou ČR jsou 

optimalizované na přenos rozsáhlých datových sad map a orto-

fotomap po internetu. Uživatel si pouze službu připojí a už se 

nemusí starat o hledání, kde jaká data jsou, řešit jejich aktua-

lizaci. Může se soustředit na vlastní práci. Společnost TopGis 

kontinuálně buduje a  rozvíjí internetovou distribuci svých roz-

sáhlých datových sad ze svého vlastního datového úložiště, 

moderně Cloudu, takže i malá obec si může díky novým tech-

nologiím dovolit mít přes webové služby dostupná vlastní data 

mobilního mapování a šikmého snímkování. 

: TopGis, s.r.o.

Společnost TopGis je česká společnost působící nejen na čes-

kém trhu v oblasti leteckého snímkování a mapování. Kromě 

průběžně aktualizovaného produktu Ortofotomapa ČR s  roz-

lišením 12,5 cm/pixel zabezpečuje i ortofotomapy měst s roz-

lišením až 5 cm/pixel, šikmé snímkování měst a mobilní pano-

ramatické snímkování pro mapování a  tvorbu pasportů. Data 

z těchto technologií poskytuje webovými službami z vlastního 

datového úložiště. Množství analytických nástrojů mění vizua-

lizaci na interaktivní informační systém a poskytuje tyto inter-

aktivní vizualizace jako high-end svých řešení. TopGis vyvíjí 

a  provozuje webovou mapovou aplikaci GisOnline, moderní 

geografi cký informační systém, jehož realizace pro obec 

Hodonice byla oceněna v  prvním ročníku soutěže Chytrá 

města pro budoucnost 2017.

Ortofotomapa s rozlišením 5cm/pixel města Karlovy Vary slouží městu nejen 

jako kvalitní mapový podklad, ale i pro aktualizaci technické mapy města. 

Zdrojové svislé snímky byly použity pro vytvoření 3D vektorového modelu 

města pro potřeby architektů. Ze současně pořízených šikmých snímků 

vznikla 3D vizualizace lázeňského centra pro podporu turistického ruchu, 

která je dostupná široké veřejnosti z webových stránek města.

Webová interaktivní 3D vizualizace se po doplnění GIS dat stává 3D infor-

mačním systémem s mnoha analytickými nástroji, jako je přímá viditel-

nost, měření a mapování ve 3D.

video Smart 3D City by Skyline
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Smart City : 

obchody vs. úřady
NEMÁME CHYTRÁ MĚSTA, MÁME CHYTRÁ MÍSTA A PŘIBÝVAJÍ STRATEGIE A PROJEKTY, 

U KTERÝCH TEPRVE LIDÉ A ČAS PROVĚŘÍ, ZDA BYLY OPRAVDU CHYTRÉ.

Každý den jsme obklopeni věcmi, které známe, umíme je 

používat, a věcmi, které jsou pro nás nové a přináší změnu. 

Na změnu reagujeme odlišně; někomu udělá velikou radost, 

jiný ji nechce přijmout a daleko delší dobu trvá, než si prostě 

zvykne. Chytrá města, chytrá zařízení, chytré projekty, chytré 

věci jsou většinou nositeli změny, které by většina z  nás 

neměla mít spojené s tím, že si na ně snad nějak  zvykneme. 

Jen pár horlivých nadšenců či stěžovatelů vyrazí na úřad 

nebo poštu s chutí. To samé ale nejde říct o místech, kde 

kvete obchod. Každý z nás má nějaký svůj oblíbený obchod, 

kavárnu nebo restauraci, kde se naučil používat nástroje 

nebo raději snad věci pro snazší nákup a  s  tím spojenou 

platbu. Každý z  nás má u  sebe mobil a  bankovní bezkon-

taktní platební kartu (tradiční plastovou, platební nálepku 

nebo náramek, hodinky, prsten …).

: Proč je tak velký rozdíl v zá-

 kaznickém zážitku a poskyto- 

 vaných službách v komerční  

 sféře a státní správě?

Máme mnoho chytrých věcí, které nám usnadňují kaž-

dodenní život, doma, v  práci, na cestách. Je zajímavé se 

zamyslet nad tím, co děláme a  co potřebujeme. Jen málo 

z nás jde ven, aby nasbírala nebo ulovila něco k snědku. Na 

cestě do přírody technologické vychytávky asi moc neoce-

níme. Ale určitě se potřebujeme tam nějak dostat a pravdě-

podobně i cestou využít potřebné služby. V dnešní době to 

znamená, že budeme jíst a pít, a tak trochu nakupovat.

: Proč nevyužijeme to, 

 co umíme a máme každý den 

 u sebe?

My, co nutné věci kupujeme v obchodech a platíme za ně, 

máme silně zažité nákupní chování. Obchodníci a  banky 

nainvestovali nemalé prostředky, aby nás to naučily. Proč 

toho nevyužít ve státní správě a institucích nebo podnicích, 

které jsou se státem spojené? Rychlost a  jednoduchost 

nakupování a placení určuje naši spokojenost. 

Mobil a bezkontaktní platební karty se během několika let 

staly „chytrými“ věcmi, které každý z nás má a nějak používá 

každý den. Platební terminál je věc, kterou každý dnes něko-

likrát použije, ale neřeší, co to obchodníka stojí nebo jak to 
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funguje… prostě pípne a  jde. Dnes je běžné si v  obchodě 

vybrat peníze, dobít mobil atd. A  to vše na pokladně 

u všech obchodníků, snadno a jednoduše. Jsme zvyklí platit 

u automatů a kiosků a  to vše jen interakcí s malým disple-

jem. Platební karty, ať už bankovní nebo nebankovní, nesou 

své velké výhody. Bankovní (MasterCard, Visa atp.) přináší 

dnes i další výhody a dá se očekávat, že využití pro platbu 

či rezervaci zboží, služby, parkovacího místa, vstupenky, jíz-

denky apod. jsou běžné. Namísto složitých kódů a zadávání 

údajů nám mikroplatby umožňují si snadno něco pořídit, 

překážky tak odpadají a  středoevropané si tento způsob 

platby velmi rychle oblíbili. Stačí jen PÍP a je vyřízeno…

: Co když tuto prostou znalost  

 využijeme i v dalších každo- 

 denních momentech života?

Umíte si představit restauraci, kde si přímo na malé obra-

zovce vyberete spolu s  kolegy oběd z  týdenního menu, 

objednáte malé, samozřejmě nealko, pivo…. Po chvilce 

číšník, ideálně s  úsměvem, přinese váš objednaný pokrm. 

Chcete platit? Tak si prostě s kolegy každý vyberete to své, 

odkliknete, odpípnete a  jdete …. Myslím, že nejen vy, ale 

i  číšník bude rád. Nemají moc rádi větu, „můžete nám to 

odpočítat?“.

Co když přijdu na pobočku banky, u dveří je podobný ter-

minál jako v  té restauraci, a  já si jen odkliknu, že chci na 

hotovostní přepážku. Vyjede mi lísteček …. Myslím, že banka 

i  jiné provozovny ušetří hodně za dedikované docházkové 

systémy.  
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BEZSTANICOVÉ SYSTÉMY BIKESHARINGU TÁHNOU SVĚTEM. BIKESHARING 

JE VEŘEJNÁ PŮJČOVNA KOL URČENÁ KE KRÁTKODOBÝM VÝPŮJČKÁM 

MNOHO UŽIVATELŮ. TRADIČNÍ BIKESHARINGOVÉ SYSTÉMY SPOLÉHALY NA 

STANICOVÝ SYSTÉM, KDY SI UŽIVATELÉ KOLA PŮJČOVALI Z POULIČNÍCH 

SAMOOBSLUŽNÝCH STANIC A TAKÉ JE DO NICH VRACELI. STANICOVÝ 

BIKESHARING SE TYPICKY NEOBEJDE BEZ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA. 

V POSLEDNÍCH LETECH JE VŠAK NA PRUDKÉM VZESTUPU BEZSTANICOVÝ 

BIKESHARING, JEHOŽ MASOVÝ TYP SE ZRODIL V ČÍNĚ, KDE JEHO 

PROVOZOVATELÉ VYSADILI DO ULIC JIŽ MILIONY KOL. DNES TENTO TYP 

BIKESHARINGU VE VĚTŠÍM MĚŘÍTKU PŘICHÁZÍ I DO EVROPY, A ČASTO 

NEZÁVISLE NA VŮLI MĚSTSKÝCH SAMOSPRÁV.

Nový přístup měst k bezstanicovému 

bikesharingu
Michal Šindelář : Nadace Partnerství
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: Spása nebo hrozba?

Bezstanicové bikesharingy jsou často vnímány rozporuplně, buď jako 

spása, anebo jako hrozba. Jako spása působí z  několika důvodů. 

Jsou nejčastěji provozovány bez jakékoli fi nanční spoluúčasti města 

a město tak získává systém bikesharingu „zdarma“. S bezstanicovým 

bikesharingem nejsou spojena žádná politická rizika na rozdíl od sta-

nicových systémů, kde političtí reprezentanti mohou nést zodpověd-

nost za funkčnost systému a vynaložené fi nanční prostředky. V nepo-

slední řadě bezstanicový bikesharing představuje naději na zvýšení 

podílu cyklodopravy na dělbě přepravní práce a odlehčení přetížené 

motorové dopravě a ovzduší města.

Bezstanicový bikesharing je ale vnímán i jako hrozba, a to pro veřejný 

prostor, chodce a samotné uživatele bikesharingu. Taktika některých 

provozovatelů bezstanicového bikesharingu spočívá v  zaplavení 

města jízdními koly. Během několika dnů může (typicky čínský) pro-

vozovatel ve městě vysadit několik tisíc až desítek tisíc jízdních kol 

s cílem dosáhnout dominantní pozice mezi uživateli. S  „výsadkem“ 

tohoto typu se pak pojí několik problémů. Tato bikesharingová kola 

jsou vnímána jako parazitující na veřejném prostoru a městském mobi-

liáři. Buď zabírají místa obyvatelům měst u cyklostojanů, anebo jsou 

parkována na nevhodných místech. Někdy mají blokovat cestu pěším 

na chodníku. Ale ruku na srdce, často se jedná spíše o konzervativní 

pohoršení, neboť v porovnání s automobily parkujícími na chodnících 

a veřejných prostranstvích se jedná o spíše zanedbatelný prohřešek. 

 

Nejzávažnější problém je ale vyšší míra vandalizace a zajištění dosta-

tečné technické kvality kol v ulicích a jejich bezpečnosti. V čínských 

městech bylo v roce 2017 až 19 % bezstanicových bikesharingových 

kol poškozeno a z těchto kol se stává pouliční odpad. Vysoká míra 

poškozených kol je dána tržní taktikou největších provozovatelů 

spočívající v masivním výsadku kol a jejich doplňování, součástí této 

taktiky ale nemusí být technický servis zaručující, že v systému jsou 

pouze kola v bezvadném technickém stavu. Poškozená kola se tak 

v nejhorším případě mohou stát i ohrožením bezpečnosti pro uživa-

tele kola.

: Proaktivní přístup města

Bezstanicové systémy bikesharingu jsou pro většinu měst novým 

fenoménem a města nemusí vědět, jak se k nim postavit. Ta šťast-

nější města jsou nejprve kontaktována zájemcem o  provozování 

systému ve městě, ta méně šťastná města se jednoho dne pro-

budí do nové bikesharingové reality, aniž by o tom cokoliv dopředu 

věděla. Naštěstí se můžeme inspirovat u dvou zahraničních měst, 

která se rozhodla využít nové příležitosti bezstanicového bikesha-

ringu ve prospěch města a jeho obyvatelů v maximální možné míře. 

Těmito městy jsou Seattle a Londýn, která nastavují pravidla pro-

vozování bezstanicových bikesharingů, aby byla zaručena nejvyšší 

kvalita této služby.

Seattle od června 2017 uděluje oprávnění k provozování bike-

sharingu na území města. Operátor bikesharingu ucházející se 

o oprávnění se zavazuje dodržovat městem defi novaná pravidla 

v několika oblastech. Provozovaná kola musí splňovat legisla-

tivní požadavky a operátor musí zajistit funkční způsob, kterým 

uživatel může informovat o  potřebě servisního zásahu. Kola 

musí být parkována tak, aby nepřekážela chodcům a  neblo-

kovala zúžená místa, operátor musí nevhodně zaparkovaná 

kola po výzvě přeparkovat. Operátor musí zajistit nepřetržitou 

zákaznickou podporu na telefonu. Operátor začíná s 500 koly 

během prvního měsíce, a pokud provozuje systém podle pra-

videl, může fl otilu během druhého měsíce navýšit na 1000 kol 

a během třetího měsíce na 2000 kol. V dalších měsících pak 

může provozovat i více než 2000 kol.

Nejzásadnější inovace Seattlu se ale týká sdílení dat z  bike-

sharingu. V  rámci oprávnění k  provozování bikesharingu se 

operátoři zavazují městu poskytovat data ze systému – aktu-

ální polohu kol, záznamy z uskutečněných cest (start, cíl, doba 

a  délka cesty). Jedná se o  klíčový pokrok. Seattle disponuje 

daty ze všech aktuálně provozovaných systémů a může poskyt-

nout živá data o poloze kol jako otevřená data veřejnosti. Záro-

veň získává data o pohybu lidí a může tak lépe plánovat mobilitu 

ve městě. Všechna data jsou anonymizovaná a ochrana osob-

ních údajů uživatelů systémů je zaručena.

Londýnská pravidla se liší jen v některých ohledech. Na operá-

tory bikesharingu jsou také kladeny požadavky na zajištění nále-

žitého technického stavu kol a bezproblémového parkování. Po 

operátorech je navíc požadována schopnost redistribuce kol 

pro případ hromadění kol na různých místech. Operátoři také 

musí poskytovat nepřetržitou zákaznickou podporu na telefonu, 

ale prostřednictvím aplikace také rady o správné jízdě na kole 

(bezpečná jízda v provozu a dodržování pravidel). I v Londýně 

se operátoři zavazují poskytovat data o uskutečněných jízdách 

pro lepší dopravní plánování ve městě.

Cílem bikesharingové politiky v  Seattlu a  Londýně je zajistit 

kvalitní službu a bezproblémový provoz systémů bezstanico-

vého bikesharingu ve městě. Toho je dosahováno primárně 

skrze požadavky na technický stav kol a jejich soulad s legisla-

tivou, zavázání se k potírání nevhodného parkování kol a včas-

nému zásahu pro nápravu nahlášeného nevhodně zapar-

kovaného kola, poskytování zákaznické podpory a  sdílení 

dat o  aktuální poloze kol a  uskutečněných cestách. Je však 

otázkou, zda středoevropská města mají podobné možnosti 

regulování provozu bikesharingu na svém území a zda mohou 

vydávat povolení k jeho provozování. Pokud by neměla mož-

nost podobné regulace například vyhláškou, pak lze uvažovat 

i o pozitivní motivaci skrze vyplácení fi nanční odměny operáto-

rům, když budou splňovat městem defi nované podmínky pro-

vozu bezstanicového bikesharingu.
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PARKOVÁNÍ SE STÁVÁ POSLEDNÍ DOBOU STĚŽEJNÍM PROBLÉMEM A HOJNĚ 

DISKUTOVANÝM TÉMATEM JAK MEZI ŘIDIČI, TAK I MEZI ZÁSTUPCI VĚTŠINY 

EVROPSKÝCH MĚST, KTEŘÍ SE SNAŽÍ V SOULADU S MODERNÍM KONCEPTEM 

SMART CITIES NALÉZT NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ PARKING MANAGEMENTU. JEDNO 

Z NEJPOKROKOVĚJŠÍCH ŘEŠENÍ PŘINÁŠÍ CHYTRÝ PARKOVACÍ SYSTÉM PARKING 

DETECTION, VYUŽÍVAJÍCÍ UMĚLOU INTELIGENCI KE SLEDOVÁNÍ OBSAZENOSTI 

PARKOVIŠTĚ V REÁLNÉM ČASE, KTERÝ DOKÁŽE EFEKTIVNĚ ŘÍDIT A SPRAVOVAT VELKÁ 

PARKOVIŠTĚ I POULIČNÍ PARKOVACÍ ZÓNY – JEDNODUŠE, BEZPEČNĚ, IHNED…

Umělá inteligence 

jako nástroj pro 

anonymní detekci 

obsazenosti parkoviště
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: Jaké výhody přináší systém 

 Parking Detection pro 

 vaše město? 

Anonymní detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí 

chytré kamery a umělé inteligence zpracovávající obrazová 

data zajišťuje spolehlivé vyhodnocení na vyhrazených par-

kovacích plochách i u pouličních parkovacích míst. Při vhod-

ném umístění dokáže jedna kamera pokrýt plochu až 400 

parkovacích míst, což znamená redukci nutného HW vyba-

vení až o 90 % v porovnání s konkurenčními technologiemi 

a činí z Parking Detection vysoce efektivní řešení. S Parking 

Detection můžete získat informace o vytíženosti parkoviště 

v reálném čase, měřit dobu parkování a denní obrátkovosti, 

detekovat parkovací přestupy a získat lepší dohled nad pla-

tební kázní díky možnosti propojení s platebními automaty. 

