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Vladimír Jurík : zástupca šéfredaktora

Spolupráca a zdieľanie

Ktoré mesto je u  nás najviac „smart“? Kedy dosiahneme kva-

litu života inteligentných miest „na západe“? To boli najčastejšie  

otázky v médiách po  4. medzinárodnej konferencii  „Slovensko na 

ceste k SmartCities“, ktorá sa konala 1. februára 2018 v Bratislave.

Pritom odpoveď nie je až taká komplikovaná a poznáme ju všetci. 

Mestá majú rôzne priority, rôzne historické zázemie, špecifi cké 

podmienky, neexistuje jeden model inteligentného mesta. Vytvá-

ranie SmartCities nie je súťaž, preto nemá zmysel pátrať po tom, 

kto bol prvý a kto je najviac „smart“...

Mestá posúva dopredu spolupráca – so súkromným sektorom, 

vedeckými a výskumnými inštitúciami, akademickou sférou, so skú-

senými zahraničnými partnermi... Vzájomné zdieľanie efektívnych 

riešení pre ďalšie oblasti v zmysle mestských, prípadne regionál-

nych priorít napokon povedú ku Smartgovernance – k  inteligent-

nému vládnutiu, ktoré je výrazom efektívneho a transparentného 

narábania mesta  s verejnými zdrojmi. To je transparentnosť  reálna, 

pod kontrolou verejnosti. 

Mnohé mestá dnes s agendou SmartCities začínajú. Snažia sa zís-

kať zahraničné skúsenosti. S podporou prichádzajú aj ministerstvá –

je dôležité, aby dokázali prekonať rezortný prístup k  tejto téme. Je 

potrebné podporiť mestá pri vzdelávaní pracovníkov mestských 

administratív – najmä pokiaľ ide o digitálnu gramotnosť  a prispôsobe-

nie sa novým podmienkam pri realizácii agendy inteligentných miest.

Smartcities je  typická iniciatíva, ktorá prichádza „zdola“. Je pre ňu 

typická spolupráca a zdieľanie. Namiesto úvah ako si z novej témy 

niečo „uchmatnúť“ je pre všetkých aktérov  dnes najdôležitejšie 

podieľať sa na vytváraní Smart komunity.Ľudia  - obyvatelia miest 

a regiónov dnes vedia, že inteligentné mestá prinášajú vyššiu kva-

litu života. Príklady zo zahraničia to dokazujú.
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: Účastníkov februárovej 4. konferencie „Sloven-
sko na ceste k  SmartCities“ ste pozdravili prost-

redníctvom video príhovoru. V ňom ste zmienili, že téma 
Smartcities je pre vás témou veľmi významnou. Prečo je 
pre vás táto téma taká dôležitá?

V rámci svojho turné o energetickej únii prirodzene prichád-

zam do kontaktu s aktérmi na regionálnej a miestnej úrovni. 

Videl som silný apetít po takpovediac priložení ruky k dielu, 

pokiaľ ide o znižovanie emisií skleníkových plynov, čo neskôr 

prerástlo práve do takých iniciatív ako modernizácia miest, 

zdravšie ovzdušie, energeticky efektívnejšie budovy či ino-

vatívne a čistejšie dopravné riešenia. Z našej úrovne sa sna-

žíme podporiť dve veci. Po prvé, aby si primátori a starostovia 

vymieňali skúsenosti, inšpirovali a  motivovali sa navzájom. 

A po druhé, aby mali prístup k financovaniu, ktoré im umožní 

realizovať inovatívne riešenia. Ja spolu s  bývalým primáto-

rom New Yorku M. Bloombergom predsedám takzvanému 

Globálnemu konventu primátorov, ktorý dnes združuje vyše 

7�500 miest. Nedávno sme vyčíslili a  prezentovali vlastný 

Európska 
Komisia 
podporuje 
inteligentné 
mestá 

3

Maroš Šefčovič : eurokomisař

TERAZ JE ČAS INVESTOVAŤ DO NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ, POKIAĽ IDE O OBNOVITEĽNÉ 

ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV ČI INFRAŠTRUKTÚRU PRE 

ČISTÚ MOBILITU
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spoločný záväzok k  znižovaniu CO
2
 – prevyšuje celkové 

ročné emisie Japonska alebo Brazílie a  dopad sa vyrovná 

stiahnutiu zhruba 260 miliónov áut so spaľovacím motorom 

z našich ciest. Ide teda o enormný potenciál a enormnú silu 

lokálnej úrovne. Tento trend je pritom absolútne prirodzený, 

pretože mestá sú čoraz atraktívnejšie pre život. Očakáva 

sa, že do roku 2050 v nich bude žiť každý ôsmy z desiatich 

Európanov. 

: Konferencia SmartCities klubu spolu s Úradom pod-
predsedu vlády mala veľmi dobrý ohlas v médiách a takisto 
u primátorov slovenských miest – ktorým bola predovšet-
kým určená. Primátori ocenili najmä silný informačný prí-
nos a  črtajúcu sa podporu témy Inteligentných miest zo 
strany štátnej správy. Ako môže EK pomôcť mestám – na 
ceste k SmartCities?

Veľmi konkrétne. Ako som spomínal, primátori a starostovia 

majú chuť prijímať opatrenia, vďaka ktorým sa mestá stanú 

inteligentnejšie, modernejšie a  zelenšie, respektíve udrža-

teľnejšie. Často však zápasia s  nedostatkom fi nancií alebo 

úverovými limitmi, pretože ich projekty môžu byť pre trh buď 

príliš rizikové, alebo príliš malé. Aj preto sme vlani v novembri 

spustili službu URBIS, ktorá im uľahčí prístup k  investíciám, 

a  to vďaka poradenstvu šitému na mieru a  vďaka mobilizá-

cii tých najvhodnejších fi nančných prostriedkov. Európska 

komisia tu úzko spolupracuje s Európskou investičnou ban-

kou a zapája aj technickú pomoc v rámci nástroja JASPERS. 

Môžem povedať, že už evidujeme záujem. 

: Na konferencii sa diskutovala aj téma EŠIF – euró-
pskych štrukturálnych a  investičných fondov. Zo strany 
CKO bola zreteľná snaha „zachrániť“ aj časť zdrojov zo 
súčasného programového obdobia na podporu tvorby 
inteligentných miest – z  jestvujúcich operačných pro-
gramov, prípadne cestou re-alokácií v  polovici progra-
mového obdobia. Ako vidíte možnosť horizontálneho 
prepojenia týchto zdrojov s  inými zdrojmi na vytváranie 
smartcities?

Práve to je podstata URBIS, o  ktorej som hovoril – snaha 

vyhnúť sa fragmentácii a cez jednu „vstupnú bránu“ sa dostať 

k tým správnym prostriedkom. Na národnej úrovni si to žiada 

vytvorenie investičnej platformy, ktorá umožní takzvaný blen-

ding verejných zdrojov (napríklad Horizont 2020, COSME, 

URBAN) s tými súkromnými. 

Len pripomeniem, že v  rámci súčasného rozpočtu únie na 

roky 2014-2020 je mestská politika v  centre kohéznej poli-

tiky. Približne 10 miliárd EUR z  Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja má smerovať priamo do stratégií pre udržateľný 

mestský rozvoj. 

No chcem ešte spomenúť nedávne usmernenie zo strany 

Eurostatu k  účtovným pravidlám, ktoré sa týkajú zmlúv 

o  energetickej efektívnosti. Otvára dvere pre ambicióznej-

šie investície do energetickej efektívnosti verejných budov, 

pretože objasňuje podmienky, za ktorých takéto investície 

nebudú mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Je to určite 

dobrá správa pre primátorov a starostov, pretože môžu s väč-

šou istotou mobilizovať fi nancie pre renováciu škôl či nemoc-

níc a  ďalšej verejnej infraštruktúry. Efekt je pritom mnoho-

stranný – vyššie úspory na energiách, nižšie prevádzkové 

náklady či pozitívny vplyv na zdravie občanov. 

: Z prostredia SmartCities klubu zaznel návrh zamerať 
sa už teraz na prípravu fi nancovania nového programo-
vého obdobia nielen z formálneho hľadiska, ale zamerať sa 
predovšetkým na komunálne témy – to čo sa v príprave na 
toto programové obdobie neurobilo a tiež témy inteligent-
ných miest a regiónov. Čo si myslíte o zapojení odborných 
subjektov – a napokon aj samotných miest – do prípravy 
návrhu nového programového obdobia?

Môžem povedať, že už sa to deje. Európska komisia spustila 

verejné konzultácie o prioritách budúceho fi nančného rámca 

na roky 2021-2027, v  rámci ktorých Výbor regiónov pripra-

vil svoj vstup týkajúci sa miest a regiónov. Európska komisia 

predstaví ofi ciálny návrh tohto viacročného rozpočtu únie 

začiatkom mája, čím sa odštartujú formálne rokovania člen-

ských štátov. Čiže ďalší priestor vzniká počas tohto obdo-

bia, keď – verím – primátori a  starostovia komunikujú aj na 

národnej úrovni. My však podčiarkujeme, že by bolo dobré 

dohodnúť sa na fi nančnom rámci pre sedemročné obdobie 

po roku 2020 do budúcoročných volieb do Európskeho par-

lamentu. V opačnom prípade existuje riziko, že sa zopakuje 

starý scenár, keď dohoda trvala dlhých 29 mesiacov. To 

následne oddialilo reálne čerpanie európskych prostriedkov 

v členských štátoch, čo je na škodu všetkých. 

: V predchádzajúcej otázke som zmienil smart regióny. 
U nás sme ich zaznamenali zatiaľ skôr ako formu politic-
kého marketingu – viacerí kandidáti v nedávnych voľbách 
na predsedov samosprávnych krajov sa s  ňou „pohrali“ 
– čím samotnej téme trocha ublížili. V  našom ponímaní 
Smart regiónu ide o zapojenie nielen krajských miest ale 
aj miest a  obcí v  rámci regiónu, alebo mestskej oblasti. 
Sú témy, doprava, životné prostredie, ktoré nevyrieši 
samotné mesto bez zapojenia svojho okolia....Aké skúse-
nosti s touto témou sú v rámci EÚ, aké by ste dali odporú-
čania našim mestám a regiónom?

Jednoznačne podporujeme spájanie, agregovanie. Nielen 

z  hľadiska odovzdávania si skúseností, ale aj z  fi nančného 

hľadiska, keďže väčšie projekty dokážu ľahšie pritiahnuť 
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napríklad podporu zo strany Európskej investičnej banky. 

Často spomínam príklad Holandska, kde sa mestá Rotter-

dam, Hág a 21 ďalších municipalít spojilo, vytvorilo spoločnú 

víziu modernizácie a pretavilo ju do úverovateľného projektu. 

Čiže práve cez spájanie možno pritiahnuť potrebné investície 

rýchlejšie.   

: SmartCities klub vznikol ako platforma na výmenu 
názorov a skúseností pre tých, ktorí chcú postupne vytvoriť
„Smart komunitu“. Záujem miest je čoraz silnejší. Cítime, 
že teraz je čas, kedy je potrebné zadefi novať, aká je 
v  tomto procese úloha štátu, úloha krajov a úloha miest. 
Aká je podľa vás možnosť získať inšpiráciu v zahraničí, či 
priamo v Európskej komisii?

Ako som spomenul, výmena skúseností je niečo, k  čomu 

Európska komisia intenzívne nabáda. Spomeniem nielen 

Globálny konvent primátorov a  starostov, ale aj Európsky 

konvent, ktorý si nedávno v  Bruseli pripomenul svoju 

desaťročnicu. Teší ma, že slovenské mestá sú tiež jeho 

súčasť. A aj takýmto spôsobom posúvam pozvánku na ďal-

šie podujatie miest, ktoré sa uskutoční 23. mája vo Švéd-

sku v  rámci Mission Innovation a  Clean Energy Ministerial. 

Ja osobne zvyknem apelovať na primátorov a  starostov, 

aby boli naďalej odvážni. Som presvedčený, že teraz je čas 

investovať do nových technológií, pokiaľ ide o obnoviteľné 

zdroje energie, energetickú efektívnosť budov či 

infraštruktúru pre čistú mobilitu. 

:  Rozhovor s eurokomisárom Šefčovičom viedol 

 Vladimír Jurík
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KONFERENCIA „SLOVENSKO NA CESTE K SMARTCITIES“ BOLA V ZNAMENÍ ZVÝŠENÉHO 

ZÁUJMU O PROBLEMATIKU INTELIGENTNÝCH MIEST ZO STRANY PRIMÁTOROV SLOVEN-

SKÝCH MIEST, ALE AJ ZO STRANY ŠTÁTNEJ SPRÁVY. S AKTUÁLNYMI PRÍSPEVKAMI VYSTÚ-

PILI  PRIMÁTORI,  ZAHRANIČNÍ ODBORNÍCI, ALE AJ PREDSTAVITELIA SLOVENSKÝCH MINIS-

TERSTIEV. PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI SME O ROZHOVOR POŽIADALI ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA 

MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA PÁNA RASTISLAVA CHOVANCA.

Rastislav Chovanec : štátny tajomník Ministerstva hospodárstva

: Vo februári t.r. sa uskutočnila už štvrtá konferencia 
„Slovensko na ceste k  SmartCities“. Ministerstvo hospo-
dárstva SR bolo spoluorganizátorom konferencie, podobne 
ako v minulom roku. V čom bola tohtoročná konferencia  iná?
 

Naše ministerstvo sa problematikou SmartCities zaoberá 

z  pozície podpory podnikateľského prostredia. Usilujeme 

sa vytvoriť podmienky, ktoré budú motivovať najmä malé 

a  stredné podniky, aby prichádzali s  aplikáciami na pomoc 

inteligentným mestám. Na druhej strane sme radi, keď mestá 

vytvárajú trh pre malé – najmä lokálne inovatívne fi rmy. 

Konferencia urobila ďalší krok k  tomu, aby sa vytvorila na 

Slovensku Smart komunita, ktorá bude na strane miest gene-

rovať požiadavky a  na strane inovátorov prinášať riešenia. 

My z hľadiska štátnej správy nemôžeme tento proces riadiť, 

my ho chceme podporovať. 

Podporujme 
inovatívne riešenia 
v slovenských mestách

6 city : leader
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Minuloročná konferencia bola v  znamení motivácie vytvárať 

inteligentné mestá, tento rok už vystúpili prvé mestá so svojimi 

zámermi na realizáciu pilotných projektov v oblastiach ako smart 

mobilita, inteligentné riadenie odpadového hospodárstva, raci-

onálne narábanie s energetickými zdrojmi v mestách. Novinkou 

bola účasť zástupcov špičkových zahraničných expertov, ktorí 

nás oboznámili s tým, čo u nás zatiaľ neprebehlo – s aplikačnou 

praxou pokiaľ ide o tvorbu inteligentných miest.

: Aké konkrétne  formy podpory zvažuje vaše ministerstvo?

Už nielen zvažujeme. Pripravili sme výzvu zameranú na pod-

poru inovatívnych riešení v slovenských mestách. Podporovať 

budeme subjekty podnikateľského prostredia, ale konečnými 

používateľmi inovatívnych riešení budú mestá a ich obyvatelia. 

Mestá sú motormi rozvoja regiónov, mestské inovácie sú dôleži-

tým faktorom modernizácie a rozvoja nielen miest, ale aj mest-

ských oblastí. Príklady zo zahraničia ukazujú, že v inteligentných 

mestách a ich okolí rastie zamestnanosť – a je pomerne stabilná. 

Ľudia a fi rmy tu ostávajú, nepresúvajú sa o pár rokov za lepšími 

podmienkami. Oni tie lepšie podmienky spoluvytvárajú....

: Dá sa očakávať, že téma SmartCities bude v nasledu-
júcich rokoch celkovo  viac podporovaná aj zo strany našej 
vlády, prípadne tiež zo strany  Európskej Komisie?

Celkovo možno povedať, že téma inteligentných miest je silnou 

témou. Podporuje ju Európska Komisia, podporujú ju členské 

štáty. Vedie ku zlepšeniu kvality života v mestách. Je založená 

na iniciatíve miest – už som spomínal, štát ju nemá veľmi ako 

zastrešiť, môže ju však účinne podporovať. Mestské inovácie sú 

ekonomicky efektívne.

Okrem spomenutej podpory zo strany nášho ministerstva vní-

mame snahu Úradu podpredsedu vlády, ktorý zvažuje inten-

zívnejšie využitie eurofondov pre túto oblasť a  priamo pre 

mestá. Centrálny koordinačný orgán vytvoril odbornú pracovnú 

skupinu, ktorá skúma možnosti využitia zdrojov z  jestvujúcich 

operačných programov – teda ešte v súčasnom programovom 

období.

: Na konferencii odzneli zaujímavé príspevky od zahra-
ničných partnerov – predniesli ich skúsení zástupcovia 
významných organizácií. Na konferenciu sme pozvali tie, 
ktoré sa problematikou SmartCities zaoberajú už dlhé roky. 
Aký prínos mala táto časť konferencie pre vás, pre vaše 
ministerstvo?

Rozvoj SmartCities je úzko spojený s mestskými inováciami 

a modernými technológiami. Ich nositeľmi sú súkromné spo-

ločnosti, vedecké a  výskumné inštitúcie, neziskové organi-

zácie. 