Samozřejmostí je i možnost přímého propojení s  LED navi-

gačními panely na volná parkovací místa. 

: Nepřekonatelně jednoduchá 

 instalace, snadná správa 

Se systémem Parking Detection se vyhnete jakýmkoli nároč-

nějším instalacím a pozemním zásahům do vozovky, jako je 

tomu v  případě instalace in-ground senzorů a  detektorů 

v  každém parkovacím místě. Instalace zařízení Parking 

Detection je tak až 10x rychlejší. Jednotlivé kamery lze 

umístit na stěny přilehlých budov, stožáry či na světla veřej-

ného osvětlení. Kamery jsou napojeny na sběrnou jednotku 

PD Gateway, která anonymizuje a agreguje vstupní obrazová 

data. Tato data nejsou nikde ukládána a  skrze trojité šifro-

vání jsou v reálném čase odesílána do centrálního cloud ser-

veru, kde jsou vyhodnocena pomocí umělé inteligence. Díky 

anonymizaci dat na vstupu a  násobnému šifrování komuni-

kačních kanálů přináší systém maximální míru zabezpečení. 

Jedna Gateway může být napojena na 3 drátové a  až 10 

bezdrátových kamer současně. Další nespornou výhodou je 

i možnost využití již stávajícího kamerového systému. V obou 

případech je nutné zajistit pouze napájení a internetové při-

pojení s datovým tokem min. 40 kbit/s. Přičemž Gateway lze 

připojit k  internetu hned několika způsoby, a  to přes stan-

dardní WiFi připojení, kabelový ethernet nebo zabudovaný 

LTE modem.

Správa a  dohled nad celým parkovištěm pak probíhá přes 

intuitivní webové rozhraní PD Management System, které 

vám umožní vzdáleně spravovat jednotlivé kamery a parko-

vací místa, definovat vlastní parkovací pravidla a  vytvářet 

pokročilé statistiky, f inanční a servisní reporty. 

: Za nás mluví čísla…

Až 200  000 Kč – takové částky může dosahovat roční úspora 

nákladů v případě osazení průměrného off -street parkoviště o 100 

místech systémem Parking Detection ve srovnání s použitím mag-

netických senzorů umístěných pod povrchem vozovky, u  nichž 

se průměrná cena za instalaci jednoho senzoru pohybuje okolo 

6 000  Kč. V případě Parking Detection systému průměrná cena za 

jedno parkovací místo klesá na třetinu, tedy 2 000 Kč! Součástí 

této ceny je rovněž přístup do systému pro správu parkoviště s veš-

kerou funkcionalitou, automatizovaný dohled nad funkčností parko-

vacího systému 24/7 a možnost zapojení systému do vyšších celků.

Pro vytvoření návrhu na míru pro vaše parkovitě navštivte stránky 

www.parkingdetection.com1 nebo přímo zašlete požadavek na 

info@parkingdetection.com.

Top TEN systému Parking Detection

1. Data v reálném čase 

2. Jednoduchost – cloudové řešení

3. Efektivita: 1 kamera = 400 parkovacích míst

4. Anonymita a bezpečnost – neukládají se 

obrazová data 

5. Snadná instalace a údržba

6. Přesnost více než 99,5 %  

7. Cenově bezkonkurenční řešení

8. Intuitivní management systém  

9. Možnost napojení na existující kamerový systém 

10. Vysoký potenciál dalšího využití – dohledový systém, 

počítání cestujících, plošná detekce bez vyznačených 

parkovacích míst

1

PR 59



60

CYKLISTIKA MÁ OBROVSKÉ PŘÍNOSY – PRO JEDNOTLIVCE I PRO MĚSTA. 

JEDINÁ DVACETIMINUTOVÁ JÍZDA NA KOLE MÁ PODLE AUSTRALSKÉ 

VLÁDNÍ STUDIE 1 CELKOVÉ PŘÍNOSY VE VÝŠI €4. PROCENTO PRAVIDELNÝCH 

CYKLISTŮ JE VE VĚTŠINĚ MĚST STÁLE NÍZKÉ A TO PŘESTO, ŽE AŽ 60 % 

OBYVATEL MĚST BY MĚLO ZÁJEM NA KOLE JEZDIT, POKUD BY PRO TO MĚLI 

VHODNÉ PODMÍNKY 2. K NAVÝŠENÍ POČTU MĚSTSKÝCH CYKLISTŮ MUSÍ 

MĚSTA JEDNAK JÍZDU NA KOLE UDĚLAT SNAZŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ, JEDNAK 

OBYVATELE MOTIVOVAT K TOMU, ABY KOLO POUŽÍVALI JAKO DOPRAVNÍ 

PROSTŘEDEK CO NEJVÍCE. 

UrbanCyclers 
Digitální platforma pro podporu městské cyklistiky

3
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UrbanCyclers představují nejmodernější přístup k dosažení těchto 

cílů. Díky využití technologických inovací a nejnovějších poznatků 

z  psychologie nabízejí UrbanCyclers novou generaci chytrých 

nástrojů, pomocí kterých pomohou města cyklistiku analyzovat, 

usnadňovat a propagovat. Jako plně digitální platforma zahrnující 

mobilní a cloudové aplikace se UrbanCyclers výborně doplňují 

s tradičními nástroji na podporu lehké, udržitelné mobility. Urban-

Cyclers jsou poskytovány jako služba a mohou tak být nasazeny 

velmi rychle s minimálními nároky na interní zdroje města.

: Sbírejte a analyzujte data 

 o cyklistice 

Díky UrbanCyclers získá vaše město informace, které potře-

buje k tomu, aby mohlo udělat správná rozhodnutí o investicích 

do cyklistické infrastruktury a  dalších opatření pro podporu 

cyklistiky. UrbanCyclers sbírají a  analyzují různorodá, roz-

sáhlá data, včetně GPS záznamů projetých tras a komunitních 

upozornění zaslaných uživateli aplikace. Analytické výstupy 

z  UrbanCyclers umožňují městům mnohem lépe porozumět 

cyklistické dopravě a zjistit kdo, kdy, odkud, kam a kudy jezdí 

ve městě na kole, s  jakými překážkami se cyklisté ve městě 

potkávají a jak zásadní tyto překážky jsou.

: Poskytujte přesné 

 cyklistické informace

Odstraňte strach z neznáma, který cyklistům brání v  tom, aby 

začali po městě na kole jezdit. Díky analýze velkých dat a algo-

ritmům umělé inteligence UrbanCyclers občanům poradí, jak 

a kudy se ve městě na kole pohybovat, včetně využití systému 

sdílených kol a intermodality s veřejnou dopravou. Od specia-

lizovaných cyklistických map přes cyklistickou navigaci zamě-

řenou na bezpečnost až po unikátního průvodce začínajícího 

městského cyklisty, UrbanCyclers nabízí ucelenou sadu infor-

mačních funkcí, které pomohou vašim občanům jezdit po městě 

na kole bezpečným a příjemným způsobem. 

: Propagujte cyklistiku 

 atraktivními kampaněmi

UrbanCyclers využívají psychologické principy změny cho-

vání a  prověřené gamifikační techniky, aby přiměli více 

vašich občanů jezdit na kole častěji. Zkombinujte nabízené 

nástroje – zahrnující mj. motivační odznaky, výzvy a  sou-

těže – do atraktivních kampaní, které vaše občany zaujmou. 

Díky interaktivitě a  personalizaci umožněné chytrými tele-

fony jsou kampaně využívající UrbanCyclers účinnější než 

kampaně využívající tradiční média.

: Začněte hned

V  kontrastu s  komplexními projekty rozvoje infrastruktury, jejichž 

dokončení trvá roky, je UrbanCyclers možné spustit v řádu týdnů, 

a to s minimálními nároky na technické a lidské zdroje města. Urban-

Cyclers jsou poskytovány plně jako služba – veškeré aktualizace, 

údržba, hosting a provoz systému jsou zajištěny dodavatelem.

: Vybraná reference: 

 Na kole Prahou

UrbanCyclers jsou základem ofi ciální cyklistické aplikace hl. m. 

Praha vydané v dubnu 2017 pod názvem Na kole Prahou (https://

nakoleprahou.cz/plan.php 3). Aplikace Na kole Prahou získaly 

během prvních šesti měsíců provozu více než 10 tisíc uživatelů 

a  staly se nejvíce používanými a  nejlépe hodnocenými aplika-

cemi publikovanými hl. m. Praha (průměrné hodnocení na Google 

Play je 4.7). V roce 2017 pražští uživatelé zaznamenali s aplika-

cemi více než 100 tisíc jízd s celkovou délkou přes 1 milion kilo-

metrů. Datové výstupy z aplikace už byly opakovaně použity při 

analýze a plánování cyklodopravních opatření.

Zdroj: 1 Walking, Riding and Access to Public Transport SUPPOR-

TING ACTIVE TRAVEL IN AUSTRALIAN COMMUNITIES, MINISTE-

RIAL STATEMENT, Australian Government, 2013; 2 Four types of 

Cyclists study for the City of Portland, 2012
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HUSTOTA ČI INTENZITA DOPRAVY NÁM ŘÍKÁ, JAK MOC NEBO MÁLO JSOU SILNICE 

ZATĚŽOVÁNY DOPRAVNÍM PROVOZEM, RESP. INDIKUJE MNOŽSTVÍ DOPRAVNÍCH 

PROSTŘEDKŮ, KTERÉ PROJEDOU URČITÝM ÚSEKEM ZA DANOU JEDNOTKU ČASU. 

NEJČASTĚJI SE MĚŘÍ DENNÍ INTENZITA DOPRAVY, TJ. POČET AUTOMOBILŮ, KTERÝ 

DANÝM MÍSTEM PROJEDE ZA 24 HODIN.

Měření hustoty dopravy 

v době internetu věcí 

Jako zdroj údajů o intenzitách dopravy se nejčastěji využí-

vají výsledky Celostátního sčítání dopravy, které se koná 

ve zhruba pětiletých intervalech. V  rámci celostátního 

sčítání dopravy se zjišťuje počet vozidel, která projedou 

daným kontrolním bodem za hodinu, z čehož se vypočítává 

celodenní průměr.

Někteří správci silničních komunikací ve městech každo-

ročně svépomocí aktualizují databáze intenzit automobilové 

dopravy v rozsahu jim svěřence komunikační sítě.

Při sběru dat o  intenzitách dopravy je nejčastěji využíván 

ruční průzkum, popř. jsou intenzity dopravy stanoveny 
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pomocí údajů z  automatických detektorů dopravy, které 

však zejména díky vyšším pořizovacím nákladům, nutné 

napájecí infrastruktuře atp. nejsou tolik četné vzhledem 

k celkové délce silničních komunikací.

Existuje tedy mnoho úseků silniční sítě, na nichž se poznání 

intenzit dopravy opírá o  hodinový ruční průzkum prove-

dený brigádníkem jednou za pět let. Samozřejmě v dopravě 

jako kdekoli jinde platí: kdo měří, ten řídí. Datová temnota 

poznání vývoje hustoty provozu se pak negativně proje-

vuje nejen ve výsledcích dopravních modelů, vycházejících 

dle přání objednatele, ale také v komplikovaném rozhodo-

vání na všech úrovních, tj. strategické, koncepční, taktické 

i operativní. 

Představme si brigádníka, který by za každého počasí, 

24 hodin denně, sedm dní v týdnu, skrytě (aby nerušil okolí ) 

počítal vozidla za sazbu 15 Kč / den s  přesností vyšší než 

97%... To by musel být jedině robot. Každopádně dnešní ICT 

technologie ve spojení s  internetem věcí takové „roboty“ 

umožňují získat. 

Brněnská společnost CITIQ, která je známá výrobou detek-

torů pro systémy chytrého parkování, vyrábí stejně jedno-

duché detektory pro detekci projíždějících vozidel. Auto-

nomní detektory (bezdrátové, s vlastním nabíjením) pracují 

na principu detekce změny geomagnetického pole, vyvo-

lané kovovými vozidly. Detektory se umisťuji cca 3–5 cm 

pod povrch vozovky, nejlépe do osy jízdního pruhu, ale 

mohou být instalovány i na kraji vozovky max. 0,5 m od pro-

jíždějících vozidel. 

Životnost baterie se odvíjí od počtu / četnosti vysílání 

informace o  intenzitě dopravy. Pro představu: při vysílání 

informace každých deset minut vydrží baterie v  detektoru 

4 roky. Při vysílání např. pouze 6 krát za den životnost bate-

rie stoupne na 7 let. 

Instalace do vozovky trvá cca do 20 min. a ihned po insta-

laci mohou vozidla pojíždět přes detektor. Instalace detek-

toru nedegraduje životnost vozovky a  detektoru nevadí 

ani zimní údržba. Problém nečiní ani instalace v  historic-

kých centrech, kde je povrch tvořen přírodními dlažebními 

kameny. Společnost CITIQ ve spolupráci s Centrem doprav-

ního výzkumu, v.v.i. vytvořila tzv. chytrou kostku – kdy je 

detektor integrován přímo v dlažební kostce a  instalace je 

pouze o výměně kostky za chytrou kostku (viz foto z insta-

lace v Praze na Dvořákově nábřeží / pod Štefánikovým mos-

tem). V  případě dvou detektorů od sebe vzdálených 3  m 

v jízdním pruhu je možné kromě intenzity získávat také infor-

mace o rychlosti a délce vozidel. 
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Prezentovaná data jsou z  1. 6. 2017. Detekčním profi lem pro-

jelo 20 468 vozidel. Celodenní průměrná rychlost vozidel je 

42 km/h a celodenní průměrná délka vozidla 5,8 m.
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MARTIN LUTZ VYSTUDOVAL METEOROLOGII A MANAGEMENT KVALITY 

OVZDUŠÍ NA UNIVERZITĚ V MNICHOVĚ A BERLÍNĚ. PRO BERLÍNSKOU 

RADNICI ZAČAL PRACOVAT V ROCE 1987. JE VEDOUCÍM SEKCE 

MANAGEMENTU KVALITY OVZDUŠÍ. V ŘÍJNU 2017 NAVŠTÍVIL BRNO, 

ABY PREZENTOVAL DĚNÍ V BERLÍNĚ NA WORKSHOPU PRO SAMOSPRÁVY, 

NA PANELOVÉ DEBATĚ PRO STUDENTY A VEŘEJNOST A KONEČNĚ, 

ABY SE SETKAL S MÍSTNÍMI POLITIKY A ZÁSTUPCI ÚŘADU.

Berlín řeší 

kvalitu ovzduší 

dlouhodobě
Martin Lutz : vedoucí sekce managementu kvality ovzduší
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: Můžete popsat vaši profesní dráhu?

Můj zájem původně směřoval ke studiu meteorologie se 

zaměřením na předpověď počasí. Berlínská univerzita měla 

tehdy velmi specifické postavení – zpracovávala totiž před-

povědi počasí. Obvykle státy pověřují touto činností speci-

ální instituce. Propojení předpovědí počasí s výzkumem na 

Institutu meteorologie bylo tehdy velmi cenné. Po spojení 

Východního a  Západního Berlína se situace změnila. Po 

dokončení studií jsem měl na výběr – buď pracovat pro ber-

línskou radnici v sekci managementu kvality ovzduší, nebo 

odjet na dva roky do Arktidy studovat atmosférický přenos 

polutantů a  klimatické změny. Rozhodl jsem se tehdy pro 

práci na berlínské radnici – konkrétně na systému varování 

při smogových situacích.

: Jaká byla kvalita ovzduší v Berlíně v 80. letech?

V Západním Berlíně bylo několikrát do roka zakázáno vyjíž-

dět auty kvůli znečištění oxidy síry a  polétavým prachem. 

Nicméně to bylo nesmyslné opatření, protože hlavním zdro-

jem těchto polutantů nebyla auta. Dominantními zdroji byla 

lokální topeniště, kotelny a elektrárny ve Východním Berlíně 

a  východním Německu, neboť nepoužívaly filtry. Tehdejší 

Berlín vypadal občas jako Peking. Po pádu Zdi nastala velká 

změna. Ze Západního Berlína se rozšířila monitorovací síť 

i na východ, lokální zdroje znečištění byly zrušeny nebo tla-

čeny do obnovy technologií. Tato transformace trvala 4–5 

let. Zlepšení bylo takové, že jsme přestali varovný systém 

smogových situací používat.

: Takže od poloviny 90. let nemá Berlín problémy 

s kvalitou ovzduší?

Ke konci devadesátých let vznikala na úrovni Evropské unie 

směrnice ke kvalitě ovzduší. V  té době jsem začal praco-

vat v Bruselu pro Evropskou komisi. Byl jsem tak při tvorbě 

nejen této směrnice, ale i  při formulování limitních hodnot 

pro polétavý prach a oxid dusičitý ve směrnici k troposféric-

kému ozonu. A podívejte se – hraniční hodnoty, které jsme 

před 20ti lety nastavili, stále překračujeme. V  roce 2001 

jsem se vrátil zpátky do Berlína, abychom začali pracovat 

na dlouhodobé strategii s cílem dostat polétavý prach PM10  

a oxid dusičitý na zákonnou úroveň ideálně do roku 2005, 

či 2010.

: Jak se tedy v Berlíně měnily zdroje znečištění na pře-

lomu tisíciletí?

Už tehdy bylo jasné, že na znečištění ovzduší se podílí více 

zdrojů – zhruba polovina polétavého prachu PM10  v Berlíně 

pochází z okolí a druhá polovina z místních zdrojů. Doprava 

se na lokálních zdrojích podílela 2/3, zbylá třetina pochá-

zela z lokálních topenišť, kotelen, z výroby. Výměna topenišť 

z uhlí na plyn či elektřinu byla celkem snadná – ceny byly 

vyšší, ale obsluha komfortnější. S dopravou to bylo těžší – 

každoročně jsme řešili letní epizody zvýšeného množství 

ozonu, který je bezprostředně vázán na oxidy dusíku. Potře-

bovali jsme tedy omezit auta s naftovým pohonem. Na trhu 

již byly katalyzátory a  radnice komunikovala heslo „Ohne 

kat nicht in die Stadt“ (auta bez katalyzátorů nemohou do 

města). Nebylo ale možné takové opatření vymáhat, protože 

jsme neměli oporu v  legislativě. A  to byl čas, kdy vznikala 

idea nízkoemisních zón.

: Jak dlouho trvalo, než se v Berlíně podařilo nízkoe-

misní zóny zavést?

K zavedení zón jsme potřebovali známkovací systém, kterým 

majitel vozidla deklaruje emise. A  nízkoemisní zóny nasta-

vily, které známky do zóny mohou a které ne. Ale nejdříve 

bylo třeba nastavit legislativu pro známkování vozidel na 

národní úrovni. Zákonné opatření k  zavedení tohoto znám-

kovacího systému se nám podařilo prosadit a  je platné 

v celém Německu od roku 2007. Jsem velmi pyšný na to, co 

se nám tehdy podařilo – přišli jsme s nápadem, prosadili ho 

a zrealizovali. Připravili jsme si desetiletou strategii s cílem 

zlepšit kvalitu ovzduší v Berlíně, prosazovali jsme používání 

katalyzátorů a  prosadili jsme známkovací systém na emise 

vozidel. Z hlediska snižování emisí prachových částic to byl 

obrovský úspěch – každé páté auto registrované v Berlíně 

prošlo modernizací – instalací prachového filtru. Podařilo 

se nám tak snížit množství a  koncentraci sazí z  vozidel na 

dieslový pohon na polovinu.

Naše scénáře u oxidů dusíku ale ukazovaly, že i v roce 2010 

budou problémy s dieselovými motory pokračovat. Na trhu 

nebyla dostupná žádná technologie, která by tyto emise 

řešila, a  ukazovalo se, že dokonce nová vozidla na naftu 

emisní normy EURO5 jsou v emisích horší než vozidla star-

šího data. Takže nízkoemisní zóny nám vůbec nepomohly 

se snižováním oxidu dusičitého. Navíc tehdy nebyl stanoven 

limit pro dieselové motory a nová vozidla měla větší emise 

oxidů dusíku než auta stará. To byl první projev „diesel-

-gate“. A na něj navazoval další řetězec přešlapů.

: Co se v Německu děje kolem osobních aut na naftu teď?

Ustanovili jsme si národní fórum k automobilovému průmyslu 

(speciálně k  dieselům) – jeho členkou je Angela Merkelová, 

neziskové organizace, zástupci asociací automobilového prů-

myslu. Na tomto fóru opakovaně navrhuji, aby se investovalo 

do modernizační technologie k  redukci oxidů dusíku z  die-

selových motorů, která bude funkční za běžných provozních 
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podmínek, nikoliv pouze při laboratorních testech. Obdobně, 

jako se zavedly prachové fi ltry před deseti lety. Je to nezbyt-

nost a  bylo by dobré následovat slogan Toyoty – „Nic není 

nemožné“ (Nothing is impossible). Takže pojďme investovat do 

vývoje doplňkového systému a zařízení do nových aut, která 

nepřestávají fungovat při teplotě 8 °C tak, jak je tomu nyní. Nej-

sem naivní, bude to ještě boj toto prosadit.

: Jakou pozici a roli mají v Německu neziskové organi-

zace a soudy, pokud se bavíme o kvalitě ovzduší?

Máme několik soudních rozhodnutí, která volají po přijetí 

ambiciózních opatření, jak nejdříve to jen jde. Evropská 

komise na nás také tlačí prostřednictvím infringementu 

k  realizaci opatření pro zlepšení kvality ovzduší. Je to zou-

falá situace a je třeba ji rychle řešit. 

: Brno má každoročně problémy s polétavým prachem, 

jak je na tom Berlín?

Problémy s  prachem se nám podařilo vyřešit, infringement 

ze strany Komise zahájený kvůli prachu byl pozastaven, ale 

pokračuje infringement kvůli oxidům dusíku. Problémy s pra-

chem nám vyřešilo nastavení pravidel pro stavební stroje 

a kontrolujeme emisní standardy emisí u osobních aut. 10 % 

polétavého prachu nám pomohly snížit nízkoemisní zóny. 

Stále probíhá výměna kotlů, staré provozy zavírají nebo se 

budují nové na plyn. Velké problémy nám způsobuje Polsko.

: Mění se nějak berlínský modal split posledních 10 let?

Ano. Od roku 2003/2004 klesal podíl osobních aut a  tento 

pokles se během roku 2012 zastavil. Roste nám podíl dodá-

vek, což souvisí s expanzí rozvozu zboží z e-shopů a kurýr-

ními službami. Berlín se aktuálně potýká s velkým nedostat-

kem bytů. Ceny jdou nahoru a bytová výstavba je významné 

politické téma. S výstavbou samozřejmě roste počet osob-

ních aut. Berlín je zároveň městem univerzit, kulturního, 

kreativního a IT byznysu díky levným kancelářským prosto-

rám. A  lidé, kteří v  těchto oblastech pracují, nejsou hrdí na 

vlastnění auta. Milují kolo. Máme tedy dobré podmínky pro 

podporu a rozvoj nemotorové dopravy. 

: Při loňské návštěvě Berlína jsem se sešla s několika akti-

visty, kteří požadují zlepšení infrastruktury pro cyklodopravu.

Cyklodoprava se na modal splitu podílí 10–15 procenty a nestí-

háme infrastrukturu pro kola dostatečně rychle opravovat 

a udržovat. Před volbami proběhlo v Berlíně velké místní refe-

rendum, kterému předcházela velmi chytrá a rychlá občanská 
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kampaň. Cyklisté tehdy posbírali 100 000 podpisů během 14 

dní. A byl to tedy jasný signál směrem k politikům. A protože 

kampaň byla načasována před volby, dosáhli tehdy úspěchu. 

Stávající koalice vznikla na podzim 2016 a má velkolepý pro-

gram investovat 50 milionů EUR během následujících pěti let 

právě do cyklo-infrastruktury. Obávám se, že za situace, kdy 

se krátí rozpočty a propouštějí lidé, nejsme s to dobře tento 

slib splnit. Na druhou stranu není lepší konstelace na radnici 

než teď – Strana zelených má v gesci dopravu, klimatickou 

změnu a životní prostředí, ekonomiku, ochranu spotřebitelů 

a  legislativu. Pro realizaci opatření zlepšujících zázemí pro 

cyklodopravu si nemůžeme přát lepší sestavu.

: A jak je to s veřejnou dopravou?

Autobusy ve veřejné dopravě jsou stále naftové a  potře-

bujeme vymyslet způsob, jak redukovat emise z  f lotily cca 

1 300 autobusů. 500 z  nich již bylo doplněno o  katalyzá-

tory oxidů dusíku. Začínáme nakupovat elektrobusy. Víme, 

že elektřina z obnovitelných zdrojů je dobrá pro klima, ale 

bohužel zatím nejsou na trhu dostatečně velké autobusy na 

elektřinu. Autobusy na plyn jsou pro nás dočasným řešením. 

Naše ministryně je totiž k využívání plynu pro vozidla velmi 

kritická, prosazuje, aby se primárně plyn využíval v energe-

tickém a teplárenském sektoru. Ne jako pohon pro auta.

: Strávil jste v Brně tři dny – máte i z tohoto krátkého 

pobytu nějaká doporučení?

Přišlo by mi dobré dostat auta z  chodníků a  určit si, které 

ulice jsou primárně pro pěší dopravu, které pro kola a které 

pro auta.

V  Berlíně mají studenti povinnost převzít roční jízdenku na 

veřejnou dopravu zdarma, což podporuje multimodální ces-

tování a vidím v tom smysl. Udržujte si síť trolejbusů ideálně 

na elektřinu z  obnovitelných zdrojů, můžete být příkladem 

v čase klimatické změny. 

Zlepšení kvality ovzduší řešíme v  Berlíně dlouhodobými 

strategiemi, máme 40 vlastních sensorů po celém městě 

a můžeme si tak vyhodnocovat, jaké dopady má zavedení 

toho kterého opatření. Kromě evaluace nám data slouží 

před soudy k  obhajobě, že na zlepšení opravdu pracu-

jeme. V  Brně máte spoustu mladých lidí, soudy, výzkum – 

myslím, že to vše je příslibem pozitivní změny zdejší situace.

Rozhovor vedla Hana Chalupská z NESEHNUTÍ Brno v rámci realizace projektu 

podpořeného Státním fondem životního prostředí České republiky v září 2017.
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ZATÍMCO PŘED STO LETY ŽILA VE MĚSTECH ASI JEN PĚTINA LIDÍ NA ZEMĚKOULI, DNES 

JE TO UŽ VÍCE NEŽ POLOVINA SVĚTOVÉ POPULACE. ROSTOUCÍ MNOŽSTVÍ OBYVATEL 

A JEJICH VYŠŠÍ NÁROKY NA POHODLÍ A KVALITU ŽIVOTA KLADOU PŘED NAŠE RADNICE 

NOVÉ VÝZVY. VÍC OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ ZNAMENÁ VĚTŠÍ NÁROKY NA DOPRAVU 

A VÍC SPOTŘEBIČŮ VĚTŠÍ ODBĚR ENERGIÍ. JE PROTO JASNÉ, ŽE BEZ ZMĚNY TO 

NEPŮJDE. A TAK NÁS ČEKÁ REVOLUCE V PODOBĚ NÁSTUPU CHYTRÝCH MĚST 

(TZV. SMARTCITIES). V  NICH BUDOU STÁT INTELIGENTNÍ BUDOVY OZÁŘENY CHYTRÝM 

OSVĚTLENÍM A PROPOJENÉ INTELIGENTNÍMI DOPRAVNÍMI SYSTÉMY. TATO NOVÁ 

NERVOVÁ SOUSTAVA MĚSTA BUDE REAGOVAT NA AKTUÁLNÍ POTŘEBY A POŽADAVKY 

OBČANŮ A AUTOMATICKY CELÝ SYSTÉM ŘÍDIT. 

ČEZ ESCO
recept na chytrá města, 

ve kterých se lépe žije

: Smart sci-fi ? 

 Ne, řešení už máme

Jedním z  nejvýznamnějších průkopníků konceptu chytrých 

měst u nás je společnost ČEZ ESCO. Nabízí obcím, městům 

a krajům integrovaná řešení a digitální technologie založené 

na propojování informačních systémů a  vzájemném sdílení 

dat. Cílem je nabídnout občanům lepší a zdravější životní pro-

středí a nastavit novou laťku životnímu standardu. ČEZ ESCO 

zavádí moderní inteligentní technologie hlavně v  oblastech 

energetiky, dopravy, životního prostředí a městských služeb. 

Město Písek například díky metodě EPC šetří v  osmnácti 

školských objektech 2,5 milionu korun ročně a jeho občané 

mají okamžitý přehled o spotřebách energií a úsporách díky 

veřejnému energetickému portálu, kde může tato data online 

sledovat každý. Projekt nyní získal cenu v  soutěži Chytrá 

města pro budoucnost 2017. 

: Energeticky efektivní školy

Podobně postupovala i  Městská část Praha 13 v  rámci pro-

jektu „Odpovědné školy Prahy 13“. Zaměřila se na úsporu 

energie v 33 školních budovách na území své městské části. 

Školy se zateplily, kompletně se zrenovovaly jejich zdroje 

a  byly opatřeny regulací systémů vytápění spolu s  vyhod-

nocováním spotřeb energií: „Díky úsporám energie můžeme 

ušetřené prostředky investovat do areálů škol, například 

právě do oblíbených mlhovacích sprch, které v  horkém 
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období zpříjemní pobyt dětem ve školkách,“ uvedl k projektu 

starosta David Vodrážka.

Výše zmíněných provozních nákladů bylo dosaženo metodou 

EPC (Energy Performance Contracting). Jde o  poskytování 

energetických služeb se zaručeným výsledkem. Zákazník má 

tedy už před podpisem smlouvy jasno o  tom, kolik mu celý 

projekt energetické efektivity ušetří. Zásadní výhoda EPC 

přitom tkví v  možnosti splácet celý projekt z  dosažených, 

smluvně garantovaných úspor.

: Zdravé prostředí pro učení 

 i práci

ČEZ ESCO nabízí městům a  obcím řešení pro již stávající 

zateplené objekty škol a  školek, jejichž učebny ve většině 

případů nesplňují hygienické požadavky na kvalitu vnitř-

ního prostředí, zejména hladinu koncentrace CO2. Zvýšená 

hladina CO2 se negativně projevuje na únavě žáků a vede 

k poklesu jejich pozornosti. ČEZ ESCO nabízí unikátní řešení 

centrálního, příp. decentrálního systému vzduchotechniky 

s  rekuperací, který je poháněn fotovoltaickou elektrárnou 

umístěnou na střeše objektu. To umožní zřizovatelům škol-

ských zařízení splnit hygienické požadavky na kvalitu vnitř-

ního prostředí při zachování stejných, příp. mírně nižších 

provozních nákladů. Financování rekuperace až do výše 

70 % způsobilých výdajů a až 40 % na instalaci fotovoltaiky 

umožňují dotační programy z Operačního programu životní 

prostředí (OPŽP). 

: Elektromobilita zatočí se   

 smogem ve městech

Odborníci se shodují, že budoucnost dopravy, a to především 

veřejné, je v elektromobilitě. Směr a možnosti dané provozem 

vlastních elektrobusů ukazuje kupříkladu Třinec, který  nyní pro-

vozuje druhý největší počet elektrobusů ze všech evropských 

měst, hned po Vídni. ČEZ pro Třinec instaloval 10 dobíjecích 

stanic pro elektrobusy. Dalších 80 dobíjecích stanic v českých 

městech a  u  českých silnic postavil pro elektromobily, pade-

sátku nových plánuje otevřít do konce příštího roku. Česko ale 

má co dohánět. Pro představu, například Amsterdam, jehož 

zastupitelé hojně vsadili na elektromobilitu, už dnes disponuje 

1 800 dobíječkami. 
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Elektromobilitu a  její příspěvek ke zlepšení životního prostředí 

mohou propagovat i obce. Dojezd elektromobilů se rychle zvy-

šuje a náklady na jejich pořízení klesají, zatímco náklady na palivo 

a  servis jsou oproti autům s  palivovým motorem nižší už teď. 

V blízké době navíc bude možné využít dotaci, díky které se poří-

zení elektromobilu vyplatí již po ujetí několika tisíc kilometrů. ČEZ 

ESCO očekává, že dotace bude podobně štědrá, jako minulý rok, 

kdy obce dostaly příspěvek na osobní automobil až 220 tis. Kč, 

na užitkový automobil až 500 tis. Kč a na minibus až 800 tis. Kč. 

Tento rok pravděpodobně bude možnost využít i leasing.

: Technická správa budov pro 

nemocnice a další kritické provozy

Některé provozy a  kritická zařízení městské infrastruktury 

ocení nabídku technického facility managementu (neboli 

technické správy budov). Odborník je schopen omezit poru-

chovost zařízení a  výpadky i  jej optimalizovat, aby to bylo 

výhodnější fi nančně. Například v  Thomayerově nemocnici 

v Praze ČEZ ESCO zajišťuje provoz a údržbu celé infrastruk-

tury pro výrobu a distribuci tepla. Jde o soubor zařízení, která 

jsou pro provoz nemocnice zcela nezbytná. Hlavně v zimních 

měsících, kdy je nutné bezpodmínečně zajistit dodávku tepla 

do oddělení s  vysokou prioritou, například novorozenecké, 

ARO, JIP a další.