Niektoré z  organizácií, ktoré mali zástupcov na konferencii 

poznám. Spoločnosti ako State of Green a Gate21 z Dánska sa 

podieľajú na príprave konceptov zameraných na to, aby Dán-

sko do roku 2050 vyrábalo elektrickú energiu iba z nefosílnych 

zdrojov. Mal som možnosť sa s touto problematikou oboznámiť 

v minulom roku na služobnej ceste do Kodane. Podľa môjho 

názoru inšpiráciou boli všetky príspevky, pretože sme v etape, 

kedy sa snažíme získavať poznatky o  fungovaní SmartCities 

z  celého sveta. Partneri zo Švédska, Francúzska, Veľkej Bri-

tánie, ale aj z Maďarska a Českej republiky boli dobre vybratí 

a  ja dúfam, že konferencia položila základy budúcej spolu-

práce s nimi. Mala by byť na osoh najmä našim mestám. Verím, 

že dobrým pokračovaním tejto spolupráce bude Letná škola 

SmartCities, ktorú so škandinávskymi partnermi a  Minister-

stvom zahraničných vecí organizuje aj v tomto roku slovenský 

SmartCities klub.

: Aké by bolo vaše odporúčanie, aby Slovensko na ceste 
k SmartCities napredovalo ešte rýchlejšie?

Predovšetkým - veľa závisí od samotných miest. Tam to celé 

začína – nie výzvami. Mestá by mali zvážiť svoje potreby, 

svoje možnosti a začať možno s menšími projektami – vždy 

však koncepčne. Preto v našej pripravovanej výzve zdôraz-

ňujeme, aby mestá mali pripravené stratégie na oblasti, 

ktoré sa majú stať pre nich „smart“. Tvorba SmartCities nie je 

založená iba na nákupe technológií. Je potrebné, aby mesto 

malo svoju víziu a vedelo presvedčiť všetkých aktérov, že sú 

vítaní pri jej napĺňaní. V konečnom dôsledku to budú ľudia 

– obyvatelia mesta, ktorí povedia, či Smart City má pre nich 

prínos, alebo to boli „rozflákané peniaze“. Vytváranie inte-

ligentných miest je veľmi efektívny proces – je pod dohľa-

dom verejnosti. 

Z hľadiska štátnej správy bude potrebné dobre sa pripraviť na 

budúce programové obdobie, kedy je ešte šanca efektívne 

zapojiť európske zdroje aj do podpory vytvárania inteligentných 

miest. A to zdroje nielen dotačné, ale aj úverové. Projekty inte-

ligentných miest sú projekty fi nančne návratné, preto si mestá 

môžu „dovoliť“ uvažovať aj s  rozumným zadlžením – musí byť 

však starostlivo spočítané.

A napokon – bude potrebné sa pozrieť aj na iné európske pro-

gramy, ktoré môžu mestá využívať priamo – môžu sa do nich 

zapojiť a získať know-how, môžu získať zaujímavých partnerov. 

Tu je opäť aktivita na strane miest. Môžu sa zapojiť tie mestá, 

ktoré sú na to personálne pripravené. Potreba znalosti pro-

blematiky a angličtiny vyžaduje mať na túto agendu priprave-

ných ľudí. To sa pre mnohé mestá môže ukázať ako dosť veľká 

výzva, s  ktorou sa budú musieť vyrovnať. Tu už nepostačí 

osveta, ale bude potrebné sa venovať serióznemu vzdeláva-

niu aj v tejto oblasti. 
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Konferencia 

Slovensko na ceste 
k Smart Cities
ŠTVRTÝ ROČNÍK KONFERENCIE SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES SA USKUTOČNIL 

V BRATISLAVE DŇA 1.2.2018 A BOL ORGANIZOVANÝ SMART CITIES KLUBOM V SPOLUPRÁCI 

S ÚRADOM PODPREDSEDU VLÁDY, MINISTERSTVOM HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUB-

LIKY, MINISTERSTVOM ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ, ZDRUŽENÍM 

MIEST A OBCÍ SLOVENSKA A SLOVENSKOU INOVAČNOU A ENERGETICKOU AGENTÚROU.
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Veľký záujem o tohtoročnú konferenciu bol spôsobený skú-

senosťami primátorov z  predchádzajúcich troch ročníkov. 

Dôležitá bola účasť významných zahraničných partnerov, 

pracovníkov našich ministerstiev, odborníkov na problema-

tiku inteligentných miest.

Účastníci konferencie diskutovali  o  prvých skúsenostiach 

slovenských miest s pilotnými projektmi, o možnostiach fi nan-

covania z domácich a európskych zdrojov. V popoludňajšej 

časti bol program konferencie doslova „nabitý“ príspevkami 

zahraničných partnerov – špecialistov na tvorbu Smart Cities. 

Konferencia skončila v neskorých večerných hodinách, keď 

organizátori vytvorili aj priestor pre neformálne diskusie. 

Významná bola účasť médií a  pozornosť, ktorú konferencii 

venovali.

: Čakajú mestá iba na dotácie?

Nie raz sme sa mohli stretnúť s názorom, že mnohé mestá čakajú 

iba na dotácie, že nemajú vlastnú víziu rozvoja, že neplánujú 

investície v dlhšom časovom horizonte a najmä – že už takmer 

rezignovali na využívanie vlastných investičných zdrojov na svoj 

rozvoj.

Tu treba povedať, že využívanie európskych zdrojov na rozvoj 

miest je legitímne a potrebné. Otázkou je ako sa dajú jednotlivé 

operačné programy na rozvoj miest využiť, ako včas a kvalitne 

sú pripravené výzvy.

Na konferencii vystúpili so svojimi príspevkami mestá, ktoré 

nečakajú iba na externé zdroje fi nancovania - mestá, ktoré plá-

nujú a organizujú svoje investície v predstihu a na aktivity, ktoré 

vnímajú ako svoju prioritu.Prioritou nie je aktuálna výzva...

Využívajú na to aj vlastné zdroje, niektorí hovorili o tom, že by 

boli radšej, keby eurofondy snáď ani neboli. To je názor, ktorý 

môže vyvolať polemiku. Ale aj na to sú konferencie, aby účast-

níci svoje názory povedali a zdôvodnili  pred auditóriom odbor-

níkov, ktorí môžu bezprostredne reagovať.

Ako môžu mestá efektívne využiť fi nančné zdroje na vytváranie 

Smart Cities?Ako získať zdroje z eurofondov, aké sú podmien-

kypre získanie návratných zdrojov? Budú sa dať získať zdroje zo 

súčasného programového obdobia? Ako to vyzerá s prípravou 

budúceho programového obdobia?

Názory primátorov slovenských miest boli  rôzne. Jedni sa pri-

hovárali za väčšie možnosti využitia eurofondov, iní sa vyjad-

rili, že by boli radšej, keby sa fi nancovanie prostredníctvom 

miest eurofondov už skončilo. Poukazovali na negatíva spojené 

Bristol is open - Barney Smith hovorí o vízii  „Vytvoriť integrované riadenie 

pre celé mesto, poskytovanie služieb a spolupracujúce centrum pre Bristol 

-  zamerané na potreby občanov a prostredníctvom otvorenej informačnej  

platformy na podporu inovácií

Denisa Žiláková, generálna riaditeľka centrálneho koordinačného orgánu 

pri Úrade podpredsedu vlády vyjadrila potrebu vytvorenia lepších podmie-

nok pre fi nancovanie smartcities. V spolupráci s odborníkmi z praxe zvýšiť 

efektívnosť využívania eurofondov pre túto oblasť. 
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s  trhovými deformáciami, neistotou pri plánovaní mestských 

investícií...Obavy boli spájané s tzv. korekciami, kde mestá často 

nevedia prečo sú voči nim uplatňované.

Mestá hovorili najmä komplikovanosti a  neprehľadnosti prí-

pravy výziev, neobvykle dlhé lehoty vyhodnocovania pro-

jektov, kontroly verejného obstarávania. Kriticky hodnotili, že 

investícia, ktorej realizácia sa počíta na týždne, sa pripravuje 

a  schvaľuje niekedy viac ako dva roky. Účastníci konferen-

cie hodnotili pozitívne snahu CKO venovať sa príprave bud-

úceho programového obdobia a spolupracovať s odborníkmi 

pri zisťovaní investičných priorít a hľadaní tém a foriem, ktoré 

povedú k efektívnemu využívaniu eurofondových  zdrojov.

Podnikateľom dlho chýbala na Slovensku nejaká výzva, ktorá 

by umožnila predstaviteľom podnikateľského prostredia 

zapojiť sa do spolupráce s  inteligentnými mestami. Výzva, 

ktorá by podporovala ich aktivity a umožnila im naštartovať 

zaujímavé inovačné programy pre mestá. Takúto výzvu vytvá-

rali v minulom roku pracovníci Ministerstva Hospodárstva SR, 

ktorého úlohou je podporovať podnikateľské prostredie. 

V ďalšej časti fi nančného bloku sa diskusia niesla v znamení 

možnosti fi nancovania návratných projektov, možností využí-

vania zdrojov z nórskeho a švajčiarskeho fi nančného mecha-

nizmu.

O tom, akým prínosom môže byť pre naše mestá ekonomická 

diplomacia, sa v  minulom roku presvedčili účastníci Letnej 

školy Smart Cities, ktorú zorganizoval slovenský Smart Cities 

klub vo Švédsku a v Dánsku. Po úspešných desiatich roční-

koch Letnej školy tvorby verejných priestorov sa na novom 

formáte významnou mierou podieľalo Ministerstvo zahranič-

ných vecí.

Ekonomická diplomacia sa podieľala v  minulom roku aj na 

organizovaní konferencií, zameraných na prenos zahra-

ničného know-how v  oblasti tvorby inteligentných miest – 

predovšetkým to bola konferencia v  Kodani a  v  spolupráci 

s  Francúzskym veľvyslanectvom v  októbri 2017 aj v  Brati-

slave.

V roku 2018 sa opäť na Slovensku rozbehnú projekty fi nanco-

vané prostredníctvom Nórskeho a Švajčiarskeho fi nančného 

mechanizmu. O  tom, že je  zreteľná snaha nevynechať pri 

fi nancovaní projektov aktivity vedúce k tvorbe inteligentných 

miest, hovoril vo svojom príspevku veľvyslanec pre uvedené 

fi nančné mechanizmy František Kašický. 

František Kašický prisľúbil mestám sprostredkovanie kon-

zultácií, aby sa na projekty mohli fi nancované z  Nórskeho 

fi nančného mechanizmu mohli pripraviť včas a  s  efektívne 

vynaloženými nákladmi. 

Konferenciu otvoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Rastislav Chovanec. MHSR sa zameriava na podnikateľské prostredie, 

na podporu inovatívnych projektov pre mestá a obce zo strany najmä malých a stredných podnikov.
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Z hľadiska získavania nových informácií o konkrétnych ino-

vačných projektoch bola veľkým prínosom časť konferencie 

venovaná skúsenostiam zahraničných partnerov s  vytvára-

ním Smart cities.

Účastníci konferencie vyjadrili záujem o  pokračovanie vzťa-

hov a aktivít, ktoré konferencia ponúkla – komunálne aktivity 

zamerané na smart cities majú budúcnosť. Mestá potrebujú 

inovácie, vytvára sa nový obchodný priestor pre súkromné 

spoločnosti – trhový segment so smart službami sa od roku 

2017 do roku 2025 plánuje celosvetovo viac ako zdvojnásobiť. 

Tento trend je potrebné zachytiť. Profesionalizuje sa postupne  

verejná správa. Úžitok z toho majú občania – smart cities sme-

rujú ku zvyšovaniu kvality života v mestách.

Všetky príspevky z konferencie, ako aj videozáznam z vystúpení 

si môžete pozrieť na webovej stránke Smart Cities klubu 

www.smartcitiesklub.sk

Predseda SmartCities klubu, Miloslav Jurík, ktorý konferenciu zorganizoval vysvetlil zameranie klubu na praktickú realizáciu programov v jednotlivých mestách.

Spolupráca so zahraničnými partnermi, každoročné organizovanie Letnej školy Smart Cities - to je jedna z úspešných ciest, ako mestá môžu okamžite pripravovať, 

realizovať a zdieľať projekty v konkrétnych oblastiach. 

Výzva je pripravená, metodickú brožúrku Podpora inovatív-

nych riešení v  Slovenskej republike predstavila generálna 

riaditeľka sekcie inovácií MHSR Miriam Letašiová, ktorá ju so 

svojím tímom v priebehu minulého roka pripravovala.
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Žijeme v éře 
prototypů, 
z nichž se může poučit i Západ

MILOTA SIDOROVÁ JE VÝRAZNOU URBANISTKOU V PROSTORU STŘEDNÍ EVROPY. 

ŽIJE STŘÍDAVĚ V PRAZE, BRATISLAVĚ A LUBLANI A JE BYSTROU POZOROVATELKOU 

MĚSTSKÉHO ŽIVOTA. VĚNUJE SE VÝZKUMU JEHO ZÁKONITOSTÍ, STÁLA U ZRODU 

NEJVÝZNAČNĚJŠÍCH STŘEDOEVROPSKÝCH URBANISTICKÝCH INICIATIV, JAKO JE 

FESTIVAL RESITE NEBO EVROPSKÁ PLATFORMASHAREDCITIES: CREATIVEMOMENTUM. 

SPOLUPRACUJE S ŘADOU ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÉHO, NEZISKOVÉHO I SOUKROMÉHO 

SEKTORU. DLOUHODOBĚ SE VĚNUJE TZV. GENDER MAINSTREAMINGU, TEDY PERSONA-

LIZOVANÉMU PŘÍSTUPU K UŽIVATELSKÝM POTŘEBÁM JAKOŽTO MOŽNOSTI TVORBY 

FÉROVÉHO PROSTORU PRO VŠECHNY.

Milota Sidorová : Urbanistka
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: Je čím dál obvyklejší, že města dělají veřejné zakázky 
na úpravy veřejných prostranství nebo sídlišť, ale vět-

šinou osloví pouze architekty. Přitom se všude hovoří o tom, že 
nejlépe působí týmy odborníků z více oborů.

Zadání by mělo být interdisciplinární, a  taková už vznikají i u nás: 

jeden z posledních projektů, který jsme dělali, bylo řešení Mlýn-

ského ostrova v Pardubicích. Město vyzvalo tým architektů, kde byli 

i krajinní architekti, dopravní a další inženýři atd. My jsme pro město 

s  Petrem Návratem (ON Plan) dělali průzkum, předpřipravili jsme 

zadání a na základě posbíraných dat jsme vytvořili publikaci, kterou 

architekti dostali jako povinnou součást dokumentace. Udělat se 

toho dá hodně.Vždy je dobré, když lidérůzných životních zkušeností, 

různého věku, pohlaví a z různých oborů sedí například i v komisi, 

aby se vždy brala v potaz jednakinkluzivita, ale také další aspekty, 

jako třeba kultura. Spolupráce by měla začínat tvorbou zadání přes 

projekt, implementaci a samozřejmě i tvorbu nové politiky.

: Máš-li tuto zkušenost, můžeš říct, že se situace zlep-
šuje? Začíná to být běžná praxe?

Pohybuju se ve středoevropském prostoru a vnímám rozdíl mezi 

západní Evropou od Rakouska a Německa na západ a naším post-

komunistickým prostorem.Tady systém příliš dobře nefunguje, 

obecně v samosprávách nesedí ti nejlepší, nejlépe placení odbor-

níci, prostředí není kompetitivní, nicméně když se sejde skupina lidí, 

kteří mají osvícené myšlenky, umí vytvořit alespoň prostor pro pro-

totypy. Žijeme v čase prototypů.A dobrý prototyp umí vytvořit další 

precedens pro politiku, což je naše výhoda: můžeme někde před-

stihnout Německo nebo Rakousko s něčím, na co oni zatím nepřišli. 

: Mohla bys uvést nějaký příklad?

Nedávno jsme měli v Goethe Institutu workshop na téma Gender 

Inclusivity in Public Participation (Gendrováinkluzivita v participaci 

s veřejností), jak podpořit zapojení žen a jiných skupin v participaci 

veřejnosti. Toto téma u nás začíná lidi oslovovat, ale stále nevíme, 

jak zahrnout kromě žen také další skupiny, abychom si byli jisti, že 

jsme zapojili opravdu všechny. Na Praze 7 se zamýšlejí nad zave-

dením takového pravidla, že do 50 cm od fasády vznikne prostor, 

do kterého si může člověk umístit, co chce,s výjimkou reklam: židli, 

květináč, apod. To způsobí, že lidi si osvojí prostor a městská část 

může bezvelkých investic vypadat pěkně. Zároveň to podporuje 

občanskou angažovanost: celý dům se pravděpodobně začne 

nějakým způsobem projevovat, aktivizovat.Evě Kail z Vídně, která 

začala s  gender mainstreamingem, a  podle níž by měly být DIY 

praktiky regulérně začleněny do územního plánování, se to moc 

líbilo. Do neformálních či občanských aktivit se totiž přirozeně zapo-

juje více žen, děti, staří lidé, lidé, kteří hovoří cizím jazykem, nízkopří-

jmové skupiny…Náš systém plánování má velké mezery, ve kterých 

můžeme vytvořit něco, co po nás mohou převzít i další národy, pro-

tože to ještě nemají defi nované.

: Těmi mezerami myslíš místa v zákoně, díky kterým se 
dají vytvořit nové věci?

Naše města nejsou tak zregulovaná, jako například v Berlíně: tam 

nato, aby člověk cokoli umístil do veřejného prostoru, existuje několik 

tisíc regulativů. Tady se dá velmi rychle uskutečnit zásah do prostoru. 

Teď vyplňuji přihlášku na výzkumný program na Ostfalia University 

ofAppliedSciences, chci se věnovat genderu v územním plánování, 

které tam má dlouhou tradici. Navrhuju Prahu 7 jako případovou stu-

dii pro Německo. Právě proto, že u nás jsme v období precedentů, 

můžeme je něco naučit. Politika 50 cm z Prahy je extrémně laciná 

a funguje okamžitě – což je výhoda, protože politický mandát trvá 

omezenou dobu. Je třeba odlišovat politiky jako pravidla, jakožto-

nosnýsystém společnosti, který se s politiky nemění, a politiky jako 

pohyblivou složku, která to může měnit. Což je v současnosti stále 

nestabilní částpolitiky a je třeba se tomupostavit. 