ČEZ ESCO v  rámci projektu využívá propracovanou metodiku 

prediktivní údržby. Jejím principem je v dostatečném předstihu 

odhalit možnou závadu a  zajistit opatření, která zamezívzniku 

tohoto problému dřív, než nastane. Celý systém je postaven 

na důsledné analytice, pro kterou je využívána moderní měřicí 

technika včetnětermovize. Následně dochází k důkladné ana-

lýze naměřených dat. Toto know-how je zpracovánona základě 

zkušeností skupiny ČEZ s  provozemvlastních energetických 

zařízení a  následně ještězpřesněno podle potřeb nemocnice, 

což je v daném prostředí unikátní.

: Ekologická výroba s úsporami

Na straně výrobních zdrojů je ČEZ ESCO schopno měs-

tům nabídnout komplexní služby v  dodávce, provozu i  ser-

visu kogeneračních jednotek, fotovoltaickýchelektráren 

a obecně obnovitelných zdrojů energie. Předností jsou také 

nástroje dispečerského sledování stavu výroben i  energe-

tických hospodářství nebo služby přenesení odpovědnosti 

za zajištění bezporuchového provozu. Přínosem je levnější 

teplo, příjem z nájmu za prostory kotelny, nižší emise tuhých 

znečišťujících látek a  také důležitý záložní zdroj pro případ 

plánovaných či neplánovaných odstávek.  

S čím může ČEZ ESCO městům 

a obcím pomoci

• s energetickým poradenstvím 

a managementem, který dokáže 

mimo jiné včas odhalit poruchy nebo 

nestandardní stavy

• s energetickými úsporami v budovách 

například formou EPC, kdy se investice 

splácejí přímo z úspor

• s výstavbou a provozováním 

energetických zařízení, jejich servisem 

a údržbou

• s optimalizací provozu v oblasti 

dodávek energií

• s vybudováním a provozováním 

úsporného a inteligentního veřejného 

osvětlení

• s instalací obnovitelných zdrojů energií 

v městských objektech

• se zajištěním prodeje nebo pronájmu 

elektromobilů a řešením dobíjení na klíč
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Elektromobilita 
vlajkonošem průmyslové 

revoluce

O VÝZNAMU A PŘÍNOSECH ELEKTROMOBILŮ V DOPRAVĚ SE V POSLEDNÍCH LETECH 

PŘESTALO POCHYBOVAT. NOVĚ SE VŠAK ZAČÍNÁ SKLOŇOVAT POJEM ELEKTROMOBILITA 

JAKO HLAVNÍ INOVAČNÍ PROUD, KTERÝ VYŠLAPE CESTU DALŠÍM TECHNOLOGIÍM 

A ZÁROVEŇ SNÍŽÍ JEJICH POŘIZOVACÍ CENU. JAK SE STAL ELEKTROMOBIL, ZÁKLADNÍ 

KÁMEN ELEKTROMOBILITY, ALE TÉŽ VYSMÍVANÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK, MODLOU, 

DO KTERÉ ZÁROVEŇ ŠPIČKY PRŮMYSLU VKLÁDAJÍ TOLIK NADĚJÍ?

: Elektromobilem na cestě 

 k elektromobilitě

Elektromobil jako osobní dopravní prostředek je vynále-

zem zhruba o ještě deset let starším, než byl ikonický první 

„dědeček automobil“, tedy první koňský kočár se spalo-

vacím motorem. Už v poslední dekádě 19. století pak exis-

tovala řada výrobců osazujících původní šasi koňských 

kočárů těmito pohony, prodávající je jako moderní „samo-

hyby“. Podle statistik mělo na přelomu 19. a  20. století po 

Spojených státech amerických jezdit přes 3 000 samohybů, 

kdy toto číslo ještě obsahovalo kočáry na parní pohon, tzv. 

„paromobily“. Pak ale přichází strmý zlom v poptávce a do 

první poloviny 20. let 20. století elektromobily s  paromo-

bily významně ustupují automobilům. Proč se vyvoleným 

samohybem stal automobil, byť v  úspěchu elektromobilu 

vkládal velké naděje samotný vynálezce Thomas Alva Edi-

son, jakýsi Elon Musk tehdejší doby, existuje několik teorií. 

A ne nutně konspiračních. Dojezd elektromobilů na baterie 

nebyl v tehdejší době tak omezujícím, většina cest ve měs-

tech, natož mimo ně, nebyla dlážděná, a  tudíž nesváděla 

k  dlouhým vyjížďkám. Jakmile výrobci automobilů okopíro-

vali vymoženosti elektromobilů vývojem elektrických star-

térů a automatických převodovek, začala být představa vyra-

zit se samohybem na celý den za město lákavější. A oproti 

elektromobilům hlavně uskutečnitelnou. Výhoda rychle 

natankovatelné nádrže automobilu se navíc projevila v  kri-

zových situacích, jakými byly přírodní katastrofy nebo (svě-

tové) války. Tehdy nebyl na pomalé nabíjení elektromobilů 

žádný prostor. Na druhou stranu je také zdokumentováno, že 

tramvajová doprava v USA coby další druh velmi rozšířeného 

dopravního elektrického prostředku, byla v  50.–60. letech 

20. století pod různými zdůvodněními systematicky (z)likvi-

dována konsorciem výrobců autobusů (GM) a  ropného prů-

myslu (Standard Oil). Stejně tak byla mezi lety 2005–2007 

zdokumentována kanibalistická kampaň společnosti General 

Motors vůči vlastním elektromobilům EV1. Ty byly navzdory 

přáním a  významným cenovým nabídkám jejich nájemcům 

odebrány a  sešrotovány. Následně z  původních výrobních 

linek na évéjedničky začaly sjíždět SUV Hummer H2 (vůz 

s  běžnou spotřebou přes dvě desítky litrů benzínu na 100 

km), na jejichž pořízení republikánská administrativa George 

Bushe ml. navíc poskytovala kupujícím tučné daňové úlevy. 
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O  napojení republikánské strany na ropný průmysl USA, 

anebo přímo politicky úspěšného klanu rodiny Bushových 

v těžařském Texasu existují ofi ciální záznamy. 

Dnešní elektromobily tak nejsou novým vynálezem, 

všechny jejich hlavní komponenty jako elektromotor, bate-

rie nebo řídicí jednotka (byť primitivní ) byly už v  prvních 

kočárových samohybech. Některé automobilky dokonce 

po celé 20. století vyráběly elektromobily v  kusových 

až stovkových sériích, aby si v  oboru zachovaly základní 

know-how, až jednou nastane čas na návrat této techno-

logie. Podle jednoduché definice je elektromobil doprav-

ním prostředkem poháněným elektrickým motorem, jemuž 

energii dodává nejčastěji akumulátorová baterie (dalším 

zdrojem může být například palivový článek zpracováva-

jící vodík; superkondenzátor(y), anebo i  trolej, z níž si vůz 

energii stahuje s pomocí nějakého druhu pantografu). Pro 

politiky i šťouraly však lze uvést i alternativní definici a to, 

že elektromobil je jakýkoli dopravní prostředek, který způ-

sobuje vážné problémy nepružným výrobcům dopravních 

prostředků a dodavatelům jejich pohonných látek, zejména 

ropnému průmyslu. 

: Elektromobilita jako souhrn  

 výzev

Ať jsou elektromobily definovány z  jakéhokoli pohledu, 

jeden elektromobil ještě elektromobilitu nevytváří. Došlo 

mi to, když jsem na jaře 2012 na pražském Smíchově poprvé 

uviděl stát u  krajnice Teslu Model S. Parkovala tam zaso-

lená, špinavá, tísnící se v řadě mezi dalšími zaparkovanými 

automobily, takže jsem ji málem minul. Tehdy mi došlo, že 

k  elektromobilitě máme ještě dalekou cestu. Osobní elek-

tromobily jsou totiž jen částí, přestože podstatnou, z  cel-

kové mozaiky elektromobility. Tu představuje souhra dalších 

střípků: zahrnutí veškeré bezemisní motorizované dopravy 

jako takové, která díky obnovitelné energetice a  změnám 

v distribuci nabídne skrze IT propojení nové způsoby myš-

lení a přepravování. Teprve v součinnosti všech těchto částí 

tkví její novum - pokud budou dopravní prostředky nabí-

jeny z  neekologického zdroje, bude jejich následný pro-

voz bezemisní pouze lokálně; pokud takový prostředek po 

dokončení jízdy nebude možno využít v rámci chytrých sítí 

pro inteligentní nabíjení (V2G) nebo jej nebude možno např. 

Vrbičanský distributor tradičních elektrických vozítek Balcancar připravuje na přelom roku vlastní reinkarnaci multikáry CITY 2, která bude mimo jiné dispo-

novat moderní lithiovou baterií z hulínské EVC Group.
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uvolnit k zapůjčení dalším uživatelům, bude elektromobilita 

jen pouhou výměnou jednoho druhu pohonu za druhý, byť 

částečně ekologičtější.

V  druhém zářijovém týdnu jsem se účastnil prestižní 

mezinárodní konference specializující se na vývoj baterií 

a jejich aplikací. Hovořili zde nejen světoví výrobci baterií 

a  elektromobilů všech druhů, ale též bateriových úložišť 

a zástupci z oboru energetiky a OZE. Právě výrobci vozidel 

nyní nervózně pohlížejí na významně vzrůstající celosvě-

tovou poptávku po lithiových bateriích, neboť bateriový 

pohon se začíná prosazovat do nových a nových odvětví. 

Podobně jako Tesla způsobila průlom v  zájmu o  elektro-

mobilitu, je nyní trh v  očekávání výrobce/výrobku, který 

otevře hlad po bateriích a  chytrých aplikacích v  ener-

getice. Soutěž o  zákazníka je zde přitom už dnes velká. 

Domácí bateriová úložiště pro skladování energie z  OZE 

mají dnes v  nabídce i  f irmy jako nábytkářská IKEA nebo 

samotné automobilky. Existuje zde několik ekonomických 

modelů slibujících návratnost vstupní investice do těchto 

technologií, nejčastěji však za účasti státní podpory. 

K  mému překvapení však právě z  úst promotérů energe-

tiky a distribuce, tedy oborů, které řadím v hospodářském 

žebříčku ještě o úroveň výše, než je automotive, zaznělo, 

že největší průlom v technologiích a ekonomice obnovitel-

ných zdrojů nastane právě díky trhu elektromobilů. Důvo-

dem má být vysoká ztuhlost energetického sektoru a  na 

to navazující politický a právní rámec – dotace jsou velmi 

nestálé. Naopak elektromobily si už své místo v  oblibě 

voličů našly.

: Elektromobilita v České 

 republice

Přestože dotace křiví tržní prostředí, jsem toho názoru, že 

pokud budou rozumně omezovány, je podpora elektromo-

bility správně vloženou investicí. V  Česku lze nyní čerpat 

podporu na pořízení elektromobilů a infrastruktury pro pod-

nikatelskou sféru (MPO), anebo v obcích a  státem zřizova-

ných organizacích (MŽP). Automobilová veřejnost však čeká 

na podporu pro soukromé osoby. Podle mého názoru má 

být cílem vyrovnání celkových provozních nákladů (Total 

Cost of Ownership, TCO) elektromobilu s běžnými automo-

bily v časovém úseku života trakční baterie elektromobilu, 

Na počátku roku 2017 začala MHD v městě Třinec využívat 10 plně elektrických autobusů PERUN od společnosti ŠKODA ELECTRIC. Dojezd na 200 kWh 

baterii je okolo 140 km/nabití, lze jej však dále navýšit rychlonabíjením ze střešního pantografu.
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což je doba přibližně 5–8 let nebo vzdálenost 100–160 

tis. km. Společně s probíhajícím vznikem trhu ojetin elektro-

mobilů tak bude zajištěna penetrace elektromobility mezi 

běžné uživatele. 

Vznik elektromobility musí podpořit vznik právního rámce 

pro chytré nabíjení a propojení s obnovitelnými zdroji. Jestli 

v letech 2008-2015 se v Česku až žalostně nic nedělo, nyní, 

i  díky směrnicím a  nařízením EU, alespoň doháníme tento 

trend, navíc s pomocí reálných zkušeností ze západoevrop-

ských států. Stejně jako majitelé vozidel Tesla mohou dnes 

cestovat téměř po celém světě s  neomezeným nabíjením 

na tesláckých nabíjecích stanovištích, zapojily se evropské 

energetiky včetně českých do iniciativ na vznik roamingu 

placení mezi jednotlivými poskytovateli nabíjení v  člen-

ských zemích EU. Do roku 2020 by tak neměl být problém 

vzít elektromobil na služební cestu přes celou republiku 

nebo Evropu. 

Rozvoj elektromobility v ČR je patrný také z reakcí průmyslu; 

strojírenská výroba v  Česku se nechala elektromobilitou 

inspirovat a  produkuje vlastní vozidla. Krásnou ukázkou 

spolupráce českého průmyslu na elektromobilech budou 

připravované trolejbusy pro jeden český dopravní podnik, 

kdy šasi, elektropohon i  baterie budou pocházet čistě od 

českých f irem. V  Mladé Boleslavi se chystá elektromo-

bilní ofenzíva se vzkříšenou Felicií v čele, přeloučská Avia 

Trucks hovoří o elektrickém náklaďáčku a  vrbičanská TPC 

Industries připravuje zmodernizovanou multikáru.

Jan Vejbor – Narozen v Olomouci, vystudoval polito-

logii a západoevropská studia v Olomouci a v Praze. 

V závěru studií se specializoval na dopady elektromo-

bility na světové hospodářství. Od roku 2008 členem 

občanského sdružení Elektromobily, od roku 2012 

místopředsedou Asociace elektromobilového průmyslu 

České republiky. Působil jako projektový manažer 

pilotního projektu Praha elektromobilní (2010–2011), 

produktový manažer elektromobility ve ŠKODA 

ELECTRIC (2012–2015). V současnosti působí jako 

obchodní manažer v EVC Group. 
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Návrhy přinášejí řadu změn v postavení některých aktérů v ener-

getice a vymezují některé zcela nové aktéry, kteří se budou moci 

účastnit trhu, a to především na poli decentralizované výroby ener-

gie z  obnovitelných zdrojů. Jedním z  nově defi novaných aktérů, 

které zimní balík navrhuje, jsou komunity obnovitelné energie. 

: Co jsou komunity 

 obnovitelné energie?

Komunitní energie je cestou, která umožňuje všem spotřebitelům, 

aby se přímo podíleli na výrobě, spotřebě nebo vzájemném sdílení 

energie v rámci geografi cky ohraničeného území. Důraz je kladen 

na cenovou dostupnost energie a  hlavní rozdíl oproti tradičním 

dodavatelům je, že primárním cílem komunit není dosahování zisku.

Komunitou obnovitelné energie může být malý nebo střední pod-

nik, ale také nezisková organizace, jejichž podílníci nebo členové 

spolupracují při výrobě, distribuci, skladování nebo dodávkách 

energie z obnovitelných zdrojů. Dále musí tyto entity splňovat ale-

spoň 4 z následujících podmínek:  1

1. Povaha podílníků nebo členů: může se jednat o fyzické 

 osoby, místní orgány (včetně obcí) nebo malé a střední 

 podniky působící v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 

 (u podniků nejsou další požadavky na podobu jejich podílníků)

2. Hlasovací většina v rukách fyzických osob: minimálně 

 51 % podílníků nebo členů s hlasovacími právy v daném 

 subjektu jsou fyzické osoby

3. Podíly odrážejí lokální zájmy: nejméně 51 % podílů nebo 

 účastnických práv v daném subjektu vlastní místní členové. 

 Místními členy se rozumí představitelé místních veřejných 

 a místních soukromých sociekonomických zájmů nebo 

 občané s bezprostředním zájmem na činnosti komunity 

 a jejích dopadech. Přestože tento popis místních členů je 

 spíše vágní, je z něj patrný důraz na skutečnou vazbu 

 k dané lokalitě, která bude pro posouzení klíčová

Komunitní výroba elektřiny 
získá jednodušší pravidla a otevře se všem 

NA KONCI LISTOPADU 2016 PŘEDSTAVILA EVROPSKÁ UNIE BALÍK LEGISLA-

TIVNÍCH NÁVRHŮ NAZVANÝ ČISTÁ ENERGIE PRO VŠECHNY EVROPANY, 

TZV. ZIMNÍ BALÍK. BALÍK PŘINÁŠÍ REFORMY NĚKTERÝCH KLÍČOVÝCH 

EVROPSKÝCH ENERGETICKÝCH PŘEDPISŮ A JE NEJVÝRAZNĚJŠÍM 

KROKEM EU SMĚREM K JEDNOTNÉMU EVROPSKÉMU TRHU S ENERGIEMI 

S VÝZNAMNÝMI DŮSLEDKY PRO PRAXI. 

Petra Giňová, Frank Bold
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4. Priorita lokálních zájmů v řídících orgánech: alespoň 

 51 % míst ve správní radě nebo řídících orgánech je 

 rezervováno pro místní členy. 

5. Kapacita komunity: instalovaná kapacita energie 

 z obnovitelných zdrojů pro elektřinu, vytápění a chlazení 

 a dopravu není vyšší než 18 MW jako roční průměr 

 za posledních pět let.

Vzhledem k  tomu, že pro založení komunity není nutné naplnit 

všech pět podmínek, se může podoba jednotlivých komunit velmi 

lišit. Může jí být nezisková organizace založená obcí pro tento účel. 

Může jí být nezisková organizace založená fyzickými osobami. 

Zároveň může komunitou obnovitelné energie být střední podnik, 

jehož podílníci jsou (malé) podniky působící v rámci konkrétní loka-

lity, a případně fyzické osoby. Pokud jsou splněny podmínky 1–4, 

může komunita mít i vyšší kapacitu než 18 MW a pokrýt tak potřeby 

většího množství odběratelů. Každá komunita tak bude moci reago-

vat na specifi cké potřeby její členské struktury.

Je důležité poznamenat, že účast na komunitě obnovitelné energie 

je dobrovolná a účastníci na komunitě neztrácejí žádná svá práva 

jako koneční spotřebitelé (např. opustit komunitu a odebírat energii 

od jiného dodavatele, právo na rychlou změnu dodavatele, práva 

spojená s vyúčtováním).

: Význam a specifika komunit

Vznik komunit obnovitelné energie reaguje na trend posilování 

postavení spotřebitelů na trhu s energiemi a zároveň trend postupné 

decentralizace výroby energie. Komunity obnovitelné energie jsou 

v zimním balíku vnímány jako nástroj k efektivní správě energií na 

místní úrovni, a  to prostřednictvím přímé spotřeby energií, které 

komunita vyprodukuje. To se může dít buď připojením komunity 

k distribuční soustavě, ale i bez něj v tzv. ostrovním režimu. Komu-

nity obnovitelné energie mají nárok vyrábět, spotřebovávat, sklado-

vat a prodávat energii z (vlastních) obnovitelných zdrojů. 

Zároveň by komunity neměly být vystaveny nepřiměřeným poplat-

kům a podmínkám účasti na trhu – návrh směrnice požaduje, aby 

členské státy při stanovování konkrétních podmínek fungování 

těchto nových subjektů braly v úvahu jejich povahu, která se od tra-

dičních hráčů velmi liší. Hlavními rozdíly jsou jejich omezená velikost 

a výrobní kapacita, specifi čnost vlastnické struktury a počet pro-

jektů, které mohou komunity spravovat, a také jejich účel, kterým je 

zajištění cenově dostupných dodávek energie pro konkrétní geo-

grafi cké území. Komunity obnovitelné energie by měly být nezisko-

vými subjekty.

Komunity obnovitelné energie tedy pravděpodobně budou mít 

speciální právní úpravu zaměřenou na nediskriminační opatření pro 

jejich účast na trhu s energiemi. To může zahrnovat také úpravu otá-

zek státní podpory těchto komunit a míry administrativní náročnosti 

jejich založení a správy.

: Základem úspěchu bude 

 správná definice komunit

V  současné době, kdy jsou návrhy projednávány na evropské 

úrovni, je podstatnou otázkou samotná defi nice těchto subjektů. 

V zimním balíku jsou totiž dvě směrnice, které komunity defi nují, 

a dokonce i pojmenovávají odlišně. Výše diskutované jsou komu-

nity obnovitelné energie dle návrhu směrnice o podpoře využívání 

energie z  obnovitelných zdrojů. Defi nice ve  směrnici o  podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů pokrývá pouze ty komu-

nity, které produkují energii z obnovitelných zdrojů, zatímco směr-

nice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou defi nuje tzv. 

místní energetické komunity, které mohou vyrábět energii i z jiných 

zdrojů, mohou na sebe brát podobu i jiných právních forem.

Otázkou je, jestli jsou komunity obnovitelné energie typem místní 

energetické komunity, a jestli se tím pádem na ně vztahuje výslovný 

zákaz diskriminace, pokud jde o jejich činnosti a zabezpečení jejich 

práv a povinností v postavení konečných spotřebitelů. Soudě z toho, 

jak jsou obě směrnice formulovány, by bylo kontraproduktivní nepo-

skytnout komunitám obnovitelné energie stejnou ochranu jako míst-

ním energetickým komunitám, zejména když jsou oproti lokálním 

energetickým komunitám výslovně neziskovými aktéry. Zde je tedy 

stále prostor pro úpravu a upřesnění znění návrhů, jelikož jednoznačné 

znění konečné evropské legislativy usnadní transpozici pravidel do 

právních řádů jednotlivých členských států a přispěje k minimalizaci 

možného zneužití tohoto nového institutu velkými komerčními hráči.

: Závěr

Komunity obnovitelné energie mohou být přínosným a fl exibilním 

nástrojem pro obce, které mají zájem o výrobu energie z obno-

vitelných zdrojů za příznivé ceny a  zároveň převzít odpovědnost 

a kontrolu za dodávky na svém území. Předložené návrhy zimního 

balíku se mohou stále různě modifi kovat a jejich konečná podoba 

bude známá až po konečném schválení Evropským parlamentem. 

Otázkou pak je, jakým způsobem a v jaké kvalitě bude tato nová 

legislativa transponovaná do českého právního řádu. 

1  Návrh směrnice Evropského parla-

mentu a  Rady o  podpoře využívání 

energie z  obnovitelných zdrojů (pře-

pracované znění ). COM/2016/0767 

f inal/2-2016/0382 (COD). Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/

TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01) 1
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Město Zug se nedávno stalo mediálně známým. Jedná se na první 

pohled o velmi obyčejné město ve Švýcarsku, kde žije asi 30 000 

lidí. Zug je ale zvláštní město, pokud jde o nízké daně, což bylo 

nedávno zjištěno prostřednictvím tzv. ICO, jinak známých jako Ini-

tial Coin Off erings. Je to nový způsob veřejných sbírek (crowdfun-

ding) s krypto-měnami. Během letošního roku kapitál VC získaný 

prostřednictvím ICO překonal klasické trhy s IPO a upoutal pozor-

nost zejména regulátorů po celém světě. Takto nastavené prostředí 

spolu s čerstvým vzduchem a krásným prostředím alpského jezera 

jsou důvodem, proč město přilákalo mnoho podnikatelů, včetně 

Nadace Ethereum, aby se zde usadili a město se tak stalo „krypto 

údolím“ Švýcarska.

Zug je nejen krypto údolím Švýcarska, ale také se stává nej-

modernějším chytrým městem. Zug je jedno z prvních měst, 

které mají bankomaty s  krypto měnou, a  zavádí uPort (digi-

tální identitu v  mobilu pro bezpečné digitální interakce) pro 

správu identit v  rámci blokchain. Ano, čtete správně! Můžete 

si vytvořit vlastní digitální ID a  nechat si ji ověřit na přísluš-

ném úřadě. Jedná se o mobilní aplikaci, která je podporována 

v systémech Android a  iOS. Vytváří se na základě konsenzu 

a má za cíl ponechat vlastnictví vaší identity a všech údajů ve 

vašich rukou.

„Nově vytvořená digitální identita není sama o sobě nijak 

cenná, ale stává se cennou, když ji využíváte pro komuni-

kaci s více stranami, a můžete provázat některé věci, ať už 

se jedná o bankovní služby nebo ty městské“, vysvětluje-

Rouvn Heck, developer uPort.

Myšlenka otevřeného standardu identit je pro propojování slu-

žeb velmi atraktivní, neboť umožňuje, aby jakékoli město, které si 

osvojí myšlenku využití uPort jako otevřeného standardu identit, 

mohlo takový systém nasadit bez nutnosti platit licenční poplatky. 

Pokud nějaká funkce v  rámci budovaného ekosystému chybí, 

může být jednoduše přidána a  každá další strana, která tento 

software používá, by z tohoto rozvoje měla prospěch. Nedostatek 

fi nančních zdrojů je společným problémem pro města, nicméně 

to samé platí i pro nedostatek odborníků. Proto se nabízí cesta, 

jak skrze budovaný ekosystém umožnit zapojení studentů či pra-

covníků univerzit do open source projektů, jako je uPort, a vyvíjet 

nové případy užití pro městské či související služby.

Město Zug je skvělým příkladem toho, jak může blockchain vytvořit 

nové průmyslové odvětví a přilákat mladé lidi i zkušené profesio-

nály. K městu Zug se připojilo město Mittweida (s populací 15 tisíc 

obyvatel a 7 tisíc studentů) a rozhodlo stát se „testovacím hřištěm“ 

pro služby postavené na blockchain pro místní startupy a studenty.

Mittweida šla ještě dále s  cílem stávající znalosti a  kompetence 

v oblasti blockchain podpořit studijním magisterským programem 

na Univerzitě aplikovaných věd „Hochschule Mittweida“. Navíc 

dne 14. července 2017 univerzita spustila své vývojové centrum 

Blockchain Competence Center (BCCM), aby spojila aplikované 

vědy s inkubačním programem a přilákala nové start-upy.

Díky podzimní škole BlockchainAutumnSchool bylo centrum BCCM 

Mittweida schopno přilákat lidi z celého Německa, kteří chtějí zís-

kat své první zkušenosti s obchodováním s kryptoměnami (Bitcoin, 

Ether) pomocí inteligentních smluv, a sdílet nápady, jak tyto tech-

ELEKTRONICKÁ IDENTITA PRO OBYVATELE VAŠEHO MĚSTA? CO MŮŽE BLOCK-

CHAIN PŘINÉST VAŠEMU MĚSTU? V SOUČASNÉ DOBĚ JE ROLE INTERNETU 

REDEFINOVÁNA, DOCHÁZÍ K TECHNOLOGICKÉ REVOLUCI. JAK MŮŽE 

BLOCKCHAIN UMOŽNIT EKONOMIKU SDÍLENÍ A JAK Z NÍ MŮŽEME MÍT PROSPĚCH!

Blockchain
a kryptoměna

Tim Bansemer : Nadšenec a konzultant Blockchain, profesionál v zabezpečení IT systémů
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nologie aplikovat v praxi. Na konci podzimní školy byla uspořádána 

soutěž s více než 22 účastníky a s udělením cen v hodnotě osmi 

set eur, s cílem představit nové nápady. Byly diskutovány různé 

modely: budou výzkumná centra a univerzity v budoucnu posuzo-

vány i s ohledem na využití blockchain např. při hledání talentů či 

evidenci studentů? Mohl by blockchain pomoci při hledání vhod-

ných dárců orgánů? Mohl by přispět k lepšímu zabezpečení vlast-

nických práv? Možnosti se zdají být neomezené.

Jednou ze společností, která přesídlila do města Mittweida, je 

Slock.it, jejímž ředitelem je Christoph Jentz. Je jedním z původ-

ních vývojářů nadace Ethereum Foundation. Společnost Slock.it

vyrábí inteligentní zámky zabezpečené chytrými smlouvami 

založenými na technologii Ethereum. Umožňují tak bezpečně 

pronajmout/používat daný majetek určenými digitálními identi-

tami (např. komunitou přátel/sousedů).

Víte, jaké identitní řešení Slock.it využívá? Pokud jste hádali 

uPort, tak máte pravdu! Ředitel centra BCCM se navíc těší, 

že bude následovat příklad města Zug a  stane se prvním 

německým městem s implementací služby uPort Identity 

Service.

Blockchain & sdílená ekonomie

Petr je 35letý právník žijící ve vašem městě. Miluje cyklistiku 

a ve své garáži má drahé kolo. Během víkendu však nemá 

dostatek času na to, aby si ho vychutnával, protože tráví větši-

nu svých víkendů na obchodních schůzkách po celém světě. 

Honza je vysokoškolský student, který bydlí dva bloky od 

Petra. Také miluje cyklistiku, ale nemůže si dovolit koupit tako-

vé kolo, jako má Petr. Teď vím přesně, co si myslíte. Myslíte 

si, že by bylo hezké, kdyby si Honza mohl Petrovo kolo půjčit, 

když je Petr pryč. Jedná se o jednu z věcí, kterou lze bez-

pečně vyřešit použitím technologie blockchain. Blockchain 

eliminuje potřebu spoléhat se na důvěryhodného po-

skytovatele služeb třetích stran, který by jízdní kolo zajistil 

a chránil před poškozením nebo krádeží. Honza používá svou 

smartphonovou aplikaci k vyhledání dostupných jízdních kol 

ve svém městě a zjišťuje, že Petrovo kolo je k dispozici k pro-

najmutí. Posílá zálohu na „chytrou smlouvu“, která kontroluje 

IoT zámek na Petrově kole. Chytrá smlouva nyní uděluje Hon-

zovi přístup k používání Petrova kola jedním stisknutím tlačítka 

na smartphonu. Honza si teď může vychutnávat několik hodin 

jízdy na Petrově kole a poté, co skončí, doručit ho zpět do Pe-

trova domu. Dalším stisknutím tlačítka může Honza bezpečně 

vrátit kolo Petrovi a chytrá smlouva vypočítá nájemné za čas, 

kdy Honza kolo používal, odečte ho ze zálohy a převede 

zbývající částku zpět na Honzův účet. Co kdybychom mohli 

udělat totéž pro prakticky jakékoliv zařízení / aplikaci / službu, 

kterou bychom rádi sdíleli? To vše umožňuje blockchain.

Jensun Richie : matematik a programátor
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Starosta Ralf Schreiber a Dr. Prof. Ittner, ředitel BCCM, jasně prohlá-

sili, že poskytnou veškerou součinnost potřebnou k rozvoji služeb 

postavených na kryptoměnách a blockchain ve svém městě s cílem 

přilákat podobné služby, které již fungují ve švýcarském Zugu.

Technický 

úvod do historie 

blockchain 

V roce 1994 měl Adam Back (britský krypto-vědec) myšlenku „zaú-

čtovat“ e-maily pomocí výpočtu v  rámci pokusu omezit nevyžá-

dané e-maily (spam). Pokus spočíval v tom, že než by někdo mohl 

poslat e-mail, daný počítač by musel vyřešit hádanku. Velmi zají-

mavá vlastnost těchto hádanek spočívá v tom, že řešení vyžaduje 

netriviální množství výpočetní síly a čas dané řešení nalézt, ale je 

velmi snadné správnost řešení ověřit. Řešením takovéto hádanky 

tedy zařízení dokazuje, že skutečně „utratilo“ určité zdroje. Takový 

důkaz (algoritmus) se nazývá „proof of work“ (matematický důkaz 

práce)“. Bohužel to odradilo nejen spammery, ale také legitimní 

hromadnou rozesílku a nápad byl brzy zapomenut. Jiné techniky 

umělé inteligence později nahradily problém klasifi kace spamu. 

O několik let později v roce 2008 neznámá osoba pod pseudony-

mem Satoshi Nakamoto použila „důkaz práce“ k řešení současně 

dvou velmi odlišných problémů. Jedním z nich je problém „dvojího 

vynakládání“ digitálních měn a druhý problém „konsenzu“. To bylo 

důvodem vzniku Bitcoin a Blockchain. Blok je prostě sbírka „trans-

akcí“ a dalších meta-informací. Blokový řetězec (Blockchain) je, jak 

název napovídá, řetěz těchto bloků. Účastník sítě Bitcoin smí přidat 

do řetězce bloků nový blok s platným důkazem práce. Jen takový 

účastník je odměněn novými bitcoiny výměnou za výpočetní výkon 

a takto jsou těženy nové bitcoiny. Účastníci sítě, kteří se snaží vypo-

čítat daný blok jako první a tím získat onu odměnu, se nazývají těžaři. 

Pojďme nyní uvažovat o  praktickém scénáři, kdy bychom mohli 

chtít použít krypto-měnu k nákupu zboží a služeb. Ve vašem okolí 

je pizzerie, která přijímá bitcoiny. Koupíte si pizzu a zaplatíte bitcoiny 

pomocí vašeho smartphonu. 

Tato transakce je propagována v celé bitcoinové síti a přidána do 

fondu transakcí. Těžaři vybírají z tohoto fondu transakce proto, aby 

vytvořili blok a zapojili se do globální soutěže s cílem nalézt jako 

první řešení hádanky k důkazu práce, aby to byli oni, kteří získali 

právo na rozšíření daného bloku jejich novým blokem a získali tak 

odměnu v  podobě bitcoinů. V  průměru trvá deset minut, než je 

blok platný a je přidán do řetězce bitcoinových bloků, tj. Blockchain. 

Jakmile se vaše transakce stane součástí bloku v  řetězci bloků, 

může si to vaše místní pizzerie ověřit a vydat vám pizzu. Čím více 

bloků je přidáno do řetězce bloků po „vašem“ bloku (bloku obsahu-

jícím vaši transakci), tím je daná transakce bezpečnější. Bezpečná 

v tomto kontextu znamená, že je odolnější vůči změnám.