: V  rámci SharedCities: CreativeMomentumprogramo-
vězkoumáš šest zemí ze střední a východní Evropy, takže máš 
bohaté zkušenosti z postkomunistických zemí. V čem dalším 
kromě „děravých zákonů“ se lišíme od západní kultury?

Náš kontext je velmi zajímavý z  hlediska komunity. Proč nejsme 

tak nastaveni pro společenský život? Proč například nesdílíme věci 

s ostatními, proč tu funguje diktát individualismu, osobního vlast-

nictví, proč jsme takoví až negativně pragmatičtí?Slovo „komu-

nita“ nebylo za komunismu v politice vůbec defi nované, zatímco 

na Západě funguje tzv. komunitní board (komunitní rada) složená 

z reprezentantů dané oblasti, který funguje jako nižší úroveň samo-

správy. My takovéto komunitní rady vůbec nemáme, nepraktiku-

jeme moc tzv. „exercisingofpower“, u  nás nikdy komunita nefun-

govala jako politický prostředek. Měli jsme centralistickou vládu 

a potom skrumáž lidí bezbřeze plavajících podle zájmů shora. Ani 

dnes nemáme komunitu defi novanou v  nějakém politickém sys-

tému nebo v systému samosprávy, ačkoli komunity vznikají všude: 

jsme vázaní sociální situací, místem, kde žijeme, jazykem... Jen nám 

chybí politická instance komunity v  systému. Z  čehož vyplývají 

určité způsoby chování, a proto jsme trošku vzdálení slovům, jako je 

třeba „komunitní blaho“.

: Čili protože chybí tato úroveň rozhodování, je těžší pro-
sadit věci, které by se lidem nebo komunitám líbily.

Je to jeden z faktorů. Centralizace moci nikdy nevede ke zdravé 

občanské společnosti: když za tebe někdo myslí, znamená to, že 

nechce, abys ty sám myslel.

: Jaké jsou další překážky toho, proč nejsme tak proak-
tivní, jako lidi na Západě?

Na to, aby společnost překonala nějaký negativní historický znak, 

je potřeba alespoň tří generací, které by žily v novém, pozitivním 
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systému. Musíme usilovat o to, aby se tyto věci staly normou a aby 

se naše děti narodily do nové situace a považovaly ji za normální. 

My jsme teprve první generace demokracie a stalose toho hodně. 

To, že se bavíme o participaci, je též proces, a musíme zabezpečit, 

aby pokračoval. Přála bych si dalších padesát let demokracie a pro-

aktivního zušlechťování občanské společnosti, kterou nevnímám 

jako aktivistickou ve smyslu anarchismu – ale je to ta nejdlouho-

dobější instance moci. Jako další negativní tendence vnímám, že 

u moci jsou ve třech středoevropských státech populistické, velmi 

negativní fi gury velkých vůdců. 

: Ráda bych se vrátila k tebou zmiňovanému „personali-
zovanému veřejnému prostoru“: existuje nějaké město, kde 
to funguje, kde příklady tohoto prostoru uvedli do praxe?

Vídeň je velmi dobrý příklad. Jsou si vědomi toho, co jsou uživatel-

ské skupiny a na pilotních projektech ověřili potřeby děvčat, bez-

domovců a dalších znevýhodněných skupin (např. na Mariahilfer-

Strasse) a pilot okamžitě nasadili do politiky nebo regulativů, čímž 

se dostal do reálné praxe. 

: Jak to vypadá u nás, v našem středoevropském regionu?

Tady se inkluze teprve musí stát tématem. Dokud ji nepojme-

nujeme jako problém nebo metodický přístup, příklady nena-

jdeme. Lidé registrují maximálně bezbariérový přístup, ale ani 

tato realita zatím úplně nefunguje. Musí vzniknout povědomí 

o tom, že existují různí lidé s různými potřebami a my musíme 

pochopit jejich užívání prostoru. Pokud to nepochopímepřes 

gender, který je u  nás stále negativně vnímaný, musíme to 

pochopit přes potřeby různých skupin. Parti-

cipace může být klíč. Začít metodicky sbírat 

a  metodicky zapracovat informace do archi-

tektonických projektů a vytvářet regulativy. To 

je možný a nutný postup, v éře precedentů se 

dajísnadno vložit do systému.

: Takže důležitý je výzkum.

Je důležitý, aletaképotřebujeme praktické ukázky. Ve spolupráci 

s nadací Heinricha Bölla, která má v programových prioritách demo-

kracii a genderovou rovnost, jsme se zaměřili na územní plánování. 

Postupně se okolo nás tvoří skupina expertů i lidí ze samosprávy, 

kteří začínajíreagovat na slovo gender. Když přijdou a pochopí pro-

blém, sami pak mohou něco praktickéhoudělat. Já sama se tyto 

věci aktivně učím a ráda bych je dále konzultovala, aby se gender 

mainstreaming dostal dál do širšího povědomí.

... takže pravidelně pořádáš vzdělávací semináře. Jak lze tyto 
informace co nejlépe předat?

V březnu jsem dělala seminář pro lidi z Brna, z městských částí na 

téma gender a územní plánování.Vybrala jsem si dvě témata, která 

jsou lidé ze své běžné praxe schopni pochopit: jednak chci rozebrat 

mobilitu, protože žen se po městě v MHD i jako chodců pohybuje 

víc, ale z dopravních statistik to není vidět. Data nejsou genderově 

segregovaná, metodika navíc není nastavená na mapování krát-

kých pohybů lidí. Feministické urbanistky, například InésSánchez 

de Madariaga, vytvořily koncept Mobility ofCare (Mobilita starost-

livosti): hovoří o  tom, že žena chodí častokrát v  rámci malých sítí 

a krátkých časových úseků. Deset, patnáct minut na trase domov –

obchod, domov –pošta, což nejsou velké dopravní tahy autem ani 

MHD. Je potřeba metodiku mapování dopravního chovánírozší-

řit o takovéto krátké pohyby, které ilustrují kvalitu bydlení: pokud 

město není polyfunkčnína krátké vzdálenosti, je to problém, pro-

tože potřebuješ auto. Mobility ofCare bych 

chtěla začlenit do vnímání i praxe. 

A pak chci hovořit o roli neformálních aktivit, 

neziskovek, aktivit ve veřejném prostoru, 

protože tam je velký vstup obyvatel. Mnoho 

úprav a aktivit organizují ženy, které nemají 

formální moc. Budu argumentovat nejen 
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z hlediska demokracie – dát lidem prostor – ale městské části mají 

velmi malérozpočty na úspěšné projekty, takže zahrnutí existujících 

aktivit je šetření zdrojů, kromě toho, že posiluje moc lidí. To jsou dvě 

témata, která si umí lidé na městských úřadech snadno představit. 

: Hodně cestuješ a všímáš si věcí ve veřejném prostoru. 
V  této souvislosti mě napadla JaneJacobs. Chci se zeptat, 
kdo byl tvou múzou, člověkem, který těvýrazně ovlivnil?

JaneJacobs jsem četla, když mi bylo 19 let, jakmile jsem nastoupila 

na krajinnou architekturu. V té době jsem si vybírala různé před-

měty na různých školách, krajinná architektura mi nestačila, zajímal 

mě i urbanismus, sociální vědy atd. AniJaneJacobsnení „čistá“ urba-

nistka, ale velmi přesně arozumně popsala, co se ve městě děje 

– a  to potřebujeme. Pojmenovávat věciv kontextu. Mluvit o  tom, 

jak se sociologie, demografi e a právo přesouvá do územního plá-

nování. JaneJacobs pro mě byla velkým vzorem, jednak jasností 

vyjádření a pak tím, že se zastávala lidí ve veřejném prostoru. Já 

už se postupně začínám titulovat jako „humanorientedurbanist“ – 

urbanistka zaměřená na lidi. Její způsob myšlení člověk po přečtení 

jediné knihy pochopí a zjistí, že je mu velmi blízký.

: Plánuješ něco v duchu „humanoriented urbanismu“?

Nejbližší projekt bude vydání publikace ve spolupráci s  nadací 

Heinricha Bölla. Bude se jmenovat Restless Cities : Lessons From-

Central Europe a  je založena na zkoumání politických aspektů 

urbanismu a územního plánování. Ve čtyřech městech jsme hledali 

pozitivní a negativní případové studie, které jsme rozebrali 

z hlediska politické zodpovědnosti, jaké tam jsou regulace 

atd. V Praze to byla pozitivní role IPR a participace, v Brně 

jsme se věnovali sociálnímu bydlení a zkoumali jsme pilotní 

projekt Rapid Rehousing, v Bratislavě jsme jako key study 

použili celý územní rozvoj města. Tam jsme přišli na to, že 

neexistuje jiné řešení, než politická změna, protože město 

je nejslabším partnerem, developeři i občanská společnost 

jsou silnější. A  v  Budapešti 

pozorujeme negativní trend 

centralizace moci, od lokál-

ních distriktů se rozhodování 

přenáší pomalu až na národní úroveň, která je ovládaná premiérem. 

Publikace vyšla koncem března 2018, bude v angličtině a volně ke 

stažení a pro mě je poučná hlavně tím, že poukazuje na to, co se 

děje ve střední Evropě a jak propojit expertízu s politikou.

: Což je extrémně důležité pro to, aby šlo cokoli prosadit. 
Čili je důležité hovořit o politice.

Přesně. A vnímat, co je politika a co je politik a že to není totéž. 

A že i experti se mohou naučit jistý způsob argumentace, aby 

mohli předkládat svoje návrhy, tedy i praktické věci k prosazo-

vání změn. Ideální samozřejmě je, aby fungovaly oba druhy argu-

mentů: jak ty „efektivní“, tzn. kapitalistické nebo neoliberální, tak 

ty morální, protože jen ekonomické argumenty nás nedovedou 

ke společnému blahu a potom si budeme myslet, že společný 

benefi t se dá řídit jako byznys. A to je nebezpečné. Navíc naše 

pragmatická společnost na ty „hodnotové“ argumenty neslyší; 

ještě nejsme naučeni hovořit o hodnotách. K tomu ale budeme 

muset dojít, protože pokud půjdeme dál tímto směrem, tak se tu 

vytvoří klan bohatých lidí, kteří si rozeberou zdroje, což povede 

ke společenské krizi. Proto je důležité mluvit i o hodnotách a je 

lepší o nich hovořit teď, abychom se vyhnuli případným konfl ik-

tům. To vidím jako budoucnost a  jako možný způsob 

ovlivnění života města.
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Barney Smith : Barney Smith je čelním představitelem „chytré společnosti“ (Smart Society), s bohatými zkušenosti především v oblasti 

udržitelného rozvoje, inovací a technologií. Jeho láska k technologiím se projevila už na počátku 80. let, kdy ve 12 letech prodal svůj první 

počítačový program. Barney zastával řadu vedoucích funkcí ve veřejném sektoru. Nedávno založil společnost Perform Green, což je pora-

denská společnost pro „Smart Society“, kde mimo jiné zastává pozice:

• programového ředitele Magistrátu města Bristol, s  cílem realizovat ambiciózní integrované multi-partnerské Operační centrum 

 chytrého města (Smart city Operations Centre)

• prozatímního generálního ředitele společnosti Bristol Is Open - společného podniku Magistrátu města Bristol a University of Bristol, 

 s cílem provádět přední světový výzkum pro chytré město a vytvořit jeho zkušební laboratoř.

Bristol
Barney Smith : čelním představitelem „chytré společnosti“ (Smart Society) 1�155             430 000          EN
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Díky Barneyho práci, na které se podílel, byl Bristol ozna-

čen na seznamu Huawei Smart Cities Index za rok 2017 za 

nejchytřejší město Velké Británie a  dále obdržel ocenění 

Smart City Award na Mobile Worldcongress v  Barceloně 

v  roce 2018. Ve volném čase se Barney oddává plachtění, 

vyráží do přírody a  vykonává dobrovolnou komunitní čin-

nost jako předseda místní školy pro zvláštní vzdělávací 

potřeby. Barney vystudoval Cambridge University (s titutem 

MA) a Imperial College (s titulem MSc) a je členem Královské 

společnosti umění (FRSA).

: Představení Bristolu
Bristol je jedno z největších měst Velké Británie, jeho popu-

lace čítá 430�000 obyvatel pocházejících z velmi rozličných 

kulturních kořenů. Bristol se pyšní dlouhou historií špičko-

vés trojírenské výroby, od konstruktéra Isembard Kingdom-

Brunela, po centrum pro společný rozvoj Concorde, nebo 

v poslední době inovace z tamního „křemíkového údolí“. 

Je také městem s mimořádným mediálním a  tvůrčím dědic-

tvím - 40% filmování divoké přírody celého světa je spojeno 

se studii v Bristolu, nejslavnější z nich je televizní řada Modrá 

planeta. Bristol je také domovem umělců jako je Banksy, pro-

dukce Aardman Animations, tvůrců Doby ledové nebo řady 

Wallace a Gromit. 

Spolu se sousedícím městem Bath je Bristol důležitým tech-

nologickým centrem, které zaměstnává téměř 37 000 lidí, 

s ročním obratem z digitálních firem 8,1 miliardy liber. 

: Dlouhodobé cíle Bristolu

Bristol, po svém jmenování zeleným městem Evropy za rok 

2015, nadále prosazuje své zelené a  environmentální inici-

ativy a usiluje získat nezávislost na uhlí do roku 2050. Sou-

částí je jeho cíl i nadále razit cestu jako chytré město. 

Město se snaží budovat znalosti a nakupovat chytrá řešení 

s  cílem podpořit rozvoj různých řešení chytrého města, ze 

kterých budou prosperovat občané, a také se mohou expor-

tovat a  vytvářet nová pracovní místa. Vše se řídí rámcem 

Smart City Framework, který se zaměřuje na řadu problémů 

města, jako jsou dopravní zácpy, kvalita ovzduší a zejména 

nerovnost a stárnutí obyvatelstva.

Barney to komentoval: „Jelikož je Bristol napřed, měl 
by být použit jako příklad toho, co je možné a  co by 
mohla poskytovat i  další města. Ostatní města by se 
měla snažit si tuto naši investici „vypůjčit“ a to, co dělá 
Bristol, vytvořit ve svých podmínkách“. 

: Projekty chytrého města   
 Bristol
Existuje mnoho projektů více zúčastněných stran, které 

dohromady hrají důležitou roli v  tom, že Bristol je vedoucím 

chytrým městem. Magistrát je v  mnoha projektech hlavním 

hráčem, ale v žádném případě není sám. Barney řídí následu-

jící dvě iniciativy:

• Bristol Is Open – společný podnik Magistrátu města 

Bristol a University of Bristol s cílem založit a provozo-

vat městskou zkušební laboratoř pro výzkum a  vývoj 

chytrého města a  budoucích technologií komunikač-

ních systémů.

• Smart City Operations Centre - vybudované a provo-

zované Magistrátem, toto multiinstitucionální centrum 

poskytuje společný provoz založený na platformě ote-

vřených dat a pokročilých analytických možností.

Nejchytřejší město 
Velké Británie
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: Bristol is Open 
 (Bristol je otevřený)
Bristol is Open má vyhrazenou komunikační infrastrukturu 

obsahující:

• síť se 144 optickými vlákny kolem centra města, čtyři 
„uzly“, a to v EngineShed (technický inkubátor), Water-
shed (inkubátor tvůrčích odvětví), WetheCurious vědecké 
muzeum s možnostmi datové vizualizace ve zmoderni-
zovaném planetáriu) a University of Bristol, ve které je 
umístěn vysoce výkonný počítač pro Bristol is Open

• vyhrazená WiFi síť a 4G
• energeticky úsporná rádiová síť pokrývající celé město 

kvůli senzorům Internetu věcí
• softwarem defi nované sítě (SDN), které poskytují 

funkce pro virtualizaci sítě.
Provedené experimenty například zahrnují:

• Technologie Mobile EdgeComputing – umožňující 
velice nízké zpoždění u streamování videa

• Nasazení nízkonákladových senzorů kvality ovzduší
• Pokusy s milimetrovými vlnami (umožňující bezdráto-

vou rychlost v Gbit)
• Testování koncepce chytrého odpadu

: Smart City Operations Centre 
 (Operační centrum chytrého  
 města)
Operační centrum sdružuje 19 funkcí z celého Magistrátu do 

jediného pružného nepřetržitého provozu, který poskytuje:

• řízení a kontrolu dopravy
• rychlostní kamery a bezpečnostní kamerový 
 systém ve veřejném prostoru
• monitorování poplašných zařízení
• asistenční péče na dálku pro 13 000 lidí (Telecare)
• podpora pro osamocené pracující
• služby Magistrátu mimo pracovní dobu
• řízení mimořádných událostí.

Město také spolupracuje s policií na dohledu a do Operač-

ního centra přemístil svůj kontrolní provoz hlavní provozova-

tel autobusové dopravy. 

Pomocí týmu Business ProcessEngine a pokročilých analy-

tických možností byly integrovány různé samostatné oblasti 

do jedné a integrační procesy dále narůstají. 

Operační centrum nezajišťuje lepší fungování pouze pro své 

občany, ale je také efektivnější pro samotné město. Díky svým 

komerčním činnostem bude nakonec i zdrojem celkového zisku. 