Brzy se objevily nejrůznější nápady, jak tento revoluční nástroj vyu-

žít, protože si lidé začali uvědomovat jeho skutečný potenciál. V roce 

2013 se narodil projekt Ethereum. Ethereum je otevřená platforma 

pro vytváření aplikací stavících na blockchain. Ethereum to dělá tak, 

že vytvoří to, co je v podstatě nejvyšší abstraktní základovou vrstvou: 

řetězec bloků s vestavěným Turingovsky kompletním programovacím 

jazykem, umožňující komukoli psát „inteligentní smlouvy“ a  decen-

tralizované aplikace, kde si lze vytvořit vlastní pravidla pro vlastnic-

tví, formáty transakcí a funkce stavových přechodů. Všimněte si, že 

„smlouvy“ v Ethereum by neměly být chápány jako něco, co by mělo 

být „splněno“ nebo „podle čeho by mělo být dílo provedeno“; spíše 

jsou „autonomními agenty“, kteří žijí uvnitř prostředí Ethereum, a vždy 

provádějí určitou část kódu, když jsou „pobídnuti“ zprávou nebo 

transakcí. Obecně platí, že na Ethereum existují tři typy aplikací. První 

kategorií jsou fi nanční aplikace, které uživatelům poskytují silnější způ-

soby správy a uzavírání smluv při využití svých peněz. Patří sem sub-

-měny, fi nanční deriváty, zajišťovací smlouvy, spořící peněženky, závěti 

a nakonec dokonce i některé třídy úplných pracovních smluv. 

Druhou kategorií jsou semi-fi nanční aplikace, kde se využívají peněžní 

prostředky, ale také je zde významný podíl nepeněžních věcí. Doko-

nalým příkladem jsou samo-generované odměny za řešení výpo-

četních problémů. A  také existují aplikace jako on-line hlasování 

a decentralizované řízení, které vůbec nejsou fi nanční. „Decentrali-

zovaná autonomní organizace“ neboli DAO je zajímavým příkladem. 

Můžeme ji považovat za virtuální entitu, která má určitou skupinu 

členů nebo akcionářů, kteří mají, pravděpodobně kvůli majoritě 67 %, 

právo nakládat s prostředky této entity či upravit její kód. Členové 

by společně rozhodovali o tom, jak má organizace své fi nanční pro-

středky alokovat. Metody alokace fi nančních prostředků DAO se 

mohou pohybovat od odměn, platů až po exotické mechanismy, jako 

je vnitřní měna, kterou lze odměnit odvedenou práci. To v podstatě 

kopíruje právní rámec tradiční společnosti nebo neziskové organi-

zace, ale pro dohled používá pouze šifrovací technologii blockchain. 

Jedním z nejjednodušších takových návrhů je část kódu, která se 

mění, pokud se na změně dohodnou dvě třetiny členů.

Zaujal vás článek? Nezapomeňte sledovat další články, abyste 

se dozvěděli o nejnovějších nápadech a vývoji a o  tom, jak se 

do něj můžete zapojit. Dejte mi prosím vědět, pokud si přejete 

přečíst článek na konkrétní téma. Neváhejte zaslat vaše dotazy 

a připomínky na tim@inblock.io

Váš Tim Bansemer : Blockchain nadšenec a konzultant, zakladatel 

inblock.io – Blockchain konzultace, školení a POC. Profesionál v IT 

bezpečnosti, @tim_Bansemer
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V roce 1994 holandský vědec Arnold Mulder objevil, že v jedné 

z nádob s anaerobními bakteriemi se zcela nečekaně „ztrácel“ 

dusík. Mulder tento proces nazval „anaerobní oxidace amoniaku“, 

zkráceně anammox. Jde o mikrobiální proces, ve kterém bakterie 

anammox čistí vodu přeměnou amoniaku (NH
3
) a dusitanů (NO

2
-) 

na plynný dusík (N
2
), čímž získávají energii. 

Na čistírnách odpadních vod je anammox nasazován zejména na 

kalové vody z anaerobní fermentace (kapalný zbytek po anae-

robním zpracování čistírenských kalů, který je velmi bohatý na 

amoniak), nejčastěji v  následujících případech: (i) na čistírnách, 

kam se sváží ke zpracování čistírenské kaly z okolních obcí nebo 

např. potravinářské odpady, (ii) na čistírnách, kam přitékají prů-

myslové odpadní vody bohaté na dusík a  chudé na organický 

uhlík, (iii) nebo když by čistírně vybavené anaerobní fermentací 

organický uhlík v odpadní vodě sice stačil, ale nádrže pro nitrifi -

kaci-denitrifi kaci jsou příliš malé. Tyto ČOV vypouští více dusíku, 

než jim udává vodoprávní úřad dle nařízení vlády č. 401/2015 

Sb., a hrozí jim proto sankce. Pokud provozovatel takové čistírny 

nedostane výjimku od vodoprávního úřadu (viz ÚČOV Praha), 

jedním z východisek je vyčistit kalovou vodu od dusíku úspor-

nou biotechnologií anammox. Navíc je anammox uplatňován na 

těch čistírnách, jejichž provozovatelé jsou tlačeni ke snížení 

provozních nákladů. Oproti nitrifi kaci-denitrifi kaci má totiž anam-

mox extrémně efektivní metabolismus, díky kterému výsledná 

biotechnologie organický uhlík a elektřinu navíc nepotřebuje.

Jak se ukázalo na čistírně v Ingolstadtu (Německo), 

odstranění jednoho kilogramu dusíku technologií nitrifi -

kace-denitrifi kace vyžaduje cca 4 kWh, zatímco zde nain-

stalovaná technologie anammox spotřebuje 0.8–2 kWh. 

Na bakteriích anammox jsou založeny dlouhodobě prově-

řené biotechnologie jako je ANAMMOX® (Paques, Nizozemí), 

DEMON® (Demon GmbH, Německo), AnitaMOX® (Anox-

Kaldnes, Švědsko), nebo TERRAMOX® (E&P Anlagen Bau, 

Německo). V  poslední době byly navíc vyvinuty a  provozně 

ověřeny technologie PN/AA (EAWAG), ELAN (Aqualia), DeAm-

mon (PURAC), ClearGreen (Degremont), a další. Protože název 

„anammox“ si společnost Paques patentovala, ostatní tento 

proces nazývají „deamonifi kace“. V současné době je biotech-

nologií anammox vybaveno více než 100, a  podle neofi ciál-

PODOBNĚ JAKO V DOMÁCNOSTECH ŠETŘÍ SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚSPORNÉ 

ZÁŘIVKY, NA VÍCE NEŽ 100 ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD ŠETŘÍ ELEKTŘINU ANAMMOX 

BAKTERIE. TYTO NEDÁVNO OBJEVENÉ BAKTERIE JSOU ZÁKLADNÍM KAMENEM INOVATIV-

NÍCH BIOTECHNOLOGIÍ, KTERÉ ČISTÍ ODPADNÍ VODY OD SLOUČENIN DUSÍKU ÚSPORNĚJI, 

NEŽ BYLO DOSUD MOŽNÉ. PŘESTOŽE NA ČOV V ZAHRANIČÍ SE ANAMMOX POUŽÍVÁ 

VÍCE NEŽ DESET LET, MNOHO TECHNOLOGŮ, PROJEKTANTŮ ANI INVESTORŮ V ČECHÁCH 

O TÉTO BIOTECHNOLOGII NEVÍ.

Nižší stočné díky 
bakteriím Anammox
Vojtěch Kouba, expert na biotechnologie VŠCHT Praha : Petr Dolejš, projektant a redaktor city:one
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ních odhadů více než 300 čistíren odpadních vod (zejména 

v západní Evropě, severní Americe a Číně). Rozsah (cena) rea-

lizací se značně liší dle dostupnosti nádrží pro tento proces, 

a  v  závislosti na míře automatizace a  kvalitě materiálového/

technologického provedení.

O  úspornější čištění odpadních vod, a  tedy nižší stočné (nebo 

alespoň nižší náklady na provoz ČOV, protože stočné bude s vel-

kou pravděpodobností v budoucnu nějakou formou regulované), 

je v poslední době čím dál větší zájem. Pro zkušenosti s anam-

mox ale nemusíme jezdit daleko. U nás v České republice byla 

velmi úspěšně ověřena technologie AnitaMOX® ve spolupráci 

s VŠCHT Praha. Co se týče provozního měřítka, další zmíněné 

technologie založené na anammox bakteriích už šetří náklady 

na čištění odpadních vod například v  sousedním Rakousku 

a Německu, dále ve Švýcarsku, Nizozemí a Belgii.

Dodavatel E&P Anlagen Bau (Německo); cena za komplet technologii anammox (inženýring, doprava, instalace, dokumentace, zkušební provoz, *včetně 

stavební části); EO – ekvivalentní obyvatel

Investor Obec (velikost ČOV) Realizace Cena (tis. €)

Energie und Wasser Potsdam GmbH Potsdam Nord (90 000 EO) 2011/2012 1500*

StadtWerke Schrobenhausen Schrobenhausen (55 000 EO) 2015/2016 384

Gemeindwerke Karlsfeld Karlsfeld (45 000 EO) 2015/2016 385

„bakterie anammox

šetří energii“

Reference nejbližších realizací,

Levá osa – spotřeba el. energie na čistící proces: Wh (watthodina), PE –

ekvivalentní obyvatel; Pravá osa: energetická soběstačnost; červená linie 

znázorňuje procenta energetické soběstačnosti ČOV (po aplikaci Anam-

mox bakterií se stala referenční ČOV v Rakousku energeticky soběstačnou 

(=  produkující energii nad rámec své vlastní spotřeby)
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Nejen zdravý rozum velí využívat tzv. obnovitelné zdroje energie 

v co největší míře a s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Obno-

vitelných zdrojů je celá řada, ne každý se však jeví z mnoha hle-

disek jako optimální. Mezi ty, které lze považovat za z podstaty 

ryze zelené, rozhodně patří tepelná energie z odpadních vod. 

Odpadní stokou (kanalizací) totiž protékají gigajouly energie 

odsouzené k  zániku. Těsně před její ztrátou (před ČOV nebo 

kdekoli na stoce) však lze zařadit zařízení, které z OV doslova 

vyždímá její odpadní teplo. 

• až 10 % budov (mimo průmyslových) může být vytápěno  

 pomocí tepla z komunálních OV, v případě vhodného 

 využití průmyslových odpadních vod dokonce až 28 % 

 (v. Bothmerequa-Berlin)

• v porovnání s konvenčním plynovým topením je redukce 

 emisí CO
2
 až 70%

• tepelná energie z OV nevyžaduje distribuční soustavu  

 typu parovod apod., tepelná energie je navíc generována  

 přímo v místech, kde je její největší spotřeba

• možnost sezónního chlazení pro klimatizace apod.

: Technologie

Technologickým srdcem konceptu ThermWin společnosti 

HUBER je automaticky čištěný výměník, který nabízí v  porov-

nání s výměníky integrovanými do stoky hlavní výhodu, kterou 

je prostorová nenáročnost. V  případě výměníkových kanali-

začních trub nebo integrace výměníkových těles do stoky, totiž 

tepelné nároky žádají realizaci kilometrů výměníkových stok. 

Systém ThermWin má však pouze jeden bodový odběr. Zvá-

žení výše uvedených faktů a výhod iniciovalo realizaci projektu 

v bavorském Straubingu, kde byl aplikován níže popsaný systém. 

: Realizace ve Straubingu 

 se skládá ze 3 hlavních částí 
 (viz schéma technologického modelu)

• odběr OV ze stokové sítě vč. předčištění (schéma 1–4)

• okruh teplé odpadní vody (primární okruh) (schéma 4–6 a 9–10)

• okruh čistých teplonosných médií vč. tep. čerpadel, 

 akumulace aj. (schéma 6-8)

Odběrný objekt OV ze stokové sítě je situován v podzemí upro-

střed křižovatky a  je přístupný přes šachtový nosný poklop. Dno 

šachty (4) je pod úrovní nivelety stoky a OV natéká na mechanické 

předčištění – svislé česle RoK4 (3) gravitačně. Za česlemi jsou 

osazena dvě čerpadla, která tlačí předčištěnou OV (5) na výmě-

níky (6). Ochlazená OV z  výměníků směřuje pak zpět do tohoto 

objektu a splachuje shrabky z česlí zpátky do stoky. Výměníková 

stanice s tepelnými čerpadly je umístěna v objektu s garážovými 

vraty, při jejichž otevření je získán servisní prostor pro výměníky. 

Nádrž výměníku, do níž je teplá OV čerpána, je vyplněna sousta-

vou strojně čištěných trubek (sekundární okruh). Čistota teplosměn-

ných ploch je zajištěna pojízdným systémem objímek trubek, které 

shrnují nánosy nečistot. Ty následně sedimentují a na vyspádova-

ném dně je shrnuje šnekový dopravník směrem k výpusti s venti-

lem, odkud společně s odpadní vodou gravitačně pokračují zpět na 

odběrný objekt a následně do stokového systému. Zajímavostí je, 

že potřebné příčné proudění ve výměníku je zajištěno pomocí pro-

vzdušnovacího dmychadla, jenž vhání vzduch k jedné ze stěn. Tím 

je zaručeno tzv. spirálovité proudění OV přes výměník a nehrozí, že 

by docházelo k rozdělení teplot OV po profi lu výměníku.

Sestava sekundárního okruhu s  již čistým teplonosným médiem 

zahrnuje tepelná čerpadla generující vodu o teplotě 45 °C (35 °C 

VYUŽÍT RELATIVNĚ TEPLOU ODPADNÍ VODU PRO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ OKOLNÍCH 

BUDOV A PO ZMĚNĚ JEJÍ TEPLOTY JI VRÁTIT ZPĚT DO STOKY? TENTO KONCEPT 

JIŽ VYUŽÍVAJÍ V NĚMECKU A PRVNÍ REALIZACE V ČR JE V PROJEKČNÍ FÁZI.

Jak recyklovat 
tepelnou energii z odpadní vody?
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zpětný tok), izolované akumulační nádrže / zásobníky, expanzní 

nádrž, odplyňovací a tlakovou stanici a plynové přihřívací kotle pro 

případ potřeby. Za tepelnými čerpadly je již teplonosné médium při-

praveno přenést tepelnou energii do systému podlahového topení 

v přilehlých obytných budovách. (8)

: Ekonomika 

Provoz systému pro zisk tepla z OV je závislý i na dalších zdro-

jích energie, jako elektřina a zemní plyn. Na základě vyhodno-

cení projekční kanceláře a  inženýrských sítí města Straubing 

lze však říci, že až 73 % nákladů na energie lze pomocí tohoto 

systému ušetřit v porovnání s vytápěním zemním plynem. 

 V ČR je před realizací obdobný projekt do nově budované  

 budovy v centru Brna.

Návratnost investice pro konkrétní realizaci ve Straubingu je 14 let.

Projekt ve spolupráci spol. HUBER (dodavatel technologie), AdMaS 

(výzkumné centrum při VUT Brno) a  Herold ś  (developer) počítá 

navíc s  atraktivnější návratností díky efektivnějšímu využití tepla 

z důvodu instalace přímo v místě spotřeby tepla. Tato první česká apli-

kace se bude lišit řadou technických detailů, podstatnou částí bude 

i možnost chlazení ze získaného tepla/energie z OV v letní sezóně.

: Závěr 

Koncepce využívání tepla z odpadních vod má v řadě ohledů již 

zřejmý potenciál. Primární rozhodování investorů se upíná na eko-

nomiku provozu a  návratnost investice, která se zdá poměrně 

atraktivní. Naopak před realizací je třeba zdolat trnitou cestu koor-

dinace investora s provozovatelem stokové sítě (i dalších dotče-

ných sítí a komunikací).

V případě, kdy je ale vůle takové faktory řešit (nebo naopak vytě-

žit ve spolupráci více subjektů), se potenciálnímu zájemci (městu, 

škole, muzeu, apod.) nabízí investičně zajímavá možnost být jedním 

z prvních vlastníků/provozovatelů inovativního systému v bývalém 

„východním bloku“. Tato technologie nabízí uplatnění jednoduše 

všude tam, kde je možnost se napojit na stokový systém.

Technologie

Průměrný průtok OV ve stoce  160 l/s

Teplota OV v zimě > 12 °C

Teplotní gradient prim. okruhu nátok cca 10-15°C,  

  odtok cca 8° C

Požadovaný tepelný výkon 450 kW

Vzdálenost odběr - výměníky cca 80 m

Vzdálenost výměníky - vyt. budovy cca 20-120 m

Orientační roční náklady
(uvažovaná životnost 20 let; technologie + stavba) 

  

 Vytápění 

 zem. plynem Teplo z OV

Investiční náklady 20 000 EUR 73 000 EUR

Údržba a provoz 6 000 EUR 19 000 EUR

Náklady na energie 123 000 EUR 43 000 EUR

Suma 149 000 EUR 135 000 EUR

Systém v uvedené konfi guraci 

pro Straubing vytápí podla-

hovým topením 102 bytových 

jednotek o podlahové ploše 

7 150 m2.

Schéma 

technologického 

modelu
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Smart city staví na moderních technologiích a internetu a snaží 

se jejich prostřednictvím život lidí zjednodušit, zpřehlednit, 

prostě usnadnit. Asi každý z vlastní zkušenosti uzná, že novo-

dobé vymoženosti dokážou lidem zvyšovat kvalitu jejich života 

a  prostředí, ve kterém žijí, to ovšem za předpokladu, že lidé 

k těmto nadstavbám umí zdravě přistupovat. Tato kompetence 

se jeví jako naprosto zásadní pro dosažení zdravého život-

ního stylu, well-beingu, pocitu životní spokojenosti či štěstí, 

nebo chcete-li, pro nalezení individuálně příznačného smyslu 

života. Zdá se, že zvláště nyní, tj. v době, kdy se máme prak-

ticky nejlépe, strádáme a nejsme šťastnější. Mnozí tak zjišťují, že 

zastaví-li se po celém dni a odloží-li svá „pozlátka“ a technické 

vábničky, naleznou u  sebe pocity nesmyslnosti a  prázdnoty, 

nedostatek životního obsahu. V. E. Franklovo označení „exis-

tenciální vakuum“ v  této souvislosti nabývá reálných rozměrů. 

Proč tomu tak je a jak to souvisí s technickou vyspělostí světa?

… v době, kdy se máme prakticky nejlépe, strádáme a nej-

sme šťastnější.

: Buďte dostatečně „smart“

Pokud bychom hovořili o smart občanovi a vycházeli z pouhého 

úzkého překladu tohoto slovního spojení (smart-chytrý), uvažo-

vali bychom o něm v  relaci vrozených dispozic a podnětného 

sociálního prostředí, a to včetně kvalitního vzdělání. Nenechejte 

se však zmást touto asociací s intelektem a nabytými znalostmi, 

nejsou totiž tím nejpodstatnějším. Mnohé z běžně dostupných 

technologií bývají díky svému intuitivnímu ovládání zpřístup-

něny inegramotným, či dokonce malými dětem, které ještě ani 

nedokážou verbálně komunikovat se svým okolím. V kontextu 

dnešní doby se tak jeví jako zásadní jiná kvalita člověka, jež 

tvoří významnou podmínku pro jeho spokojené fungování ve 

společnosti: jeho zralost a sebekontrola. Tedy ne pouze tech-

nická gramotnost, ale především schopnost uvážlivě informační 

a komunikační technologie užívat, hraje hlavní roli. 

Zatímco dříve jsme se obávali primárně o život, dnes nás 

děsí nedostatečný přísun informací, ztráta dat.

BE SMART, 

BE HAPPY
Smart města nejlépe fungují se 

smart obyvateli
PhDr. Mgr. Martina Velikovská

UŽ DÁVNO JE PRYČ DOBA, KDY JSME SI S NADŠENÍM POŘIZOVALI PRVNÍ STOLNÍ POČÍTAČE, 

NAHRAZOVALI PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY MOBILNÍMI APARÁTY, VHS KAZETY DIGITÁLNÍMI 

NOSIČI A KDY JSME COBY BĚŽNÍ UŽIVATELÉ POVAŽOVALI ZA VRCHOL TECHNOLOGICKÉHO 

BOOMU DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ ČI POKROČILÉ MOBILNÍ OPERAČNÍ SYSTÉMY. 

SVĚT 21. STOLETÍ JE PO STRÁNCE TECHNOLOGIÍ RAPIDNĚ ODLIŠNÝ OD STOLETÍ PŘEDCHO-

ZÍHO, PŘIČEMŽ TYTO TECHNOLOGIE VZÁJEMNĚ PROPOJUJE A TO I V OBLASTECH, 

KDE BYCHOM SI JE DŘÍVE TĚŽKO DOKÁZALI PŘEDSTAVIT.
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V historii dominující snaha o fyzické přežití člověka byla v sou-

časné moderní přetechnizované době nahrazena touhou po 

vysokém výkonu a současně po zachování duševní rovnováhy… 

veskrze obtížný úkol. Dnešní svět totiž klade na člověka mnoho 

nástrah, kterým dříve odolávat nemusel a které jsou co do míry 

a  frekvence působícího tlaku náročné na jejich kompetentní 

zvládání a  udržení celkového zdraví. Více než kdy jindy jsme 

denně exponováni přemíře různě kvalitních obsahů, které nás 

masírují nejen v práci, ale i v soukromí, a mnohdy si je ani úplně 

neuvědomujeme. Všechna ta urgující upozornění, reklamy, 

zprávy, hovory, tweety, námi vyhledané texty, ale i zábavné pří-

spěvky apod. permanentně atakují naši pozornost a zaměstná-

vají naši mysl. Neustálé vstřebávání informací nás však nikterak 

neposiluje, spíše naopak a  zvláště, nedokážeme-li tyto infor-

mace jakkoli efektivně využít.

Nové technologie na nás působí značně protichůdně. Na jednu 

stranu nám pomáhají lépe strukturovat prostředí, urychlují vzá-

jemné interakce, poskytují nesčetné množství informací a zjedno-

dušují život. Dokážeme být díky nim agilnější, rychlejší, stáváme 

se přeborníky na multitasking, zefektivňujeme naše činnosti, 

zvyšujeme produktivitu. Na druhou stranu nás však uvrhávají do 

virtuality, neopravdového života on-line, a tím i samoty, nutí nás 

zpracovávat velké množství často zbytečných informací, které 

nás neurotizují a  jen odvádějí naši pozornost od podstatného, 

oslabují nás co do schopnosti přežít bez nich. Neuvážlivé zachá-

zení se smart technologiemi, internetem a  informační přesyce-

nost tak ve výsledku snižují náš výkon, způsobují všeobepínající 

pocit nespokojenosti, duchovní bídu. 

: Hlavní je „nezblbnout“

I kdyby byly moderní technologie sebeušlechtilejší, je třeba vnímat 

je výhradně jako nástroj pro zvýšení kvality vašeho života. Neměly 

by vás více svazovat než vám pomáhat. Nejste-li si jisti, zda tak tro-

chu nemáte „namále“, nebo poznáváte-li se v  předchozím textu, 

pokuste se dodržovat následující doporučení:

• Nebuďte nenasytní, revidujte svůj hodnotový systém. 

Nechtějte všechno vědět, vše mít, všude být a  vše zažít 

a to nejlépe hned. Jistě máte všeobecný rozhled a detailní 

znalost vlastního oboru, ale znáte sebe samé? A znáte své 

skutečné priority, které vás činí niterně šťastnými a o které 

byste nechtěli nikdy přijít? Přestaňte se frustrovat nepo-

třebným a  propadat nihilismu. Pravidelně si připomínejte 

vaše podstaty a věnujte se jim. Přemýšlejte o sobě, o světě, 

o tom, jak se věci vyvíjejí, seřadíte si tak vlastní hodnotový 

žebříček. Hodnotám se nelze učit, musí se žít.

• Dejte si technologickou pauzu, eliminujte hrozící závislost.

Odložte svůj mobilní telefon, zavřete notebook, nebo je 

dokonce vypněte… ano, i taková tlačítka existují. Naučte se 

v průběhu dne alespoň na chvíli skutečně odpočívat bez 

zaměstnávání vašeho mozku technikou a pokuste se v prů-

běhu týdne vyčlenit den bez práce, který strávíte podle 

sebe. Bible říká, že šest dní máme pracovat, sedmý den 

odpočívat a světit. Něco na tom bude.

• Chovejte se odpovědně. Neurychlujte vlastní degeneraci, 

oživujte své instinkty a tradice. Moderní život nemusí před-

stavovat ekvivalent technokracie, ztrátu vrozených vzorců 

chování, kontaktu s  přírodou a  kontinuit lidských tradic. 

Blackout by jistě prověřil naši schopnost přežít a přirozeně 

se začlenit do lidského společenství, ovšem byla by to 

nepochybně bolestná zkušenost. Užívejte si svobodu, kte-

rou neustálý vývoj přináší, avšak nezapomínejte, že pravá 

svoboda nemůže existovat bez odpovědnosti, která je 

základem vlastní existence.

• Nenechejte se zahltit. Posilujte svou vůli, prokrastinujte 

účelně. Člověk dnes a denně přijímá srovnatelné množství 

informací jako před 100 lety za celý rok a lepší to nebude. 

Jeho tolerance k  utrpení se snižuje, přemíra informací 

a úkolů ho mnohdy paralyzuje. Nenechejte se zahnat do 

kouta. Stanovte si objekty zájmu, kterým budete věno-

vat pozornost a  nesouvisející témata ignorujte. Rozdělte 

si velké úkoly na menší, stravitelnější a posilujte svou vůli 

tím, že se každý den v něčem překonáte, i kdyby mělo jít 

o drobnosti (vstát dřív, zacvičit si apod.). Změnit se nelze 

hned, ale pokud vytrváte, výsledky se dostaví.

• Budujte kvalitní vztahovou základnu. Člověk je bytost 

přirozeně společenská, předurčená k životu v obci, které 

záleží na kvalitě tohoto soužití (viz Aristotelův zóon politi-

kon). Bohužel však i ten, kdo nežije sám, může trpět pocity 

osamělosti. Natož pak lidé s pouhou virtuální společností, 

komunikačními aplikacemi a  on-line kamarády, kteří jsou 

ovšem fyzicky vzdáleni. Mnohdy nejde o  počet blízkých 

osob, ani o  jejich ustavičnou blízkost, ale o  jejich kvalitu. 

Klidně se seznamujte přes internetové aplikace, jen v nich 

své vztahy nežijte.

Čím dál více zbytňující virtuální prostor bude vždy vyhrávat sou-

boj s méně blyštivou realitou všedních dní a zvláště pak se sta-

rostmi s nimi spojenými. Vždy bude něco, čemu můžeme pro-

padnout, na čem se můžeme stát závislí. Jediné, o co skutečně 

jde, je míra této závislosti.

Technologie mění svět a lze předpokládat, že budoucnost bude 

jejich prostřednictvím nabývat charakteru kdejakého sci-fi  fi lmu. 

Vývoj jistě zastavit nelze, ovšem více než kdy jindy je třeba 

nezanedbávat „opravdovost“, přirozenost, naši lidskou pod-

statu. Odjakživa úzce spojenou s přírodou, a vést ke zralému 

a odpovědnému přístupu ke všem umělým systémům. Dosta-

tečně seberegulovaná psychosociálně vyzrálá osobnost má 

v tomto ohledu největší pravděpodobnost kompetentně zvlád-

nout nároky svého prostředí. Jak jste na tom vy?
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ÚSTÍ NAD LABEM JE STATUTÁRNÍ UNIVERZITNÍ MĚSTO NA 

SEVEROZÁPADĚ ČECH V OBLASTI BÝVALÝCH SUDET. MÁ PŘES 90 TISÍC 

OBYVATEL A ROZVÍJÍ SE ZDE CHEMICKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL. 

SOUTOK LABE A BÍLINY A POLOHA MEZI ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM 

A KRUŠNÝMI HORAMI NABÍZÍ SPOUSTU MÍST K VÝLETŮM. A PŘESTOŽE 

ÚSTÍ NEMÁ MNOHO DOCHOVANÝCH HISTORICKÝCH PAMÁTEK, 

SPECIFICKÝ CHARAKTER MU DODÁVAJÍ STAVBY BRUTALISTNÍ 

ARCHITEKTURY I OPUŠTĚNÉ DOMY A ULICE LÁKAJÍCÍ MILOVNÍKY URBEXU.

Faulů je spousta
Příběh oživeného domu Hraničář v Ústí nad Labem
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: Veřejný sál – od kina k umění

Budova Hraničáře 1 byla v  Ústí postavena v  roce 1923 pro 

potřeby německé sociální demokracie. Už od třicátých let zde 

fungovalo kino, které v  roce 2010 majitel domu zavřel a dům 

osiřel. Příležitost pro jeho oživení se naskytla v roce 2014, kdy 

tehdejší vedení města vypovědělo smlouvu ansámblu Činoher-

ního studia 2 – Hraničář se měl stát jeho novým útočištěm. Po 

vlně protestů, změně politické situace a zejména díky občanské 

iniciativě se Činoherní studio vrátilo do původní budovy na Stře-

kově a Hraničář si začal hledat vlastní cestu, jak fungovat.

: Bez sponzorů se to nezaplatí

V  rámci celonárodní sbírky na podporu Činoherního studia 

se podařilo vybrat 3,5 milionu korun. Ty šly na rekonstrukci 

prostor. Samotná budova má vysoké provozní náklady: v zimě 

je potřeba 70 tisíc jen za topení, za rok to vychází na půl mili-

onu. V  Hraničáři se vydali cestou grantů a  – díky výhodné 

pozici blízko hranic – přeshraniční spolupráci s  německými 

partnery. „Podávali jsme žádost u  Euroregionu Elbe/Labe, 

který má na starost příhraniční evropské granty. Dvakrát 

jsme žádali o podporu tzv. malého projektu a pokaždé jsme 

ji získali,“ říká ředitel Hraničáře Aleš Loziak. 

Ohledně spolupráce se zahraničními partnery ale nejde jen 

o  to, jak dosáhnout na peníze: „Žádali jsme také s  němec-

kým spolkem GEH8. Společný projekt se zabývá získává-

ním informací o fi nanční udržitelnosti kulturních neziskovek. 

Z téhle výměny zkušeností, názorů a nápadů vznikne česko-

-německá publikace, která bude shrnovat fungování nezisko-

vek v  Drážďanech a  u  nás,“ vysvětluje Aleš. Kromě dotací 

plynou Hraničáři peníze také z  pronájmu prostor a  z  tržeb za 

kulturní činnost. V současnosti mají na provoz domu 4–5 mili-

onů ročně, přičemž optimální by bylo o milion více. 

: Vytvářet vlastní hodnoty

Tým okolo Hraničáře má sedm stálých zaměstnanců, čtyři až 

pět placených externích spolupracovníků a  další čtyři až pět 

dobrovolníků. Každý měsíc připravují 20–22 akcí, na září jich 

bylo dokonce 28. Programová nabídka je pestrá nejen co do 

dramaturgie – hudba, fi lm, výtvarné umění, diskuse, workshopy 

– ale také z hlediska věkového rozložení návštěvníků. V rámci 

nedávného Rodinného festivalu zde proběhl workshop pletení, 

který vedly seniorky; na jiném workshopu zase studentky tex-

tilní tvorby z  UJEP zprostředkovaly současný pohled na věc. 

Kromě toho přímo na svém webu Hraničář motivuje k multige-

nerační spolupráci: každý týden tu probíhá nedělní fi lmový klub 

s výtvarnou dílnou, která má aktivně propojovat děti a dospělé. 

: Blízký vztah k umění

„Děláme program z pohledu současného výtvarného umění, 

zejména proto, že drtivá většina z nás vystudovala FUD UJEP 

a máme k současnému umění blízký vztah.“ Protože tým okolo 

Hraničáře tvoří umělci bez ekonomického nebo manažerského 

vzdělání, snaží se profesionalizovat, aby ubývalo projektových 

problémů. „Jednou za pár měsíců máme strategický workshop 

s  člověkem, který dvanáct let budoval fi rmu, má obrovské 

manažerské zkušenosti a  teď dělá couching. Získat pohled 

člověka zvenku, který naše problémy nahlíží úplně jiným 

prizmatem, je hrozně důležité,“ říká Aleš. V souvislosti s progra-

movou náplní zmiňuje také nepsaný etický kodex, podle kterého 

v Hraničáři fungují. „Řekli jsme si, s kým budeme a nebudeme 

spolupracovat, že určité typy pořadů zde nebudou probíhat. 

Důležitá je také apolitičnost,“ doplňuje. 

: Rozdíl mezi úředníky a politiky

Ke svému provozu potřebuje Hraničář podporu města. Jednou 

z nenápadných iniciativ, která by zasloužila pozornost, je kulturní 

mapa Ústí, která je nyní k vidění na zdi ve foyer. „V Ústí je spousta 

aktivních lidí, skupin, zájmových spolků a bylo by fajn udělat 

nějaký portál nebo seznam, aby lidi v Ústí viděli, co všechno 

se tu děje. Obávám se ale, že takový návrh neprojde politic-

kým rozhodnutím – nebylo by to poprvé,“ popisuje Aleš, jak to 

chodí na magistrátu. Přes některé dílčí neúspěchy zůstává Aleš 

optimistou: před dvěma měsíci je město požádalo o podklady na 

tříleté fi nancování, což týmu Hraničáře umožní lépe plánovat věci 

dopředu. 

: Aleš Loziak – naivní workoholik

Fotograf. Pedagog na FUD UJEP v ateliéru Photography určeném 

převážně pro cizince. V  posledním roce měl tři výstavy v  Ústí, 

Praze a  Mostě. Na půl úvazku pracuje v  Hraničáři jako ředitel. 