Když se zeptali Barneyho, co dalšího může Bristol očekávat, 

odpověděl: 

„Nyní, když Operační centrum funguje - a Magistrát 
si začíná být vědom významných finančních a  pro-
vozních výhod, které z  toho plynou - máme vytvo-
řenou platformu, na které můžeme vybudovat další 
služby a změnit způsob, jakým města poskytují 
veřejné služby v některých z nejobtížnějších a nejdů-
ležitějších oblastí. Ve skutečnosti jsme již magistrátu 
pomohli vyvinout fázi 2 Operačního centra, které 
bylo schváleno (teprve) v prosinci 2017.“

Podrobnosti projektů 
chytrého města
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Gate21 
Jacob Lundgaard : ředitel rozvoje Gate21

Jacob Lundgaard : je ředitelem rozvoje v organizaci Gate21, která působí v hlavním městě Dánska, Kodani. V oblasti rozvoje spo-

lečnosti na základě ekologických principů platí za předního skandinávského odborníka na společné vytváření nových řešení 

a  transfer znalostí mezi obcemi, průmyslem a akademickou sférou. V minulých letech se zaměřil zejména na možnosti, které 

nabízí koncept Smart City, a na zrychlení změn v městských prostředích prostřednictvím tzv. Živých laboratoří.

Zelená laboratoř pro dánská města

20 state : leader



�smart : one

Měnící se 
města 
a chytré 
osvětlení
Gate21 představuje partnerství obcí, fi rem a znalostních insti-

tucí, které společnou prací usilují o naplnění cíle zrychlení pře-

chodu k ekologičtějšímu fungování.

Vizí organizace Gate21 je dostat kodaňskou aglomeraci na 

pozici světového lídra růstu založeného na přechodu k ekolo-

gičtějším řešením. Strategie vychází z využití regionální a místní 

veřejné poptávky za účelem rozvoje, předvedení a zavádění 

nových energeticky a  zdrojově účinných řešení v oblasti kli-

matu a využívání energie. Region hlavního města a řada obcí 

v kodaňské aglomeraci (zahrnující také všechny obce švédské 

oblasti Scania) přijaly ambiciózní cíle pro přechod ke společ-

nosti nezávislé na fosilních palivech. Právě tyto ambice, spolu 

se silnou zelenou značkou, kterou jsme již vybudovali, a naší 

schopností spolupracovat na nových řešeních napříč vládními 

agenturami, podniky a znalostními a výzkumnými institucemi 

jsou východiska, na nichž kodaňská aglomerace může zalo-

žit svoji pozici regionálního lídra ekologických změn a  růstu. 

Přechod k ekologičtějšímu fungování je silným tématem také 

v mezinárodním kontextu. Po těchto řešeních existuje globální 

poptávka. Podaří-li se zvládnout náročné politické cíle regi-

onu, může to být impuls pro posílení náskoku dánských fi rem 

a  jejich schopnosti přitáhnout více zahraničních investic do 

zelených řešení.

Gate21 si klade za cíl propojovat partnery v  rámci spoluprací 

mezi veřejnými, soukromými a vzdělávacími institucemi. Během 

prvních devíti let svého působení se organizaci Gate21 poda-

řilo dosáhnout významných výsledků a představit nové cesty 

růstu skrze zelenější řešení. Můžeme proto nabídnout osvěd-

čenou a stabilní platformu pro inovace a spolupráci mezi veřej-

ným a soukromým sektorem a přispět tak k naplnění smělých 

cílů pro kodaňskou aglomeraci. Plán na následující léta je jasný: 

Gate21 bude spolu se stále se rozšiřující partnerskou základnou 

a klíčovými agenturami rozvoje podnikání usilovně pracovat na 

realizaci naší vize. Gate21 může významně přispět ke sdílení 

znalostí, společnému zakládání a  budování Živých laboratoří, 

ve kterých se mohou obce a regiony stát zkušebnami a výstav-

ními prostory pro nová zelená řešení navrhovaná společnostmi 

působícími v oblasti vývoje a zavádění nových technologií.

: Živá laboratoř DOLL
Jednou z živých laboratoří vytvořených organizací Gate21 je 

Živá laboratoř DOLL. Zaměřuje se na potřeby nově vznikají-

cích chytrých a propojených měst a jejím posláním je vytvořit 

jakési inovativní hřiště a transparentní prostor pro nové kom-

plexní trhy. Živá laboratoř DOLL je největší živou laboratoří pro 

veřejné osvětlení a koncept Smart City v Evropě.

Živá laboratoř DOLL nabízí neutrální prostředí pro setkání 

nákupčích a  výrobců inteligentního pouličního osvětlení 

a řešení Smart City. Zájemci tak mají možnost zažít nejpokro-

čilejší technická řešení v přirozeném prostředí. Ti, kdo o inves-

ticích do řešení nového osvětlení a  projektech Smart City 

rozhodují, tak získávají lepší vhled a  znalosti, které jim tento 

proces usnadní. Řešení jsou řízena z  návštěvnického centra 

DOLL, které se nachází v samotném srdci Živé laboratoře, kde 

probíhá také sběr a analýza dat.

• Pilotní lokalita, celkový rozsah: 12 kilometrů silnic   
 a cyklistických pruhů
• Testovací a předváděcí zóny: 49 zón (200–300 metrů  
 ulice nebo jízdních pruhů pro cyklisty v každé zóně)
• Partnerské společnosti: 50 (společnosti, které testují  
 a předvádí různá řešení)
• Návštěvníci z celého světa: více než 100 měst z více  
 než 30 zemí
• Mediální pokrytí: více než 80 mediálních titulů po   
 celém světě
• Konsorcium: Dánská technická univerzita, město   
 Albertslund a Gate21
• Financování: inovace v rámci partnerství veřejného
  a soukromého sektoru: státní fi nanční podpora spolu  
 s poplatky soukromých partnerů

Projekt DOLL má pozici světového tahouna. V rámci projektu 

se testuje více než 80 různých systémů osvětlení, které vyu-

žívají celkem 13 řídicích systémů v  rámci 5 různých síťových 

technologií. Testování zahrnuje použitelnost, barevnou tep-

lotu, detekci pohybu, hodnocení oslnění a další parametry. 

V  návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a  Rady, 

která stanoví požadavky na ekodesign, dánské obce 

postupně přecházejí z  pouličního osvětlení využívajícího 
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zdroje obsahující rtuť naosvětlení typu LED. Tato změna 

v  sobě skrývá potenciál okamžité 50% úspory spotřeby 

elektrické energie. 

Přechod na nový systém ale není levný. V samotné Kodani (bez 

přilehlých předměstí ) investice do LED veřejného osvětlení 

přesáhly 30 milionů euro. Z nákladnosti těchto změn vyplývá, 

že je opravdu důležité přijímat taková rozhodnutí, která dokáží 

nejen naplnit současné potřeby, ale jsou připravena také na 

budoucnost. To je přesně bod, ve kterém vstupuje do hry 

projekt DOLL, jako prostor vytvářející optimální předpoklady 

pro veřejné činitele pro výběr toho nejlepšího řešení v rámci 

investičního rozhodování. Vytvoření oblasti, kde jsou vedle 

sebe představeny různé systémy, zvyšuje transparentnost 

a napomáhá ozřejmit jedinečné funkce jednotlivých řešení. 

Vedle okamžité úspory spotřeby elektrické energie získávají 

návštěvníci laboratoří DOLL také cenné vhledy do postupů, 

jakými lze dále maximalizovat úspory elektřiny. Jako příklad 

lze uvést zavádění inteligentních systémů řízení osvětlení, 

které mají v  porovnání s  tradičním pouličním osvětlením 

potenciál další 25% úspory spotřeby). 

Na národní úrovni by pak transformace systému na LED pou-

liční osvětlení s inteligentním řízením mohla ročně ušetřit 140 

GWh, což odpovídá zhruba 100 000 tun oxidu uhličitého a ve 

fi nančních ukazatelích představuje úsporu přibližně 30 mili-

onů euro. Jako bonus získávají tvůrci rozhodnutí ve veřejném 

sektoru inspiraci a příležitost seznámit se s více než 50 dal-

šími řešeními pro chytrá města, která jsou na místě vystavena. 

Mezi těmito systémy nechybí řešení pro inteligentní parko-

vání, nakládání s odpady a možnost využít sloupy veřejného 

osvětlení jako nosiče dalších chytrých řešení pro městský 

provoz. Všechna tato řešení jsou cestou k dalším úsporám, 

jednak fi nančním a  jednak úsporám oxidu uhličitého, čímž 

pomáhají zvýšit kvalitu života obyvatel měst.

 Partneři organizace Gate21
• Regiony a obce: více než 40
• Společnosti (s celosvětovou i místní působností, např.  
 Cisco a Philips, a dále společnosti veřejných služeb):  
 více než 40
• Znalostní instituce: 5
• Sekretariát: 70 zaměstnanců
• Činnost zahájena v roce 2009
• Počet aktivních projektů v délce 2–3 roky: 40
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Sdílející města fungují na principu „replikace“, což znamená, že 

potenciální řešení jsou nejprve pilotována v pokročilém (majá-

kovém) městě (tzv. lighthouse cities) s  cílem prokázat jejich 

životaschopnost, náklady a přínosy. Následovníci (tzv. Follower 

cities) se poté zapojují do vzájemného učení, navštěvují pokro-

čilá města s cílem realizovat podobná řešení.

: Síla je v odlišnostech
Žádná dvě města nejsou stejná; v  projektu Sdílející města 

máme Londýn, Lisabon a Milán jako majáková města a Varšavu, 

Burgas a Bordeaux jako následovnická města - místa s velkými 

rozdíly ve velikosti, fi nancování, umístění, legislativě a kultuře. 

Tyto rozdíly přitom přinášejí pro projekt zřetelné výhody.

Nejen, že taková škála pohledů umožňuje rozmanitost poznatků 

a podporuje větší inovace, ale také znamená, že pokud nalez-

neme „vítězný vzorec“ pro replikaci mezi těmito městy, bude náš 

Sharing 
Cities
sdílení 
chytrých 
nápadů bez 
hranic

Z FRÁZÍ JAKO „VÍCE HLAV VÍCE VÍ“ 

A „VÍCE RUKOU K DÍLU, SNAZŠÍ PRÁCE“, 

BYLA HODNOTA SPOLUPRÁCE JIŽ 

NAŠIMI PŘEDKY VNÍMÁNA JAKO DŮLE-

ŽITÁ. MĚSTA TUTO ZÁSADU ZOHLEDŇUJÍ 

TÍM, ŽE SE SPOJUJÍ PROSTŘEDNICTVÍM 

SÍTÍ, JAKO JE EUROCITIES, SKRZE 

PROJEKTY JAKO JE SDÍLEJÍCÍ MĚSTA 

(SHARING CITIES) K DOSAŽENÍ SPOLEČ-

NÝCH CÍLŮ A LEPŠÍ VYUŽITÍ LIMITOVA-

NÝCH ZDROJŮ.

Bernadett Degrendele : koordinátorka smart cities projektů v EUROCITIES
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model zaručen škálovatelností mezi širokou řadou jiných měst 

v  různých kontextech v celé Evropě. Pevně věříme, že pokud 

existují společné výzvy, jako je změna klimatu, rozpočtování 

a správa věcí veřejných, mohou existovat i společná řešení.

Hodnota rozmanitosti je evidentní nejen mezi městy, ale také 

v  rámci samotného konsorcia. Sdílená města propojují více 

než 35 enormně různorodých partnerů, z  nichž každý může 

poskytnout jedinečný pohled na projekt. Jsou mezi nimi 

zástupci průmyslu, malých a středních podniků (MSP), nevlád-

ních organizací, akademických a výzkumných institucí a samo-

zřejmě také měst.

Prostřednictvím úzké spolupráce již více než pět let mají všichni 

partneři prospěch z  nových způsobů myšlení, které by jinak 

nebylo možné dosáhnout. Tento přístup tzv. „čtyřnásobné 

šroubovice“ (quadruple helix) umožňuje každému partnerovi 

přinést svou jedinečnou perspektivu do hloubkové výměny 

informací o tom, co je třeba udělat a jak.

: Chcete sdílet problém? 
 Sdílejte řešení!
Města v celé Evropě bojují za snížení spotřeby energie, a  to 

nejen aby naplnila ambiciózní cíle v oblasti klimatu, ale snížila 

výdaje městského rozpočtu. Více než třetina evropské pro-

dukce CO
2
 pochází právě z  jejích budov, z nichž mnohé byly 

postaveny za použití starých technik, které spotřebovávají 

spoustu tepla a elektřiny.

Sdílející města hovoří o  tomto problému prostřednictvím 

konceptu „modernizace budovy“ (tzv. retrofi t), tj. renovace 

starých budov s  lepší izolací a účinnějším využíváním ener-

gie. V Miláně, kde je více než polovina budov s velmi nízkou 

energetickou třídou, se očekává, že retrofi t budov s plochou 

25�000 m2 ušetří mezi 60-70% spotřeby energie a  zlepší 

pohodlí obyvatel.

V  projektu „Sdílející města“ vycestovali zástupci města Bor-

deaux, kde 60 % budov potřebuje retrofi t, do Milána, aby pro-

střednictvím workshopů a prohlídkami konkrétních míst získali 

hlubší pochopení problémů při provádění tohoto opatření 

a způsobů, jak je překonat. Bordeaux má za cíl modernizovat 

9 000 bytů ročně v příštích 40 letech.

Takové projekty také vytvářejí pracovní místa ve staveb-
nictví a snižují provozní náklady, přičemž jedna studie 
provedená společností KfW prokázala, že každé euro 
z  veřejných prostředků vynaložených na modernizaci 
budov generovalo pět eur ve zvýšení daňových příjmů.

: Znalost je mobilní
Mezi další opatření, která jsou pilotována prostřednictvím 

Sdílejících měst, patří inteligentní pouliční osvětlení, sdílená 

elektromobilita či online městská platforma pro sdílení, která 

umožňuje městům poskytovat lepší služby tím, že zlepšuje 

správu dat a  zapojení občanů. Pomocí seminářů, prohlídek 

daných míst a webových seminářů tak města mezi sebou sdílí 

dobré nápady bez omezení.

Tím zajistíme, že získané poznatky jsou zachyceny a  mohou 

se časem rozšiřovat. Sdružujeme odborníky z měst, abychom 

analyzovali úspěšné postupy a  zjistili, co je klíčem k  efek-

tivní replikaci. Návštěvy vzájemného učení umožňují měs-

tům poznat inovace přímo v  terénu, což vede k důkladnému 

pochopení kontextu a promítnutí do svých vlastních replikač-

ních plánů.

: Kážeme vodu, pijeme vodu!
Coby součást EUROCITIES vedu Sdílející města s cílem repli-

kovat, a proto je pro mě zásadní, abychom praktikovali to, co 

sami kážeme. Pracuji jako předseda komunikačního týmu Inte-

ligentní města a obce, který sdružuje 12 projektů s obrovským 

rozsahem.

Společně zastupujeme 36 majákových měst, 40 měst násle-

dovníků, 47 členů EUROCITIES, 25 zemí EU a  3 globální 

země. Finanční prostředky z programu Evropské komise Hori-

zon 2020 ve výši 263,84 milionu EUR se tak jako účastnická 

města spojují a vytvářejí miliardy úspor a čistší a inteligentnější 

budoucnost.

Prostřednictvím aktivní role ve skupinách, jako je například Akční 

cluster EIP SCC Business Models, jdeme ještě dál, a  to nejen 

zlepšením podnikání, ale i  formováním obchodních modelů, 

které mění trh. Vzájemným propojením a zapojením veřejného 

a soukromého sektoru se města stávají silnou tržní silou.

Jako součást konsorcia projektu Sdílející města, otevírá 

EUROCITIES, síť 140 velkých měst ve více než 35 zemích, 

komunikační kanály, které umožňují, aby se výsledky šířily 

i  do měst, která ještě zapojena nejsou. Prostřednictvím 

vyhrazených fór, konferencí a  dalších komunikací zajišťuje 

EUROCITIES, že se na celém kontinentu mohou šířit úspěšná 

opatření a osvědčené postupy. Pro EUROCITIES nejsou inte-

ligentní města ta s  nejmodernějšími technologiemi. Spíše 

jsou to ta, která přestávají fungovat v izolovaných oborových 

silech, jsou schopna mezinárodní spolupráce; ta, která dávají 

občany na první místo a jsou připravena svá úspěšná řešení 

sdílet s ostatními.
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Praha
Adriana Krnáčová : primátorka hlavního města Prahy 

Odvážná strategie přináší 
nové služby Pražanům 

Adriana Krnáčová / 57 let : Je první primátorkou hlavního města Prahy od roku 2014, která začala aktivně prosazovat zavádění moderních 

technologií do života města. Než začala vykonávat funkci primátorky, vedla šest let českou pobočku Transparency International a velkou 

část svého života se věnovala transparentnosti veřejné správy. Pod jejím vedením vznikla historicky první celoměstská strategie pro oblast 

Smart Cities. „Děláme věci, na které před tím v Praze nikdo neměl odvahu. Nejdříve jsme si defi novali dlouhodobou strategii směřování met-

ropole včetně systému sledování jejího naplňování, kterému říkáme Smart Prague Index a podle tohoto systémunyní realizujeme jednotlivé 

projekty. Chci, aby se Praha časem zařadila po bok špičkových evropských inovativních měst jako je třeba Barcelona. Prioritní je pro mě ale 

to, aby inovace přinášely reálný užitek všem Pražanům,“ komentuje přístup ke Smart Cities primátorka Adriana Krnáčová.

9 století             1 280 508           CZ
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: Koncepce Smart Prague
Před českou metropolí stojí nové výzvy. Jak se postavit k roz-

voji veřejného prostoru udržitelným způsobem? Jak nabídnout 

obyvatelům moderní služby, na které jsou zvyklí ze soukromého 

života? Jak se vypořádat se zvětšujícími se nároky na dopravní 

infrastrukturu?