Mimoto dělá weby. Je otcem dvou dětí, jeho žena založila spolek 

Tamaryšek, který pořádá výtvarné dílny a divadlo pro děti. A jeho 

největší vášeň? „Baví mě dělat mediátora: baví mě s lidmi řešit 

situace, ve kterých se nedokážou shodnout, baví mě hledat 

řešení. Moje životní krédo: všechno je jen technický problém.“
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V ROCE 2008 DOSTALO INFOCENTRUM MLADÁ BOLESLAV ZA ÚKOL ZVÝŠIT 

ZÁJEM TURISTŮ O MĚSTO MLADÁ BOLESLAV. ZE STRANY MĚSTA BYL 

SDĚLEN POŽADAVEK, ABYCHOM V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU POTŘEBA FINANČNÍ 

INVESTICE, ZAŽÁDALI O DOTACE. INFOCENTRUM NEJPRVE ZHODNOTILO 

STÁVAJÍCÍ STAV. DO OČÍ BIJÍCÍM PROBLÉMEM BYL FAKT, ŽE SAMOTNÝ 

PROSTOR INFORMAČNÍHO CENTRA V TEHDEJŠÍM STAVU NEBYL PRO 

MĚSTO ŽÁDNOU VIZITKOU, BA NAOPAK. ZJISTILI JSME, ŽE DO MĚSTA SICE 

NÁVŠTĚVNÍCI PŘIJÍŽDĚJÍ, ALE VĚTŠINOU NAVŠTĚVUJÍ JEN ŠKODA MUZEUM. 

PROTO JSME SI VYTYČILI CÍL, ABY TITO NÁVŠTĚVNÍCI VE MĚSTĚ ZŮSTÁVALI 

A UTRÁCELI SVÉ PENÍZE I U JINÝCH ORGANIZACÍ A PODNIKATELŮ. 

Metalová cesta 
– chytrá naučná stezka městem Mladá Boleslav

Gerard Keijsper : vedoucí infocentra, keijsper@kulturamb.eu
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Na zvýšení reprezentativnosti informačního centra byly 

potřeba velké investice, neboť aby se dostalo na úroveň 

evropského standardu, byla nutná kompletní rekonstrukce. 

V  případě druhého problému, tedy s  návštěvnosti i  jiných 

památek než jen ŠKODA Muzeum, jsme již dříve podnikli 

kroky ke zvrácení tohoto stavu, a to prostřednictvím brožur 

a map, které nabízely i jiné možnosti vyžití v Mladé Boleslavi. 

Jejich efektivita však byla spíše malá. Proto jsme v infocen-

tru hledali jiné řešení a  přišli na to, že by mohla vzniknout 

naučná stezka, která by začínala přímo u  ŠKODA Muzea 

a  která by návštěvníky přirozeně navedla na další zajíma-

vosti a památky ve městě.

S otázkou naučné stezky byl však spojen další problém. Pro 

naučnou stezku je potřeba mnoho rozměrných informačních 

panelů, kde je jen málo prostoru pro texty, o  překladech 

nemluvě. A  i kdyby bylo prostoru dostatek, v dnešní zrych-

lené době lidé jen neradi čtou. Zároveň bylo zapotřebí pro-

storu pro mapy, jenže obrovské informační panely s mapami 

jsme shledali jako zastaralé a  nudné řešení. Chtěli jsme 

vytvořit vizuálně atraktivní informační panel. Napadlo nás, 

že bychom mohli nechat vyrobit panely uměleckými kováři. 

Ovšem mimo infocentrum se tento nápad zprvu nesetkal 

s kladnými ohlasy. Nevzdali jsme to a umělecké kováře jsme 

přesto oslovili. Návrhy byly krásné a  i  ostatní se tak mohli 

přesvědčit, že mohou být velice esteticky vkusné. Dále před 

námi stála otázka textů. Jak vyřešit nedostatečné místo pro 

samotné texty a také překlady do tří jazyků? 

Oslovili jsme firmu, která dokázala vyhovět našim požadav-

kům a  navrhnout do našeho informačního panelu zařízení, 

které dokáže přehrávat namluvený zvuk. Navíc nejde jen 

o  pouhé stisknutí tlačítka, což je řešení, které již v  dnešní 

době není atraktivní. Vymysleli jsme informační panel, který 

je interaktivní a  zábavný. To znamená, že abyste si mohli 

poslechnout nahrávku o  určité památce nebo zajímavosti, 

je nutné vyvinout svoji vlastní aktivitu – točit klikou panelu, 

než se ozve znamení, které signalizuje, že jste panelu dodali 

energii pro spuštění zvukového spotu. Pak si jen stačí vybrat 

jazyk a můžete se zaposlouchat do zajímavého vyprávění. 

Když jsme měli naše nápady více méně kompletní, zbý-

valo ještě zajistit f inancování. Pokud by se žádalo o finance 

z Regionálního operačního programu zvlášť na rekonstrukci 
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informačního centra a zvlášť na výrobu a umístění informač-

ních panelů po městě, nebyl by projekt dostatečně „silný“ 

a  neměl by šanci na dotaci. Proto jsme oba záměry spojili 

do jednoho projektu. A  tak se zrodila Metalová cesta Mla-

dou Boleslaví – naučná stezka vytyčená kovovými informač-

ními panely, která provází návštěvníky po Mladé Boleslavi. 

Všechny informační panely byly postupně usazeny do léta 

roku 2012. Uprostřed realizace jsme také doplnili zvukové 

spoty pro dětskou trasu stezky, která je kratší, a to v reakci 

na požadavek větší přitažlivosti Metalové cesty pro rodiny 

s  dětmi. Při nahrání dětských spotů jsme spolupracovali 

s  mladoboleslavským Domem dětí a  mládeže, který nám 

poskytl dětské hlasy. Pro dětské putování je také připravena 

soutěžní brožura Putujeme s Vojtou Metalovou cestou, která 

obsahuje úkoly, po jejichž splnění dostanou děti v  našem 

infocentru zaslouženou odměnu. 

Pro některá stanoviště Metalové cesty byla typická velká 

textová náročnost, proto jsme tam, kde bylo potřeba více 

textu, nahradili zvukové infopanely velkými informačními 

tabulemi. Konkrétně se jednalo o  2 velkoplošné tabule 

na autobusové nádraží, 1 oboustrannou informační tabuli 

s  informacemi o  městě na jedné straně a  o  regionu na 

straně druhé, které jsme umístili u našeho informačního cen-

tra. Další takové tabule najdete u Městského paláce Templ 

a u boleslavského hradu. Tyto panely obsahují schematickou 

mapu města, nádhernou kresbu města od Ing. Arch. Staňka, 

jednotnou grafiku a  opět umělecky ztvárněný kovový rám 

odkazující k Metalové cestě.

Pro dobrou orientaci na Metalové cestě jsme vydali trhací 

turistické mapy, a  to v 5 jazycích. Ty jsou k dispozici nejen 

u nás v infocentru, ale také ve ŠKODA Muzeu, v paláci Templ, 

na boleslavském hradě atd. 

Metalová cesta se setkala s pozitivním ohlasem, sami občané 

k ní dokonce vytvořili geocachingovou hru, čímž jsme byli 

velmi příjemně překvapeni a samozřejmě jsme umožnili její 

umístění na stránkách www.metalovacesta.cz 1.

Během dvou let byla v Mladé Boleslavi v  rámci IPRM reali-

zována spousta dalších investic, z nichž některé si po svém 

dokončení rozhodně zasloužily být součástí již existující 

Metalové cesty. Proto jsme se v  rámci poslední výzvy ROP 

Střední Čechy rozhodli znovu požádat o dotace na rozšíření 

Metalové cesty. Z  původní 4kilometrové trasy tak vznikla 

trasa 7kilometrová a místo dvanácti zastavení u památek či 

zajímavostí jich má nyní Metalová cesta šestnáct. Přibyl také 

velkoplošný panel u městského koupaliště. 

Od samého počátku jsme si přáli, aby byla Metalová cesta pří-

stupná i pro handicapované. Proto jsme pomocí další dotace 

zajistili mapování přístupnosti celé trasy a 40 subjektů, které 

poskytují služby pro turisty, a  jsou na této trase nebo v  její 

blízkosti. Mapování proběhlo dle metodiky vytvořené pro 

MMR od Pražské organizace vozíčkářů a jeho výsledky jsou 

zveřejněny na našich webových stránkách.
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V  rámci zpopularizování Metalové cesty jsme v  roce 2013 

uspořádali první ročník mezinárodního kovářského sym-

pozia s  názvem Metalové sympozium. Každý rok zveme 5 

uměleckých kovářů z 5 různých zemí. Každý z nich vytvoří 

během týdne sochu z  kovu, která posléze zkrášluje město 

Mladá Boleslav. Nyní, po skončení již 5. ročníku, můžeme 

říci, že máme 26 děl od 29 různých autorů, kteří pocházejí ze 

16 různých zemí a ze 4 kontinentů. Od 4. ročníku se k Meta-

lovému sympoziu navíc připojili dřevořezbáři, kteří vytvářejí 

tematické lavičky. Sochy a lavičky plánujeme instalovat do 

veřejného prostoru a  věříme, že se tak stane zajímavějším 

právě i pro turisty. 

Nově má Metalová cesta i  svou turistickou vizitku. Další 

přírůstek do turistického deníku si můžete zakoupit u  nás 

v Infocentru Mladá Boleslav, v Železné ulici.

Projekt Metalové cesty není ukončen. Je to živý organis-

mus, který neustále roste, mění se a rozvíjí, a my stále máme 

chuť i nápady na nová zlepšení.

1
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Zabývat se kulturou a investicemi do ní se proto zdá být neod-

diskutovatelnou součástí městských politik. V  přístupech měst 

však můžeme shledávat značné rozdíly, jak ve smyslu množství 

fi nancí do kultury investovaných, tak ve smyslu nastavených kul-

turních politik. V  českém prostředí ještě stále existuje mnoho 

měst, jejichž kulturní strategie jsou nekonkrétní, často i neaktu-

ální dokumenty bez vize, které vznikly tzv. „od stolu“ a  jejichž 

smysl tkví často pouze v tom, aby „něco bylo“. Na druhou stranu: 

příklady táhnou, a tak roste počet osvícených radnic, jež se roz-

hodly jít cestou participativního kulturního plánování a do pro-

cesu tvorby kulturních politik zapojovat lokální kulturní aktéry, 

širší veřejnost, politiky i experty.

V  Pardubicích, východočeském, co do počtu obyvatel zhruba 

devadesátitisícovém městě, probíhalo kulturní plánování v letech 

2012–2014. Šlo v  podmínkách České republiky o  unikátní pro-

ces, jehož součástí byl mimo jiné rozsáhlý pasport lokální kultury, 

mapování kulturní nabídky a potřeb, analýza podmínek pro kul-

Pardubice
participativní kulturní plánování

Šárka Zahálková : Offcity

KULTURA V ŠIRŠÍM SLOVA SMYSLU ZAHRNUJE VŠE, S ČÍM SE ČLOVĚK NERODÍ, 

NÝBRŽ CO SE MUSÍ NAUČIT, ABY SE STAL PLATNÝM ČLENEM SVÉ SPOLEČNOSTI. 

ZÚŽÍME-LI ZORNÝ ÚHEL KULTURY A BUDEME-LI SE VZTAHOVAT POUZE K OBLAS-

TEM, KTERÉ ČLOVĚKA TZV. ZUŠLECHŤUJÍ, ZJISTÍME, ŽE POLE KULTURY JE STÁLE 

JEŠTĚ VELMI ŠIROKÉ. PŘEDSTAVA LIDSKÉHO ŽIVOTA BEZ KULTURY JE NEVÁBNÁ 

PRÁZDNÁ BUBLINA, KTEROU NECHCETE ZAŽÍT. KULTURA TOTIŽ NENÍ POUHOU 

NADSTAVBOU FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI, NÝBRŽ JEJÍM ZÁKLADEM, KTERÝ 

DODÁVÁ ŽIVOTU LIDÍ KVALITU A SMYSL.
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turní vyžití a dotační problematiky. Do procesu, který byl facili-

tován experty na kulturní plánování ze spolku Kvas, se zapojily 

místní zřizované i nezřizované kulturní organizace, spolky, školy, 

zástupci organizací působících v sociální oblasti, umělci a další 

jednotlivci či formální a neformální uskupení. 

Součástí rozsáhlé analytické části výzkumu bylo mimo jiné také 

mapování kulturních hodnot, jež probíhalo formou veřejných 

setkání v různých částech města, a to včetně periferních oblastí. 

V rámci těchto komunitních workshopů se diskutovala a do map 

zaznamenávala hodnotná místa daného území, místa setkávání 

či uskutečňování kulturních a volnočasových aktivit, nebo nao-

pak lokality s  nevyužitým potenciálem; v  neposlední řadě pak 

také místa, která dnes již neexistují, ale pro zdejší komunitu měla 

a stále mají určitý význam.  

Především díky této části kulturního plánování se do procesu 

podařilo zapojit nejen aktivní kulturní hráče, ale skutečnou širší 

veřejnost. Toto dílčí mapování mimo jiné poukázalo na význam 

center jednotlivých městských obvodů a na fakt, že díky měnící 

se zástavbě mizí mnohá historicky funkční veřejná prostranství 

a místa důležitá pro kulturní a společenský život města. Průzkum 

též potvrdil výrazný potenciál, jaký skýtají břehy Pardubicemi pro-

tékajících řek Labe a Chrudimky.

Další důležitou část mapování tvořila analýza poptávky veřej-

nosti po kulturních a  kulturně-volnočasových aktivitách. Tento 

průzkum kombinoval sběr odpovědí formou on-line dotazníků 

a osobního dotazování. Přinesl důležitá data o návštěvnosti kul-

turních institucí, jak ve smyslu frekvence, tak ve smyslu odlišných 

věkových skupin, nebo např. informační zdroje o  tom, odkud 

veřejnost čerpá povědomí o kulturním dění, jak často a daleko za 

kulturou dojíždí mimo své město, co je nejčastější bariérou čas-

tějších návštěv kulturních akcí, kolik jsou lidé ochotni do kultury 

měsíčně investovat, jaká je spokojenost s kulturní nabídkou nebo 

co by se mělo z hlediska kulturní nabídky zlepšit. 

S  výsledky těchto i  dalších dílčích průzkumů se pak následně 

intenzivně pracovalo v rámci tematicky zaměřených workshopů 

a  pracovních skupin. Ač se plánování průběžně účastnili také 

politici, nedošlo bohužel k ofi ciálnímu přijetí výsledného strate-

gického dokumentu – tj. k  jeho schválení městským zastupitel-

stvem, a to i přes fakt, že proti přijetí nebyl ani jediný hlas. Nad 

důvody bychom mohli dlouze polemizovat; bylo tehdy těsně před 

komunálními volbami a  řada politiků zkrátka taktizovala. Co je 

však důležité: následující téměř tříleté období ukázalo, že ač není 

strategie kultury formálně závazným dokumentem, její obsah je 

živý a že samotný participační proces pardubické kultuře beze-

sporu napomohl. Nyní – na podzim 2017 – dochází k aktualizaci 

návrhu kulturní strategie z  roku 2014, a  to opět pod expertním 

vedením zástupců spolku Kvas. Proces aktualizace, jehož cílem 

je nový dokument v nejbližší době předložit k formálnímu schvá-

lení zastupitelstvem a do nějž je znovu zapojena početná skupina 

místních kulturních aktérů, mimo jiné ukazuje, že více než 90 % 

tezí je i po třech letech platných. 

Závěrem uveďme několik doporučení a  argumentů, proč má 

participativní kulturní plánování smysl a co takto vzniklý strate-

gický dokument může přinést. Kulturní plánování posiluje kulturní 

potenciál města, rozvíjí dialog a spolupráci kulturních aktérů; zvy-

šuje atraktivitu města a zapojování jeho obyvatel do kulturního 

dění a zlepšuje systém fi nancování kultury. Živý a funkční strate-

gický dokument pak má pozitivní dopad na celkový rozvoj města, 

jeho image i ekonomiku. 

Pro samotný plánovací proces je klíčová podpora politiků i veřej-

nosti a jejich co největší zapojení; plánování by se měli účastnit 

aktivní obyvatelé, zástupci občanské společnosti, škol, podnika-

telského i veřejného sektoru, experti i politici. Proces se neobe-

jde bez zkušeného facilitátora, který by v ideálním případě neměl 

být zaměstnancem magistrátu, ale s politiky, úředníky i dalšími 

aktéry během procesu živě komunikuje a  výsledky diskusí 

dokáže zpracovávat a  šířit dál. Důležitou součástí plánovacího 

procesu je rovněž vědecko-analytický průzkum daného místa 

a  situace, který by se měl v  celém procesu odrážet. Průběžný 

sběr dat a práce s nimi dokáže odhalovat až netušené souvislosti. 

Kulturní plánování samozřejmě nesmí skončit schválením doku-

mentu, ale mělo by přejít do další fáze přípravy akčních plánů , 

realizací aktivit i průběžného hodnocení naplňování.
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25.–28. 4. 2018

Výstaviště Brno

www.smartcityfair.cz

C2C

B2B

B2B & C2C

nová možnost navázání 

spolupráce mezi městy: 

City2City networking 

pro sdílení know how 

či přípravu společných 

projektů

:  Výhodné vstupné

pro všechny návštěvníky, kteří se zaregistrují 

do 15. 1. 2018.

:  Chcete být u toho jako vystavovatel?

Zaregistrujte se u nás do 15. 1. 2018 a vystavujte 

za zvýhodněnou cenu.
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