Na tyto a další otázky odpovídá koncepce Smart Prague 2030, 

která určuje směr zavádění inovací v hlavním městě. Koncepce 

vznikla v  roce 2017 na základě porovnání dlouhodobých pri-

orit města ve strategickém plánu či dalších sektorových kon-

cepcí a  světových technologických trendů. Refl ektuje také 

doporučení Morgenstadt CityLab, projektuprestižní německé 

výzkumné organizace Fraunhofer. Výzkumníci vytvořili pro 

Prahu sadu doporučení v  oblasti strategického řízení, ICT, 

energetických úspor či mobility, jejichž cílem je udržitelný roz-

voj města v dalších letech. Smart Prague se zaměřuje na šest 

oblastí, kde bude mít zavádění moderních technologií nejvý-

znamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budouc-

nosti, Chytré budovy a  energie, Bezodpadové město, Atrak-

tivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Právě 

poslední jmenovaná oblast je srdcem celého konceptu a zaručí 

celkovou provázanost všech projektů. Celoměstská datová 

platforma umožní poprvé v historii města vyhodnocovat a inter-

pretovat městská data jako celek. 

: Klíčem úspěchu je spolupráce 

I na základě poučení z problémů s IT projekty v minulých letech, 

chce mít Praha rozvoj inovací pod svou pevnou kontrolou. Pově-

řila proto městskou společnost Operátor ICT, aby celý proces 

naplňování koncepce koordinovala. O  realizaci jednotlivých 

projektů rozhodují orgány města, které využívají doporučení 

především Komise Rady hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart 

Cities v hl.m. Praze složené ze zastupitelů města napříč politic-

kou reprezentací a expertů.Naprosto zásadní pro úspěch Smart 

Prague je zapojení dalších městských společností a městských 

částí. V  Praze začala fungovat otevřená platforma městských 

podniků, které společně konzultují plánované projekty tak, aby 

v maximální míře docházelo k jejich propojování. Do této spo-

lupráce jsou zapojeny instituce jako Dopravní podnik hl.  m., 

Technická správa komunikací, Institut plánování a rozvoje hl. m. 

Prahy, a řada dalších. Stejně důležitá pro udržení vysoké kva-

lity a  odbornosti modernizace městského prostoru je spolu-

práce s akademickým sektorem. Poradenství poskytuje České 

vysoké učení technické v Praze a Karlova univerzita.

V centru všech aktivit však stojí Pražané a návštěvníci města. 

Jim jsou nové služby určeny. Důležitou součástí pražského 

přístupu je proto komunikace s odbornou i  laickou veřejností. 

Hlas veřejnosti musí být slyšet.Operátor ICT pořádá workshopy 

s  odbornou komunitou, plánuje tematické konference a  open 

data hackhaton... Prostřednictvím kampaně „Máte nápad“ sbírá 

podněty, co Praze schází a co by mělo být v ulicích jinak. Zda lze 

nápady skutečně uvést v život poté vyhodnocujíexperti ČVUT 

a UK, kteří mají potřebný přehled o technických a socioekono-

mických trendech a možných přínosech.

: Strategické projekty – 
 zlomový rok 2018
„Rok 2018 pro nás bude milníkem. V  loňském roce jsme 

intenzivně připravovali velké strategické projekty, které letos 

začneme spouštět. Jsem pevně přesvědčen, že zavádění 

moderních technologií do dnešních metropolí patří, jak nám 

to ostatně ukazují i příklady ze světa. Musí se tak ale dít efek-

tivně a hospodárně. Proto také řadu projektů nejdříve testujeme 

v pilotním provozu, než je rozšíříme ve větším měřítku,“ uvádí 

generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.

: Virtuální Lítačka – 
 jízdenky v aplikaci
Nový systém odbavování ve veřejné dopravě, Virtuální Lítačka, 

se s  příchodem léta tohoto roku dotkne nejen Pražanů, ale 

i obyvatel Středočeského kraje. V současné době tento jízdní 

doklad, který v roce 2016 nahradilOpencard, využívá 620 tisíc 

Pražanů. Hlavním přínosem nového regionálního dopravního 

systému bude rozšíření platebních kanálů. Cestující budou 

moci zakoupit jednotlivé jízdenky a kupóny na webu a v mobilní 

aplikaci, ve které si zároveň vyhledají dopravní spoj na základě 

aktuální dopravní situace. Dalším nosičem pro jízdné bude pla-

tební karta a  In karta Českých drah. Do budoucna se počítá 

s  dalšími partnerskými kartami. Nový systém poprvé propojí 

platební systém v  Praze a  Středočeském kraji, má potenciál 

se dotknout až 3  milionů cestujících. Modernizace systému 

významně zvýší komfort při nákupu jízdného.

: Páteřní infrastruktura 
 dobíjecích stanic 
Elektromobilita byla před několika lety jednou z  oblastí sci-fi .

Dnes se stává běžnou realitou. Podle odhadů bude počet 

zakoupených elektromobilů v  ČR strmě narůstat. Praha chce 

být na tento boom elektromobilů co nejlépe připravena, proto 
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plánuje do konce roku 2019 vytvoření páteřní sítě 59 nabíje-

cích stanic, z nichž bude 50 rychlonabíjecích. Aktuálně se počet 

veřejných nabíjecích stanic v metropoli pohybuje kolem stovky, 

což je nesrovnatelně méně, než je běžné v evropských městech 

jako Amsterdam či Vídeň. V  letošním roce bude zprovozněno 

nejméně 16 nabíjecích stanic. Praha připraví základní infrastruk-

turu přípojných bodů, místa pak bude pronajímat provozova-

telům. Jednou z  podmínek provozu nabíjecích stanic bude 

akceptace Lítačky. Projekt neznamená přínos jen pro majitele 

elektromobilů, kteří budou moci nabíjet své vozy na P+R par-

kovištích i v centru Prahy na frekventovaných ulicích, ale i pro 

ostatní obyvatele města díky snižování škodlivin v ovzduší.

: Energetické úspory 
 v městských domech
Ve spolupráci s  fi rmou PREměření připravil Operátor ICT pro-

jekt digitálního měření energií. Díky této technologii budou mít 

domácnosti spotřebu energií plně pod kontrolou.Pilotní projekt 

bude spuštěn v dubnu 2018 v památkově chráněném Vrtbov-

ském paláci vlastněném hlavním městem Prahou. Budova bude 

osazena novým digitálním měřicím systémem, který bude zajiš-

ťovat kompletní průběžný odečet všech energií, vody, tepla, 

plynu i elektřiny. Aktuální přehled o spotřebovávaných energi-

ích bude možné sledovat ve webové aplikaci. Předpokládáme, 

že informace uživatel využije ke změně svých spotřebitelských 

návyků tak, jak to vidíme u podobných opatření v  takzvaných 

chytrých domech. Úspora, byť v  jednotkách procent, může 

mít při případném masivním nasazení v  početných bytových 

domech ve vlastnictví Prahy zásadní přínos pro úspory energií 

a fi nančních prostředků.

: Nové technologie ve 
 veřejném prostoru: prototyp  
 chytré čtvrti v Karlíně

Na Karlínském náměstí vznikne prototyp chytré čtvrti, kde se 

vyzkouší hned několik technologií. V  tomto prostoru bude 

renovováno veřejné osvětlení, neboť to stávající je v  mnoha 

případech až padesát let staré. Nové veřejné osvětlení zlepší 

světelný komfort v  časech, kdy jsou veřejné prostory využí-

vány, ale zajistí také úsporu elektrické energie v  době, kdy 

ulice zejí prázdnotou. Lampy budou navíc vybaveny čidly infor-

mujícími o stavu ovzduší, klimatických podmínkácha intenzitě 

provozu.Kolemjdoucí se budou moci připojit zdarma k  Wi-Fi 

Přinášíme inovace 
pro lepší život v Praze

Senzorické 
veřejné 
osvětlení

Lítačka a nový 
regionální 
dopravní systém

Turistická 
karta

Chytrý svoz 
odpadu

Elektromobilita 
a e-carsharing

Mobilní aplikace 
pro jednodušší 
život

WiFi zdarma 
v atraktivních 
lokalitách

Dobíjecí 
stanice pro 
elektromobily

Datová  
platforma

Digitální 
měření 
energií

Inteligentní 
řízení města 
a informací

smartprague.eu
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a nabít si elektromobily na pěti speciálních lampách. V tomto 

prostoru je také umístěna jedna z desítky moderních laviček, 

které kromě signálu Wi-Fi umožňují nabít mobilní telefon. 

: Praha v mobilu

Pohyb po velkoměstě může někdy být složitý. Usnadnit kaž-

dodenní život všem Pražanům má nová mobilní aplikace Moje 

Praha. Uživatelé se mohou nechat navigovat na nejbližší body 

zájmu jako jsou úřady, parky, lékárny, dětská hřiště... Aplikace 

pomůže i při hledání volného parkovacího místa a na některých 

zónách je možné zaplatit rovnou z  mobilu. Díky aplikaci mají 

Pražané také přehled o  aktuálním kulturním dění v  metropoli. 

V následujících měsících se bude aplikace dále vyvíjet, přiby-

dou nové funkce jako například online objednávání na úřady. 

Aplikace Moje Praha bude také jedním ze zásadních kanálů 

pro zobrazování informací nad datovou platformou hl. m. Prahy, 

bude tedy umožnovat konkrétní funkce vzniklé propojením růz-

ných datových sad.

: Datová platforma: srdce   
 Smart Prague projektů

Hlavní město Praha, jednotlivé městské části a městské fi rmy 

generují velké množství dat a informací, ale málokdy se najdou 

v  uceleném výstupu. Vyhledání relevantních detailních infor-

mací o  Praze a  životě v  ní mnohdy zabere dlouhé minuty, 

některé informace zatím přístupné nejsou vůbec. Operátor ICT 

ve spolupráci s městem, městskými částmi, městskými fi rmami 

a akademiky připravuje datovou platformu, ve které se všechna 

relevantní data budou sbíhat a analyzovat.

Dobrá a kompetentní rozhodnutí vyžadují kvalitní a spolehlivé 

podklady. „Naším cílem je, abychom měli všechny data pohro-

madě, umožnili jejich efektivní spojování, vytvářet tak zcela nové 

informace o městě a mohlije efektivně využívat různé městské 

subjekty. Část bude ve formátu otevřených dat k dispozici obča-

nům a  ti je budou moci používat nejen pro svou potřebu, ale 

i ke komerčním účelům. Proto se mimo jiné Operátor ICT hlásí 

k  Manifestu otevřených dat,“ řekl ředitel divize Smart Prague 

Vladimír Zadina.

Veřejnost ocení především vizualizovaná a  již strukturovaná 

data, která jí dají dobrý přehled o dění v metropoli. Odborníci 

a  komerční subjekty budou moci pracovat se surovými daty, 

která využijí pro tvorbu nových aplikací. Cílem je uvolnit co nej-

větší množství informací veřejnosti, pro vnitřní potřebu zůstanou 

pouze data týkající se bezpečnosti. V datové platformě se také 

budou sbíhat data ze všech projektů Smart Prague, tedy ze sen-

zorů umístěných například na městském mobiliáři.

Jaká data o Praze vlastně nyní existují? Jaké užitečné aplikace, 

na nich mohou vyrůstat? To jsou základní otázky, na které nyní 

Operátor ICT spolu s  dalšími organizacemi hledá odpovědi. 

Mezi prvními datovými sadami, které budou v platformě k dis-

pozici budou například data o parkování, o stavu ovzduší, o cyk-

lotrasách... Cílem je propojit a analyzovat data z různých zdrojů, 

ať už od městských podniků, tak soukromých subjektů. 
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Smart city 
polygon v plzni : 
chytré technologie v praxi
JAK VYPADÁ SMART CITY? A CO VLASTNĚ ZNAMENÁ TERMÍN „CHYTRÉ MĚSTO“? 

ODPOVĚDI PŘINÁŠÍ UNIKÁTNÍ TECHNOLOGICKÝ PARK SMART CITY POLYGON, KTERÝ 

VLONI V ŘÍJNU PŘIVÍTAL SVÉ PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY.  

Projekt je výsledkem více než roční intenzivní spolupráce společ-

ností E.ON a OMEXOM GA Energo a jeho prvořadým cílem je při-

blížit velmi blízkou budoucnost v řízení veřejné infrastruktury měst 

a obcí pomocí Smart technologií. Jedná se o projekt svého druhu 

unikátní, který nemá ve střední Evropě obdobu.

„Termín „Smart City“ se dnes používá velmi často, málokdo ale ví, co 

opravdu znamená. Chytré město není o speciálních, nových technolo-

giích. Pro většinu systémů, které u nás ukazujeme, používáme známá 

a osvědčená řešení. Ale teprve způsob, jakým jsou používány a řízeny, 

z nich dělá Smart City technologie. Smyslem a cílem Smart City je spo-

kojený občan,“ vysvětluje Zdeněk Židek, generální ředitel společnosti 

OMEXOM GA Energo. Podle něj Smart City ve skutečnosti znamená 

nový, odpovědný způsob v řízení veřejné infrastruktury.

„Byl bych rád, aby nebyl daleko den, kdy starosta chytrého města 

zaparkuje na chytrém parkovišti, připojí do zásuvky svůj elektro-

mobil a  během dvaceti minut, než se mu nabije baterie, posedí 

na chytré solární lavičce, přes kterou se připojí k internetu, aby se 

podíval, jak mu svítí veřejné osvětlení v obci“, popisuje svou před-

stavu Martin Záklasník, jednatel společnosti E.ON Česká republika 

a dodává: „Myslíme na budoucnost a věříme, že tomu tak bude.“
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SMART CITY POLYGON je umístěn v sídle společnosti OME-

XOM GA Energo. V  rámci jednoho areálu jsou instalovány 

ucelené systémy pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení 

ochrany majetku, „chytré parkování“, zvýšení průjezdnosti 

lokalitou, bezpečnost chodců, ochranu životního prostředí, 

inteligentní řízení budov a další. Každá technologie řeší jeden 

segment života obyvatel města, teprve společně však vytvá-

řejí skutečné Smart City. V reálném prostředí jsou ihned k dis-

pozici výstupy z  celého systému umožňující následnou ana-

lýzu a odpovědné řízení.

: Inteligentní parkování 
Problém s  parkováním řeší téměř každé větší město. V  rámci 

Smart systému je proto tato oblast považována za jeden ze sta-

vebních kamenů. Polygon ukazuje, jak lze situaci řešit pomocí 

systému Inteligentního parkování s technologií SPINWIRE®. Tato 

mimořádně spolehlivá technologie se využívá ke sledování 

obsazenosti parkovišť a  navádění na volná místa, ke kontrole 

doby parkování na místech s omezenou dobou stání, na zpo-

platněných parkovištích, na vyhrazených stáních, na parkoviš-

tích s rezervačním systémem a na komunikacích k měření hus-

toty provozu a  rychlosti vozidel. Získaná data zároveň slouží 

k  optimalizaci řízení parkování a  provozu ve městech včetně 

poskytování spolehlivých údajů do mobilních aplikací pro řidiče. 

Je důležité zmínit také to, že detektory technologie SPINWIRE® 

jsou skryty pod vozovkou, takže nenarušují vzhled města. 

Vhodným doplňkem k řešení SPINWIRE® je také světelná signa-

lizace, která se umisťuje viditelně na vozovku a slouží k vizuál-

nímu navedení řidičů na volné místo.

: Inteligentní přechod pro chodce
Součástí dopravního řešení, které zároveň zasahuje i bezpečnost, 

jsou inteligentní přechody pro chodce. V  polygonu je přechod 

opatřen světelnou signalizací, pohybovým senzorem a detektory, 

které změnou světelného modu upozorní řidiče na vstup chodce 

na přechod.

: Inteligentní osvětlení
Efektivně provozované veřejné osvětlení je nedílnou součástí 

kvality městského života a přispívá k bezpečnosti obyvatel. Záro-

veň představuje značnou položku v městských rozpočtech a je 

proto v zájmu každého města i obce uvažovat o co nejefektivněj-

ším provozu. Významně pomoci může využití Smart technologií. 

Jednou z nich jsou například LED svítidla s pohybovým senzorem 

reagující zvýšením intenzity osvitu na příchod chodce. Další může 

být využití systému CITY TOUCH, což je systém vytvářející inte-

ligentní pasport veřejného osvětlení, ve kterém je každé svítidlo 

ukotveno v mapovém podkladu. Díky tomu je možné světla jed-

notlivě nebo po skupinách on-line řídit a monitorovat včetně oka-

mžitého ohlášení poruch. SMART CITY POLYGON navíc nabízí 

porovnání LED osvětlení a běžného svítidla se sodíkovou výboj-

kou, a to včetně ukázky aktuální spotřeby. 
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: Chytrá lavička
Vhodným řešením pro veřejný prostor může být „chytrá 

lavička“. Kromě odpočinku poskytuje také například WIFI 

připojení a  možnost dobíjení mobilních zařízení. Doplnit ji 

lze čidly pro monitoring čistoty ovzduší,hladinyhluku a další. 

Energii čerpá z  fotovoltaického panelu, který je umístěn 

vzadu za opěradlem. 

: Ac a CNG
S rozvojem elektromobility stoupá také poptávka po dobíje-

cích stanicích. SMART CITY POLYGON představuje nabíjecí 

AC stanici 2×�22 kW se dvěma parkovacími místy.

Nesmíme opomenout ani další alternativu pohonu, a to stla-

čený zemní plyn. V areálu je možné vyzkoušet plnicí stanici 

CNG pro motorová vozidla.  

: Datové centrum
SMART CITY POLYGON nabízí více než dvě desítky techno-

logií, aplikací a  softwarových řešení, která se starají o  jed-

notlivé součásti veřejné infrastruktury včetně inteligent-

ního řízení veřejných budov. Všechny jsou ale napojeny na 

DATOVÉ CENTRUM - mozek celého systému. Odtud se jed-

notlivé části řídí a zároveň se zde shromažďují všechna data, 

která se používají k následným analýzám.

: Polygon pro studenty, 
 veřejnost i investory
SMART CITY POLYGON je jedinečnou příležitostí pro zástupce 

měst a obcí podívat se na to, jak skutečné chytré město fun-

guje. Smart technologie ale mohou pomoci i  soukromým 

investorům při správě budov, areálů i provozů a polygon jim 

pomůže se v celé problematice zorientovat. 

Technologický park má však ještě jeden, neméně důležitý 

úkol. Vznikl rovněž jako výcvikové a výukové středisko pro 

studenty středních a vysokých škol. Přístupný je však také 

široké veřejnosti odborné i  laické, a  to formou komentova-

ných prohlídek, které je možné si objednat prostřednictvím 

formuláře na webových stránkách smartcitypolygon.cz.

Inovační 
a spolehlivé  
partnerství
Smart City se nemusí omezovat pouze na hranice města. 

V řadě případů může být daleko efektivnější regionální spo-

lupráce, a to nejen na úrovni samosprávy, ale i se zapojením 

podnikatelského a  akademického sektoru. K  tomuto účelu 

může sloužit například oborové sdružení Czech Smart City 

Cluster, jehož cílem je být především spolehlivým partnerem 

a  spojovacím článkem mezi všemi aktéry. Důležité je, aby 

toto partnerství přinášelo inovace. Velkou předností je to, že 

každá zapojená společnost či instituce nabízí v  rámci clus-

teru své know-how, které je pak společně rozvíjeno a mohou 

se tak snáze najít optimalizovaná, chytrá řešení reagující na 

potřeby jednotlivých měst a obcí. 

Společnost E.ON je jedním ze zakládajících členů tohoto 

uskupení a členem je i f irma OMEXOM GA Energo. 
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Daniel Morys, ředitel DPO : rozhovor David Bárta

36 city : ostrava

Ostrava má 
inovativní dopravní 
podnik!!!
FILOZOFIE ŘÍZENÍ PŘEDCHOZÍHO VEDENÍ MĚSTA, RESP. PODNIKU BYLA POSTAVENA 

NA MYŠLENÍ „ZA CO NEJMÉNĚ PENĚZ NAJET CO NEJVÍCE KILOMETRŮ“. NÁSTUPEM 

NOVÉHO VEDENÍ SE FILOZOFIE ZMĚNILA NA „CESTUJÍCÍ JE ZÁKAZNÍK“.

První věc, kterou jsem po svém nástupu udělal, byla formulace glo-

bální vize s cílem vrátit lidi do městské dopravy. Změnili jsme logis-

tický pohled na veřejnou dopravu, který byl vyjádřen indikátorem 

počtu vozokilometrů, na zákaznický pohled, vyjádřený počtem 

cestujících. Zatímco dříve byly výkazy výkonu fi rmy měřeny tacho-

metry, nyní jsme přešli na počty cestujících, což nutně vedlo 

k myšlenkám na efektivní formy sběru dat a optimalizaci provozu. 

Dopravní podnik nebyl nastavený jako standardní fi rma, tj. nebyly 

správně nastaveny procesy, měřitelná kritéria, dílčí cíle vedoucí 

k tomu globálnímu. Abychom mohli měřit úspěch, museli jsme sle-

dovat vývoj počtu cestujících, a  to formou, která bude srozumi-

telná pro celý management i další pracovníky podniku. Data evi-

dovaná převážně v nepřehledných excelovských tabulkách jsme 

začali interpretovat pomocí nástrojů business intelligence.

Absence některých prvků centrálního controllingu nás dovedla 

k revizi základních procesů a defi nování výkonových KPI. Celkem 

jsme vydefi novali 9 základních procesů (viz obrázek 1). Následně 

jsme na každoměsíčních jednáních všech manažerů jednotlivých 

oddělení sjednotili data a KPI jednotlivých oddělení. V minulosti 

nedocházelo k  dostatečnému sdílení dat a  některá oddělení 

měla dokonce protichůdně defi nované cíle. Původní hlavní KPI 

„počet vozokilometrů“ byl stanoven v návaznosti na kompenzaci 

z veřejných zdrojů, což paradoxně mohlo podnik motivovat jezdit 
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co nejvíce bez ohledu na potřeby. Novým hlavním KPI je „počet 

cestujících“, což vede k efektivnějšímu využití míst v MHD, vyšší 

efektivitě provozu a vytíženosti, k využití technologií a rozsáhlejší 

publikaci informací v on-line režimu. 

Nasadili jsme infračervená sčítací zařízení cestujících v  71 vozi-

dlech (necelých 10 % vozového parku) a výsledná data extrapo-

lujeme. Záměrem je detekci rozšířit. Díky nasazenému odbavo-

vacímu systému „tap and ride“ umožňujícímu platbu za jízdenku 

i pomocí bankovní karty, jsme získali další cenný datový vstup. 

Než bychom ztráceli čas vývojem nějakého softwaru na práci 

s  daty, koupili jsme dostupný software jako službu a  měli tak 

výsledky „hned“. Vyhodnocujeme výkon veřejné služby podle 

metodiky MD ČR a předloni se nám po 10 letech poklesu cestují-

cích podařilo tento trend zvrátit. Za loňský rok počet jízd cestují-

cích vzrostl o 3 miliony. A to je první úspěch.

: Změnit myšlení aneb moc   
 sledujeme hvězdné války
Prvním krokem k úspěchu bylo otevřít hlavy zaměstnancům skrze 

motivaci a know-how a vytvořit tlak na změnu. Kromě formulace 

dlouhodobé vize bych ocenil především fakt, že jsme dostali od 

politického vedení města důvěru, dostatečné fi nanční zdroje a urči-

tou míru svobody; nikdo nám nediktuje, co máme dělat.

Na smart projektech je složité, že je nutné je integrovat do mnoha 

oblastí. Jste tak úspěšný, jak jste schopen integrovat. Kolikrát ani 

v energetice, odkud jsem profesně přišel, jsem nezažil tak složité 

situace, jako v dopravě. Řešíte drážní úřad, telekomunikační úřad…

Druhou klíčovou věcí je překonat strach. Manažer by se neměl bát 

přiměřeně riskovat. Za chyby by se nemělo primárně trestat, ale 

poučit se z nich a dívat se dopředu. Bez odvážných lidí se pod-

nik nezmění k lepšímu. Cílem je strhnout ke změnám čím dál tím 

větší skupinu lidí. Překonat počáteční nedůvěru, pohrdání, různé 

nálepky, například že „moc sledujeme hvězdné války“ a že „utrá-

címe spoustu peněz na technologická řešení, která nikdo nechce.“

Do dopravního podniku přišlo know-how o přístupu k informacím, 

znalost angličtiny se stala předpokladem. Na klíčová místa už nepři-

jímáme jiné lidi, protože „dopravní věci“ se u nás naučí. Technik tak 

umí anglicky, hodnotíme jeho nadšení a správný pozitivní přístup.

Znalosti je ale nutné multiplikovat. Dosavadní plánování dopravy 

a logistických systémů bylo „zamknuté“ 30 let. Tak jsme motivo-
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Obrázek 1 - Dashboardy DPO s krátkou specifi kací, celý Dopravní podnik 

Ostrava vnímáme jako 9 sekcí, které jsou vzájemně propojeny, ale dají se 

samostatně postupně řídit a rozvíjet. Jedná se o nový přístup k řízení měst-

ské dopravní společnosti, kdy je našim cílem získat přehled o dopravním 

podniku postavený na reálných datech v reálném čase.

Obrázek 2 - Dashboard pro vedení DPO

38 city : ostrava

vali lidi, aby vycestovali – viděli jiná města a jejich řešení. Není to 

bolestivá změna, ale postupná. Nepoužíváme metody síly a tlaku. 

Pohled na cestujícího jako zákazníka mění interní procesy pod-

niku. Potřebujeme jiný typ lidí a jiné počty, čímž dochází ke změně 

fi rmy jako takové.

: Dopravně-komunikační 
 platforma
Klíčová vize „cestující je zákazník“ přináší prostor pro nové 

technologie. Děláme různé piloty a zkoušíme, co přináší efekt 

či úspory. Závislost lidí na „chytrých krabičkách“ chceme využít 

k lepšímu monitoringu cestujících. Chceme poskytnout wi-fi  při-

pojení zdarma, které odvede pozornost potenciálních vandalů 

k  jejich telefonům. Jen ten, kdo si stáhne naší aplikaci, může 

z takové služby profi tovat. Skrze tento nový komunikační kanál 

budeme poskytovat push-up notifi kace o případných změnách 

na trase či výlukách, poskytneme multimodální navigaci. Zároveň 

budeme motivovat cestující, aby fotili problémy a  nedostatky, 

které během cesty objeví. Ty chceme automatizovat a posílat 

přímo pracovníkům údržby, kteří tak hned zjistí, v jakém vozidle 

byl problém vyfocen, kde se vůz nachází, a po úklidu chceme 

dotyčnému zaslat zprávu, že je problém vyřešen. K tomuto cho-

vání budeme cestující motivovat různými soutěžemi, třeba slo-

sováním o nový iPhone. Uživatelé aplikace se ale stanou novým 

zdrojem dat pro další rozvoj služeb pro cestující. A to je klíčové. 

Kromě zkvalitnění našich služeb tak cílíme na zlepšení interních 

procesů ve fi rmě, neboť cestující „komunikuje“ s pracovníkem 

údržby a my můžeme jejich práci měřit a odměňovat. Měříme, 

a  tudíž i  řídíme!!! Díky tomu jsme mohli pilotně nasadit pokro-

čilý manažerský systém s  whatif analýzami, které nám umož-

ňují simulovat různé scénáře. Kombinujeme data od cestujících 

a data z našich vozidel, a tím se podnik posouvá k jinému způ-

sobu fungování – dynamické dopravě. 

: Dynamická doprava
What-if scénáře (co se stane, když) nám umožňují pokročilé plá-

nování ve výpravě vozidel. Jsme schopni dopočítat, kolik taková 

změna stojí a  vyzkoušet ji na simulačním nástroji. Potřebujeme 

taková rozhodnutí v  sekundách, hýbeme s  celým grafi konem, 

využíváme složité statisticko-matematické modely, které jsou 

běžné v byznysu – například modelování zásobování ve výrobě. 

Ve světě je spousta fi rem, které se touto problematikou zabývají.

Je to matematická úloha, kterou pokud řešíme v Excelu, makry, 

pomocí kontingenčních tabulek, tak nikdy nemůžeme dosáhnout 

takových výsledků, jako s  geneticky samoučícími prvky umělé 

inteligence. Je to nutný evoluční krok k tomu, abychom statickou 

dopravu s jízdními řády předělali na dynamickou.
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: Odborníci na dopravu nejsou  
 odborníky na logistiku

Směřujeme k dynamické dopravě, neboť jako dopravci budeme 

tam, kde jsou lidé, a  jízdní řády budou postupně nahrazeny. 

Museli jsme vyškolit lidi. Byl jsem odborníkem na logistiku 

a zabýval jsem se plánováním, spolupracoval jsem s I2techno-

logies (genetické algoritmy pro optimalizaci toku zásob), a díky 

tomu jsme začali pátrat po vhodném dodavateli a narazili jsme 

na izraelské a americké řešení. Pochopili jsme, že je nástroj lepší 

koupit, než ho „vyvíjet na koleně“ – my jsme tu přece od toho, 

abychom to provozovali, ne programovali. Zásadním paramet-

rem volby  je také rychlost implementace.

V této chvíli připravujeme soutěž s cílem získat podobný nástroj 

pro pokročilé plánování vozů a  směn a  doufáme, že se nám 

podaří posunout tuto náročnou část přípravy provozu na další 

vývojový stupeň. Během předběžného průzkumu trhu jsme měli 

možnost se detailně seznámit s více řešeními a každé z nich nás 

něčím překvapilo. Ať už to byla rychlost zpracování, přehledné 

pracovní prostředí nebo samozřejmě úspora v  potřebě vozů. 

Cena těchto řešení není nízká, ale v porovnání s možnou úspo-

rou je více než výhodná. Také se nám líbí model SaaS (Software 

jako služba), ve kterém si na základě měsíčního paušálu zajistíme 

nejen implementaci systému, ale i jeho rozvoj a aktualizace bez 

zásahu našich zaměstnanců. Obecně celý tento model snižuje 

náklady na provoz řešení: žádné servery, žádné instalace, žádné 

programování.

Za tímto pokrokem stojí kolega Michal Bočvarov.To on podobná 

řešení hledá a prezentuje kolegům i vedení. Zároveň je jeho úko-

lem v rámci těchto řešení proškolit celý podnik. Díky tomu to dnes 

management chápe a ví, že podobná inovativní řešení potřebuje. 

Chceme  tyto zkušenosti sdílet a chceme inspirovat i ostatní.Učíme 

se, jak zákon o  veřejných zakázkách fl exibilně aplikovat, a  je to 

stejně složité, jako samotné technické řešení, ale víme, že je to 

o práci, o přístupu k věci; zákon není špatný, lidé se ale bojí apliko-

vat jeho možnosti.Je to o aplikaci a judikátech a ve fi nále se musíte 

manažersky přiklonit k jednomu z nich, a nebát se jít do rizika. 

: Spolupráce s byznysem 
 je klíčem k úspěchu
Zabývat se inovacemi, nebýt zamknutý v prostředí dopravního 

podniku, být motivován se učit, propojovat podnik s byznys pro-

středím, to jsou hlavní motory pokroku. Když jsme podnik ote-

vřeli, fi rmy získaly cenná data a recipročně nám poskytují svoje 

know-how. Děláme různé aliance a  testujeme nové technolo-

gie. I politická kultura se mění. Jsem rád, že nám dnes politici 

nezasahují do operativního řízení fi rmy. A díky změnám ve fi rmě 

jsme schopni je inspirovat, protože dnes lépe víme, jaké jsou 

trendy ve veřejné dopravě ve světě a kterým  z těchto trendů 

Ostrava ani v budoucnu neunikne, pokud má jako město zvýšit 

svoji konkurenceschopnost. Můžeme dělat správné věci, jsme 

na svou práci hrdí a děláme ji s nadšením. Ostrava!!!



Idrija
Bojan Sever : starosta města Idrija 1490            6 000           SLO

Bojan Sever : Do funkce starosty byl poprvé zvolen v roce 2006. Od té doby 

svoji funkci již dvakrát obhájil. Vzděláním je elektrotechnik a před nástupem 

do funkce pracoval pro koncern Kolektor, což je největší společnost v Idriji. 

Kromě toho se pan Sever může pochlubit zkušenostmi s provozem farmy 

a chovem koní, ale také například černým páskem v karate. Možná právě tato 

jedinečná kombinace dovedností přispěla k tomu, že byl mezi prvními, kdo se 

ve Slovinsku přihlásili ke konceptu Smart City.
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: Idrija je prvním slovinským městem, které má nasta-
venu strategii svého rozvoje coby chytré komunity. 

Jak jste vůbec k rozhodnutí o strategii Smart City dospěl?

Pro správné investiční plánování a další rozvoj jsou klíčové kvalitní 

databáze. Největším problémem, se kterým se řada obcí potýká, 

je nesprávná analýza dat a chybná, nepřesná data. Máte-li k dispo-

zici obrovské množství informací, potřebujete vědět, jak je správně 

vyhodnotit. Když jsem poprvé lidem odpovědným za správu obce 

oznámil, že z Idrije uděláme chytré město, všichni se mi smáli. Vůbec 

si nedovedli představit, co by to mělo znamenat. Městský úřad byl 

tehdy organizačně členěn na jednotlivé odbory, které spolu příliš 

nespolupracovaly. Pokud už nějaký odbor shromáždil nějaká data, 

buď je nesdílel s dalšími odbory, nebo nevěděli, jak je analyzovat, 

případně jim potřebná data úplně chyběla. Nyní začínáme budovat 

platformu, která umožní uložit veškerá data shromážděná různými 

odbory městského úřadu. Tato databáze bude základem vzájemné 

spolupráce. Být součástí chytrých měst znamená spolupráci. Já sdí-

lím svoje data s ostatními a oni zase sdílí svá data se mnou. Idrija je 

součástí rozsáhlejší sítě různých evropských chytrých měst, která 

nyní zahrnuje kolem 150 měst. Hlavním tématem našich debat je 

otázka, jak naučit lidi spolupracovat a  jak je připravit na účast na 

budování chytrého města.

: Co občanům spolupráce na obecní vizi chytrého města 
přinese?

Všechno se to dá shrnout jednou velmi prostou otázkou: Jsou 

občané připraveni spolupracovat a ve výsledku tak ušetřit až 40 % 

energie? Jsou ochotni spolupracovat na třídění a recyklaci odpadu? 

A dále – jsou připraveni sdílet s námi nasbíraná data a důvěřovat 

nám, že je nezneužijeme? Je to na nich. Jediným problémem je, že 

dnes má každý obavy z tzv. Velkého bratra. Na nás je, abychom vzá-

jemnou důvěru posilovali a snažili se tento strach eliminovat. Pouze 

potom může spolupráce vyústit v chytré veřejné osvětlení, chytrý 

systém elektromobilů a automobilů s autonomním řízením, chytré 

rozvodné sítě, chytré baterie... Má-li všechno tohle fungovat, potře-

bujeme přijít se systémem, ve kterém budou všechny zaintereso-

vané subjekty v rámci chytrého města navzájem spolupracovat.

: Máte v plánu postavit systém na již existujícím modelu 
chytrého města?

Takové město zatím neexistuje. Sami se teď pokoušíme vyvinout 

systém, který v konceptu chytrého města propojí všechny aspekty 

chytrého rozvoje. Větší města čelí větším problémům: v  řadě pří-

padů je městská infrastruktura spravována soukromými společ-

nostmi, s  nimiž lidé prostě nejsou ochotní sdílet data. Z  tohoto 

důvodu jsme například transformovali obecní infrastrukturní služby 

do veřejné společnosti. Data vytvořená v  této oblasti mohou být 

využita při řízení veřejných služeb, zdanění majetku, získávání infor-

mací o konkrétní lokalitě atd. Zároveň je třeba, aby shromážděná 

data byla dostupná také obyvatelům. 

: Jaký váš chytrý projekt čeká na realizaci jako první?

V nejbližší době se chystáme začít zavádět novou chytrou rozvodnou 

síť. V rámci tohoto projektu bude k chytré baterii připojeno jedenáct 

veřejných budov, dvě elektrárny a kolem padesáti soukromých obyt-

ných objektů. Naším cílem je zajištění obousměrného toku elektřiny: 

v případě, že vznikne přebytek solární energie, bude tento přebytek 

uložen do chytré baterie. Tuto energii bude možné z baterie opět vzít 

ve chvíli, kdy bude potřeba. Projekt v Idriji má hodnotu mezi 8 a 10 

miliony eur a o  investici se dělí japonská organizace New Energy and 

Industrial Technology Development Organization (NEDO) a  ELES, 

což je operátor elektrické přenosové sítě ve Slovinsku. 

Zavedení chytré rozvodné sítě je komplexní proces, který se netýká 

pouze technologických expertů a  obecních manažerů: vyžaduje 

zapojení odborníků z  oblasti urbanismu, architektury a  dokonce 

i sociálních věd, například sociologů a psychologů. Nelze jen tak 

nějakou věc prohlásit za chytrou nebo říct, že naše město je teď 

chytré město. Chytré město vnímám jako souhrn vzájemných 

dohod mezi lidmi, kteří chtějí něco víc.

: Z jakého důvodu jste začal pracovat na projektech, které se 
točí kolem poskytování základních statků, jako je elektřina a voda? 

Chytrá rozvodná síť je základnou, na níž stojí všechny další prvky 

Chytré město vnímám jako souhrn 
vzájemných dohod mezi lidmi, 
kteří chtějí něco víc
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chytrého města. Pro koncového uživatele představuje efektivnější 

a  také dostupnější řešení. Tento systém pracuje také se zemním 

plynem. Pomůže nám zjistit, zda jsme připraveni na spolupráci – zda 

je taková změna ve způsobu uvažování lidí vůbec možná. Tím roz-

hodujícím faktorem celého tohoto konceptu je ale otázka vzájemné 

důvěry mezi obcí a jejími obyvateli.

: Jednou z největších výzev, před kterou slovinská města 
stojí, je odklon od automobilismu. Je budoucnost bez auto-
mobilů vizí pro Idriji? 

Já používám auto každý den zhruba tak 10 % času. Proč ho vůbec 

mám? Zrovna následující den po našem rozhovoru se chystám 

do Bruselu k  podpisu dokumentu, kterým se naše obec ofi ci-

álně zaváže snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 %. Napláno-

vali jsem asi patnáct různých projektů, které nám pomohou tento 

cíl naplnit. Mezi nimi chytrá rozvodná síť, použití milionu a  půl 

metrů krychlových vody v uzavřeném dole na rtuť, větší využívání 

solární energie. Abychom ale zůstali nohama na zemi, je třeba si 

přiznat, že provoz města se neobejde bez zemního plynu. Bio-

masa není dostatečným zdrojem, protože poptávka po elektrické 

energii ze strany průmyslu je obrovská. Potřebujeme najít cestu 

k energetické soběstačnosti našeho prostředí. Zatím se to však 

zdá nemožné – prostě není dostatek slunečního svitu ani větrné 

energie. Jako nejracionálnější strategie se zatím jeví chytré bate-

rie, úspora energie a chytré způsoby její distribuce. 

: Idrija je malé město v odlehlé oblasti s průmyslovou his-
torií. Ve střední a východní Evropě lze najít řadu podobných 
měst, která se ale potýkají s různými problémy postindustri-
ální éry. Co se mohou od Idrije naučit? 

Evropa si začíná uvědomovat, že úspěšnější jsou při zavádění své 

ekologické politiky ty obce, které vycházejí z přístupu „zdola nahoru“.  

Ekologické škody, které jsme způsobili naší planetě, jsou ale tak velké, 

že je nebude možné napravit ani v příštích padesáti letech. Proto je 

třeba vytvořit dva plány: jeden pro přizpůsobení se aktuálním změ-

nám ekosystému a druhý pro zlepšení našich životních podmínek.

: Kde vidíte Idriji za dvacet let? 

Zhruba pětisetletá tradice těžby umožnila rozvoj města. Chytří lidé 

si byli vědomi toho, že doly nejsou věčné, a začali budovat průmysl. 

Když nakonec došlo k uzavření dolů, kolektivní znalosti nebyly roz-

prášeny a tito chytří lidé Idriji neopustili. Znalosti, které se předávaly 

z generace na generaci, tak byly uplatněny v průmyslu. Se strategií 

chytrého města jsme vstoupili do nové éry - éry digitalizace. Potře-

bujeme se na ni adaptovat, tak jako jsme se adaptovali na industria-

lizaci. Velká část nashromážděných znalostí se může vytratit, jestliže 

se lidé odstěhují z Idrije. Důležité je, abychom zachovali Idriji jako 

místo, kde chtějí lidé žít, tak aby všechny ty cenné znalosti 

zůstaly ve městě. To zajistí další rozvoj Idrije.

: Pět věcí, které byste měli 
 vědět o slovinském městě   
 Idrija

1. Celkem zde žije 6 000 obyvatel.

2. Město se rozprostírá v kopcovitém terénu v odlehlém 
údolí západního Slovinska.

3. Rozvoj města je historicky spjat s těžbou rtuti. Doly se 
začaly postupně zavírat v roce 1970. Poslední tavba 
rudy proběhla v 90. letech minulého století. Většina 
zbývajících důlních zařízení byla roku 2012 zapsána na 
Seznam světového dědictví UNESCO.

4. Idrija má silnou ekonomickou pozici a zejména díky 
dvěma velkým společnostem zabývajícím se průmys-
lovými technologiemi je míra nezaměstnanosti v obci 
jedna z nejnižších v celém Slovinsku.

5. Vzhledem ke své odlehlé geografi cké poloze, malému 
prostoru pro další expanzi a také značné závislosti na 
jednom ekonomickém sektoru je pro město důležité 
plánovat a diverzifi kovat příležitosti, aby nejen přežilo, 
ale mohlo nadále prosperovat.
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: Co znamená pojem „Smart City“ v Idriji?

Smart City je velmi vágní pojem. Existuje více než 150 různých defi -

nic. Pro nás to ale znamená transparentní a přehledně uspořádaná 

data, která jsou základem informovaného rozhodování. Rozhodli 

jsme se nastavit rámec Smart City jako co nejširší.

: Byl jste v týmu, který sestavil strategii chytrého města 
v roce 2013. Když se podíváte zpět, dokážete vyhodnotit její 
efektivnost?

V té době jsme ještě nevěděli, co je možné a jak se bude tato oblast 

rozvíjet. V roce 2013 existovalo o chytrých městech mnohem méně 

informací a většina konceptů se opírala o technologie. Velké spo-

lečnosti propagovali svoje služby s vizí technologické utopie a vět-

šina akademických článků si od tohoto konceptu udržovala kritický 

odstup. Naše strategie byla v prostředí Slovinska něčím převratným 

a proces auditu, kdy jsme se snažili získat zainteresované subjekty 

a také fi nanční zdroje pro naše plány, nám zabral několik let.  Svět 

kolem nás se však změnil a koncept Smart City se stal důležitým 

benchmarkem. Skutečnost, že už tehdy jsme měli připravenu urči-

tou strategii a měli jsme povědomí o konceptech, o něž se opírala, 

nám pomohla se rychleji přizpůsobit. Do budoucna ale očekávám, 

že přívlastek „chytrý“ se stane redundantním, protože celá řada 

sektorů rozhodování bude digitalizována a budou pro ně klíčová 

data. Z chytrých řešení se stane nový standard. 

: Jakým způsobem ovlivňují chytrá řešení kvalitu života 
v Idriji?

Chytrá řešení by měla přispívat k zjednodušení života a zlep-

šovat životní prostředí. Nejsou ale kouzelnou hůlkou, která vše 

vyřeší. I když se podaří zajistit, aby základní služby byly dostup-

nější, potřebujeme také kulturní programy, zajímavou nabídku 

volnočasových aktivit a příjemné ulice pro pěší. Digitalizace ani 

senzory sami o sobě ke kvalitě života nepřispívají, mohou ale 

pomoci zvýšit kvalitu a udržitelnost tradičních služeb – dodávky 

čisté vody, nakládání s  odpady, dodávky elektrické energie, 

svoz odpadu, plánování rozvoje města... To vše hraje zásadní 

roli v malých městech, kde každá drobná chyba ve fungování 

infrastruktury nebo služeb může ovlivnit velké části populace 

– nebo dokonce způsobit odstřižení celého města z rozvodné 

sítě elektrické energie.

: Letos si připomínáme Evropský rok kulturního dědictví. 
Vnímáte rozvoj města v posledních letech jako rozchod s jeho 
těžařskými dědictvím?

Vnímám jej jako nový způsob uvažování o tom, co už děláme. Digi-

talizace může jít ruku v ruce s průmyslovým dědictvím. V Idriji se 

nachází třetina slovinského průmyslového dědictví. Digitalizace 

nám může pomoci pozvednout cenné historické informace na jinou 

úroveň. Díky digitálním nástrojům je možné naše dědictví zkoumat 

a prezentovat spolu s dědictvím dalších měst a zemí – to nám dává 

další možnost, jak vyprávět globální a navzájem provázaný příběh 

o tom, jakým způsobem se na utváření světa, jak jej dnes známe, 

podílela rtuť. Vzhledem k  tomu, že jednou z  největších výzev je 

vytváření nových rozmanitých pracovních příležitostí pro vysoce 

kvalifi kované pracovníky, je možné tradiční a digitální nástroje kom-

binovat. Určitou možnost představuje kulturní a  vzdělávací turis-

mus, i když to není jediná ani ta nejlepší možnost. Je třeba neustále 

si rozšiřovat obzory a  hledat potenciál v  kombinování 

turismu s kreativními odvětvími a dalšími slibnými sektory.

Transparentní a přehledně uspořádaná data 
jsou základem informovaného rozhodování

Matevž Straus : projektový konzultant obce

Ve věku 29 let je klíčovou postavou nové generace těch, kdo 

jsou v  Idriji odpovědní za rozhodování. Již v  roce 2013 byl 

součástí pracovní skupiny, která vypracovala strategii Smart 

City pro Idriji. Od minulého roku pracuje pro obec jako pro-

jektový konzultant.
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Kranj
Janezem Ziherlem : geodet specializující se na prostorové informace, se stal vedoucím odboru pro životní prostředí a územní 

plánování města Kranj v roce 2015. Kromě harmonického urbanistického rozvoje města se jako hlavní výzvou zabývá revitalizací 

degradovaných městských oblastí a přilehlých území, i centra starého města.

Janez Ziherle : vedoucí odboru životního prostředí a rozvoje města městského úřadu 1256            37 500          SLO
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Jak budovat současné město na odkazu socialistické výstavby? 

Ve městě Kranj si uvědomili, že Slovinsko a další země střední 

a  východní Evropy stále postrádají strategie pro udržitelný 

rozvoj rozsáhlých socialistických sídlišť. Přesvědčeni o tom, že 

zanedbání nemůže přinést nic než negativní sociální a ekono-

mické dopady, se členové vedení města rozhodli jednat dříve, 

než bude pozdě. Vedle dalších chytrých opatření se Městský 

úřad Kranj zaměřuje na „měkkou“ městskou obnovu největ-

šího socialistického sídliště s důrazem na účast obyvatel.

: Zaostřeno na... Planina,   
 Kranj, Slovinsko
Kranj je s 37 500 obyvateli čtvrtým největším městem Slovin-

ska. Přestože jde stále ještě o ekonomické a kulturní centrum 

severního Slovinska, o  část své vitality město přišlo: několik 

velkých průmyslových podniků skončilo a mnoho lidí si zvyklo 

na zhruba 30minutové dojíždění za prací do Lublaně. Více 

než třetina obyvatel Kranje (16 000) bydlí na sídlišti Planina, 

které je jedním z největších socialistických sídlišť v zemi. Bylo 

postaveno v  70. letech jako bydlení pro pracovníky nedale-

kých továren. Dnes Planina čelí řadě problémů veřejného pro-

storu – mimo jiné jde o nedostatek parkovacích míst, neudr-

žovanou zeleň a veřejná prostranství, stará hřiště a zastaralá 

sportoviště. Sociální kohezi příliš nepřispívají ani další faktory, 

zejména rostoucí nezaměstnanost. Aby bylo možné zabránit 

dalšímu prostorovému, ekonomickému a  sociálnímu úpadku 

sídliště, je třeba přijmout konkrétní opatření.

: Oceňované postupy obnovy  
 orientované na obyvatele
Ještě před tím, než odstartovala opatření směřující k  fyzické 

renovaci a  úsporám energie, se město Kranj rozhodlo zahájit 

proces „měkké městské obnovy“, tedy soubor aktivit zaměře-

ných na obyvatele, které umožní jak fyzickou renovaci, tak také 

vytvoří příležitosti pro nové sociální konstelace a větší zapojení 

obyvatel do dění kolem nich. Tento proces vede „kancelář měst-

ské obnovy“, tvořená skupinou odborníků, kteří vystupují jako 

prostředník mezi městskou správou a  obyvateli. Tento postup 

byl poprvé vyzkoušen ve Vídni v 70. letech a osvědčil se jako 

úspěšný formát pro identifi kaci problémů a zavádění řešení na 

úrovni obytných zón. Stejně jako mnohá další slovinská města 

také Kranj se chce vyhnout neudržitelnému nařizování demolic 

bytového fondu a raději usiluje o vyzdvihnutí kvalit socialistického 

plánování rozvoje města. Na druhou stranu si je město vědomo, 

že ani iniciativy přicházející zezdola se nemusí vždy objevit. Aleš 

Peternel, architekt a šéf Kanceláře městské obnovy města Kranj, 

popisuje tento přístup jako „zprostředkující“: zdlouhavý, ale zato 

efektivní proces zapojení všech zainteresovaných stran. Za svoje 

snahy v oblasti městské obnovy získalo město Kranjv roce 2017 

cenu za dobrou praxi v rámci platformy URBACT. 

První slovinské 
město s kanceláří 
městské obnovy
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: Budování komunity 
Kancelář městské obnovy vede rozmanitá skupina odbor-

níků (architekti, sociální pracovníci, odborníci na komu-

nikaci, designér...), kteří jsou „ke službám obyvatelům“, 

jak vysvětluje Selman Čorović, kulturní manažer a  jeden 

z členů týmu. Kancelář spojuje pět odborů městské správy, 

čtyři místní komunity, nevládní organizace, veřejné městské 

služby a  instituce a obyvatele sídliště Planina při společné 

práci na projektu obnovy. Výsledkem roční spolupráce mezi 

městem, odborníky a  obyvateli je plán obnovy a  revitali-

zace celé oblasti. 

Konečné prezentace a workshopy, do kterých byli zapojeni 

také rezidenti, se uskutečnily letos v  lednu. Mezi projekty, 

které budou realizovány, patří: rodinné centrum, společná 

volná plocha s květinovými zahradami, nový městský mobi-

liář, stezka sídlištěm, renovace dvou podchodů, cyklistická 

dráha „pump track“ a  rekreační sportovní centrum. Obyva-

telé měli možnost podílet se na počátečním rozvoji jednot-

livých myšlenek a  jsou zváni také k  tomu, aby se vyjádřili 

k detailním plánům v rámci závěrečné fáze. Mise kanceláře je 

však ještě širší než jednotlivé projekty. „Spolupráce s obyva-

teli se stává východiskem pro řízení komunity v rámci sídliště, 

dlouhodobou péči o prostor a jeho údržbu, a toho si je město 

Kranj dobře vědomo,“ dodává pan Čorović.
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: Kranj má spoustu rozvojových cílů, které chce 
realizovat. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí zaměřit se 

v roce 2018 na renovaci socialistického sídliště?

„O renovaci sídliště Planina se uvažuje nejméně posledních 10 

let, což je doba, kdy byly provedeny první seriózní analýzy stavu 

sídliště. Během tohoto období se postupně zvyšovalo povědomí 

o  tom, že je potřeba provést renovaci, a  tak byla na základě 

zmapování potřeb a nejpalčivějších problémů vytvořena strate-

gie. Na potřebu renovovat rezidenční oblasti v Kranji, zejména 

na sídlišti Planina, poukázala již Strategie rozvoje města Kranj 

přijatá v roce 2009. Město od té doby investovalo do několika 

menších projektů. Nová fi nanční perspektiva EU na léta 2014–

2020 otevřela dveře k větším investicím a zdůraznila hodnotu 

takzvané „měkké“, na obyvatele zaměřené části projektu, která 

je klíčová pro regeneraci celé oblasti. Důležité bylo, že jsme již 

měli připraveny některé dokumenty, průzkumu a analýzy, čímž 

se nám podařilo urychlit proces podání žádosti v  rámci fondů 

soudržnosti. Dnes, v roce 2018 stojíme před spuštěním investic 

a také se chystáme zřídit kancelář městské obnovy sídliště Pla-

nina, která bude řízena nevládními organizacemi.

: Jak je obnova socialistického sídliště spojena s rozvo-
jem města Kranj jako chytrého města?

1. Hustota jako výhoda
„Planina je velmi hustě osídlená oblast. Pro rozvoj chytrého 

města je to velmi dobré východisko, protože chytrá řešení 

může využívat relativně velký počet obyvatel. Jedním řeše-

ním, které již dobře funguje, je regulace tlaku vody v  jednot-

livých částech vodovodního potrubí. Díky regulaci tlaku jsme 

schopni snížit tlak v  obdobích, kdy je nízká spotřeba, čímž 

dochází k  výraznému snížení ztrát. Úspory jsou patrné také 

na vodních čerpadlech, která spotřebovávají méně elektrické 

energie a následně jsou méně často poruchová.“

2. Potenciál udržitelné mobility
„Dalším krokem, který bezprostředně souvisí s obnovou síd-

liště Planina, jsou kroky směřující k zajištění udržitelné mobi-

lity. Hlavní výhodou je zřízení Centra udržitelné mobility, které 

zastřešuje všechna progresivní řešení zavedená městem. Mezi 

ně patří sdílení jízdních kol, servisní dílna, vzdělávací aktivity 

týkající se udržitelné mobility, nové cyklistické pruhy, dopravní 

regulace vstřícná k pěším a cyklistům, sdílení automobilů, nové 

autobusové zastávky, technická podpora pro mobilitu a další. 

Důraz na udržitelnou mobilitu vychází z  toho, že nedostatek 

parkovacích míst je jedním z největších problémů, s nimiž se 

lidé na sídlištích potýkají. Rozvoj centra mobility se bude odví-

jet i  nadále od potřeb obyvatel a  budeme dále hledat ještě 

pokrokovější řešení mobility.“

3. Nápady od obyvatel
„Očekáváme, že iniciativy a  výzvy pro chytrý rozvoj města 

budou přicházet primárně od obyvatel, kteří vstoupí do 

interakce se svým prostředím prostřednictvím kanceláře měst-

ské obnovy. Chceme získat co nejvíce inovativních nápadů od 

občanů a kanceláře, protože sídliště jako Planina se vyznačuje 

zcela jinými potřebami než například oblast s rodinnými domy, 

městské centrum, nákupní střediska nebo smíšené 

plochy.“

Rozhovor 

s Janezem Ziherlem
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Kyjev

Yurii Nazarov : je ředitelem odboru informačních a komunikačních technologií města Kyjev a koordinátor iniciativy Kyjev Smart City. 

Je odpovědný za zavádění inovačních projektů a služeb v hlavním městě. Hlavní činnost je zaměřena na rozvoj elektronické správy, 

informační bezpečnosti elektronických zdrojů a digitální transformaci městských služeb.

Yaroslava Boyko : je koordinátorem iniciativy Kyjev Smart City a její strategie, vytváří trend inteligentní kultury a odpovídá za humanitární 

a sociální aspekty iniciativy. Yaroslava také aktivně rozvíjí směr kreativní ekonomiky.

Yurii Nazarov : ředitel odboru informačních a komunikačních technologií
Yaroslava Boyko : koordinátor iniciativy Kyjev Smart City a její strategie

?                  2 847 200          UKR

inovativní, progresivní město
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: Kyjev
Kyjev je hlavní a  největší město Ukrajiny s  rozlohou 827 km². 

Město leží na řece Dněpr v severní části země. Kvůli událostem 

na východě Ukrajiny se v posledních letech výrazně zvýšil počet 

obyvatel Kyjeva a s tím i potřeba efektivních služeb, přizpůsobo-

vání a obnovy stávající infrastruktury, přístup k důležitým zdrojům 

města. Počet obyvatel se momentálně pohybuje kolem nece-

lých 3 miliony. Kyjev je kulturní a  hospodářské centrum země, 

dopravní křižovatka a centrum elektrotechnického průmyslu. Pro 

svou starobylost bývá nazýván „matkou ruských měst“.

: Koncept Kyjev Smart City
Iniciativa Kyjev Smart City spojuje městské úřady, podniky, aktivisty 

a rozvíjí inteligentní městskou infrastrukturu. Na základě zásad ote-

vřených dat, rozumného a transparentního řízení, směruje Kyjev do 

stavu inovativního, digitálního a progresivního města.

V  roce 2015 bylo podepsáno memorandum o  spolupráci mezi 

vládou, zastupiteli veřejnosti a privátního sektoru na vývoji a rea-

lizaci konceptu „Kyjev Smart City 2020“. Dokument byl vytvo-

řen za pomoci široké a  odborné veřejnosti, městských úřadů, 

zástupců ukrajinských technologických společností, vědeckého 

a akademického sektoru.

Dne 21. listopadu 2017 kyjevská městská rada schválila kon-

cept „Kyjev Smart City 2020“, který defi nuje hlavní principy 

infrastrukturního, technologického a  společenského rozvoje 

hlavního města a  také tvoří nový vektor pro transformace 

městského prostoru. Tento koncept je zohledněn při vytváření 

městských cílových programů a zdůrazňuje pět oblastí, které 

by měly být přednostně řešeny: doprava, bydlení a komunální 

služby, zdravotnictví, bezpečnost a správa města.

:  Jak vznikla iniciativa Kyjev Smart City a  jeho 
koncepce? 

Iniciativa Kyjev Smart City začala jako společné úsilí mezi měst-

skými úřady, podniky a veřejností k realizaci inovací ve městě. 

Byl to nový směr pro rozvoj městské digitální infrastruktury, 

který byl zaměřen na zvyšování kvality života občanů Kyjeva 

a měl za cíl udělat město pohodlnějším a bezpečnějším.

Proces přípravy iniciativy uběhl neuvěřitelně rychle, a to pře-

devším kvůli politické vůli a přesvědčení primátora Vitalia Klit-

schko, že ukrajinské hlavní město se musí určitě přibližovat 

k tomu, aby se stalo pravým inteligentním městem.

Hlavní transformace Kyjev 
Smart City zahrnuje změny 
ve třech klíčových úrovních:

• Technologické – město a  SoS (systém systémů): 
shromažďování, ukládání a  analýza dat, otevřená 
data, otevřená integrovaná architektura a  provozní 
městská platforma.

• Správa – integrace a  optimalizace správy města: 
oddělení IT a inovace, Kancelář primátora města pro 
Smart City, městské operační centrum (centralizo-
vané řízení 24 hodin denně 7 dní v týdnu) a elektro-
nické služby.

• Společnost - participační platforma (komunita, uni-
verzity, podniky), sociální média jako nástroj pro spo-
lupráci, crowdsourcing, inovační clustery, inkubátory 
a sítě, hackatony a občané jako inteligentní koncoví 
uživatelé.
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Všechno začalo s projektem „Otevřený rozpočet“, kdy město 

zveřejnilo všechny své fi nanční procesy a umožnilo přezkou-

mat veškeré výdaje, které v  rámci toho vznikly. Poté násle-

dovalo spuštění systému elektronického zadávání veřejných 

zakázek a  byly spuštěny prioritní projekty, které okamžitě 

začaly pozitivně ovlivňovat městskou infrastrukturu.

: Na jaké potíže a problémy jste při přípravě konceptu narazili?

Jedinou potíží na naší cestě bylo, že jsme v tom byli nováčci. 

Koneckonců, do vývoje takových konceptů na Ukrajině 

předtím nebyl nikdo zapojen. Jsme však velmi snaživí v neu-

stálém učení se a přebíraní zkušeností od nejlepších inteli-

gentních měst na světě.

: Jak se k  iniciativě postavila kyjevská politická elita 
a zda existuje nějaká podpora ze strany státu?

Je třeba poznamenat, že iniciativa Kyjev Smart City je veřejná 

organizace a  nepodporuje zájmy určitých politických stran.

Podobně, Kyjevská správa je výkonná moc, která především 

pracuje pro zájmy občanů Kyjeva.

A  proto spolupracujeme velmi účinně se všemi městskými 

strukturami, protože jdeme za stejným cílem - děláme vše pro 

zlepšení života obyvatel Kyjeva. Jistěže místní politici tento 

proces transformace podporují, protože jsou to lidé, kteří řídí 

město a zavádějí nové služby a  technologie. A my jim v  tom 

všem pomáháme.

: Spolupracujete s dalšími ukrajinskými městy?

Ano, samozřejmě. V konečném důsledku konkurence ve vývoji 

inteligentních měst existovat nemůže. A naším hlavním úkolem 

je nejen zlepšit městskou infrastrukturu hlavního města, ale 

také sdílet odborné znalosti a  příklady dobré praxe s  jinými 

městy. Jsme vždy připraveni na dialog s úřady jiných měst. Pro 

tento účel bylo vytvořeno fórum Kyjev Smart City, které již třetí 

rok po sobě shromažďuje odborníky na rozvoj inteligentních 

měst, obchodníky a  zástupce městských úřadů. Poskytuje 

všechny možnosti sdílení zkušeností, a my jsme přesvědčeni, 

že to má obrovský pozitivní vliv na celkový rozvoj městských 

inovačních technologií v celé zemi.

: Z jakých zdrojů je možné fi nancovat inteligentní řešení 
v Kyjevě?

Podporu lze získat v  rámci cílených městských programů, ale 

také od mezinárodních institucí a  nadací. Některé projekty 

mohou být také realizovány za podpory obchodníků nebo tech-

nologických fi rem, které jsou připraveny poskytnout své vyba-

vení, vývoj nebo služby v rámci pilotních projektů s městem.

Také jsme otevřeli projekt Kyjev Smart City Accelerator, který 

pomáhá produktům a  řešením se stát součástí informační 

a  komunikační infrastruktury města. Akcelerátor poskytuje 

vybraným projektům prostředky, které by měly urychlit proces 

dokončení produktu a jeho uvedení na trh nebo pomoci mu při 

vytváření pilotního projektu s městem.
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: Jakým směrem plánujete v letošním roce vyvíjet iniciativu?

Priority pro nás zůstávají stejné: rozvoj elektronické demokra-

cie a transparentnosti, doprava a bezpečnost ve městě. Rozví-

jíme směr kreativní ekonomiky a obecné kultury inteligentních 

občanů Kyjeva. Je třeba vychovávat novou komunitu obyvatel 

města, která není lhostejná k tomu, co se děje kolem. 

A kteří jsou připraveni pro pozitivní změny pracovat.

 Bezpečné město

V rámci celoplošného systému videodohledu je v Kyjevě k dis-

pozici 5815 kamer. Projekt „Bezpečné město“ byl vytvořen pro 

bezpečnost občanů, sledování provozu komunálních služeb, 

regulování a  řízení dopravy ve městě. Umí rozpoznat tváře 

a registrační značky vozidel. S daty pracují tři městská centra 

a existuje ustálená interakce s Operačními Útvary Ministerstva 

vnitra Ukrajiny a ukrajinské Bezpečností služby. V budoucnu 

budou do systému připojeny požární, záchranné, lékařské, sil-

niční a další komunální a veřejné služby.

 Otevřený rozpočet

Přes 2000 občanů denně navštíví stránku projektu “Otevřený 

rozpočet”. Kyjev je prvním městem na Ukrajině, které plně 

implementovalo tento program, jehož cílem je zajistit absolutní 

transparentnost a volný přístup veřejnosti k  informacím o stavu 

čerpání městského rozpočtu. Systém automaticky sbírá, stahuje 

a zpracovává všechny indikátory do jednoho prostředí. Zejména 

je automatizován tok výměny dat mezi městskou samosprávou 

a městskou pokladnou. Systém nabízí náhled do výsledků výbě-

rových řízení a poskytuje naskenované smlouvy.

 Participativní rozpočet

Díky participativnímu rozpočtu může každý obyvatel města 

předložit projekt související se zlepšením kvality života v Kyjevě, 

zúčastnit se soutěže, vyhrát hlasování a sledovat, jak se jeho pro-

jekt realizuje pomocí městského rozpočtu. Již 141 projektů bylo 

vybráno v  rámci participativního rozpočtu a  rozpočtový fond 

2018 se oproti loňskému roku zvýšil o 100 % na 100 milionů UAH. 

Mezi realizované projekty 2017 například patří: rekonstrukce 

bazénu gymnázia „Dialog“, inovativní počítačové kurzy pro měst-

ské školy, výměna starého výtahu v městské klinice, projekt Nad-

šenci 49, raketový komplex pro Kyjevský polytechnický institut, 

anebo prostor neformálního vzdělávání CleverSpace.

 Elektronické nákupy

1800 správních úřadů a organizací nakupuje skrze systém Prozorro. 

Až 2,5 miliardy ukrajinských hřiven bylo uspořeno díky systému. 

Kyjev se stal prvním městem na Ukrajině, které tento systém elek-

tronických výběrových řízení zavedlo. Díky pozitivním výsledkům 

se systém Prozorro rychle rozšířil i do dalších ukrajinských měst.

 Informační a analytický systém “Mayno”

Každý občan Kyjeva může pracovat s  interaktivní mapou, 

která je napojená na informační a analytický systém „MAYNO“ 

(vlastnictví). Tento systém umožňuje rychle získat informace 

o majetku a jiných objektech na území města a o tom, co se ve 

městě děje. Systém je aktivně využíván vedením i  obyvateli 

Kyjeva. Systém může provádět velký počet úkolů - od účtování 

komunálního majetku a nezákonných staveb až po monitoro-

vání životního prostředí a růst aglomerací.

 Informační tabule pro veřejnou dopravu

V hlavním městě je instalováno již 83 elektronických informač-

ních tabuli, které ukazují přesný čas do příjezdu vozidla konkrétní 

linky MHD. Během roku 2018 se těmito tabulemi plánuje vyba-

vit všechny zastávky v  rámci veřejné dopravní infrastruktury 

Kyjeva. Systém je plně synchronizován s  městským datovým 

centrem a  každý může nejen vidět čas příjezdu na tabuli, ale 

také pozorovat pohyb dopravy prostřednictvím externí služby KP 

„Kyivpastrans“, například pomocí mobilní aplikace EasyWay. 

 Zápis do školek

Od března 2017, kdy byl systém spuštěn, bylo přijato 101 083 

záznamů pro zápis dítěte do školky. 31 393 dětí bylo dle jejich 

bydliště přijato.

Klíčové projekty
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Představitelé měst od starostů přes radní po vedoucí odborů 

se stále častěji ptají, zda výše fi nančních prostředků vynakláda-

ných na projekty chytrého města odpovídá dosaženým výsled-

kům v  podobě vyšší efektivity provozu města, úspor nebo 

zkvalitnění života občanů. A  nejedná se o  prostředky malé– 

u větších měst se mohou investice do zavádění chytrých tech-

nologií pohybovat v řádu stovek milionů korun.

Výzkum společnosti IDC ukázal, že v  roce 2017 dosáhly celo-

světově investice do Smart City projektů 67,8 miliardy dolarů 

a  podle predikce vzrostou na 134,7 miliard v  roce 2021. Ve 

střední a východní Evropě se v roce 2017 jednalo o 1,4 miliardy 

dolarů, v roce 2021 se výdaje odhadují na 3 miliardy. Celosvě-

tově města investují nejvíce do inteligentního řízení dopravy 

a  do chytrých kamerových systémů. Ve střední a  východní 

Evropě je významnou kapitolou také chytré pouliční osvětlení. 

Abychom však zasadili údaje do správné perspektivy, u  nad-

poloviční většiny dotázaných českých měst připadá stále větší 

podíl investic do ICT na tradiční infrastrukturu a systémy.

Jakkoli mohou být při promyšlené strategii investice do chyt-

rých technologií přínosné pro provoz města a kvalitu života jeho 

obyvatel, zaznívají i vážné obavy, zda se pod pláštíkem moder-

nizace a inovací neskrývají pouze předražené IT projekty fi nan-

cované z  evropských fondů, na které si po uplynutí povinné 

doby udržitelnosti nikdo nevzpomene.

Zatracovat pokrok jen kvůli balastu, který se na trend chytrých 

měst může nabalovat, by však nebylo moudré. Město však 

musí mít jasný cíl (tzn. kvalitní strategické dokumenty), kva-

litní metodiku hodnocení projektů a  nastavené způsoby zís-

kávání zpětné vazby od občanů či zainteresovaných subjektů. 

Paradoxně dnes projekty chytrých měst neselhávají kvůli 

nevhodně zvoleným technologiím, ale kvůli špatně nastave-

V MNOHA DISKUSÍCH NA TÉMA 

CHYTRÝCH MĚST („SMART CITY“), 

KTERÁ IDC V RÁMCI SVÝCH VÝZKUM-

NÝCH AKTIVIT VEDE S PŘEDSTAVITELI 

ČESKÝCH MĚST A OBCÍ, ZAZNÍVÁ 

URČITÁ SKEPSE NEJEN KE KONKRÉTNÍM 

PROJEKTŮM, ALE I KE KONCEPTU 

JAKO TAKOVÉMU. 

Smart City 
budoucnost našich měst, 
nebo jen módní fráze?

Jan Alexa, Senior Research Analyst : IDC Government Insights
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ným procesům, nerealistickým očekáváním, neujasněným 

cílům a nedostatečné komunikaci s občany či jinými zamýšle-

nými konečnými uživateli.

Právě z těchto důvodů se výzkumná společnost IDC ve svých 

analýzách stále více zaměřuje na procesní stránku věci, odha-

lování synergií mezi projekty a  na poradenství pro města na 

strategické úrovni. Tvorba strategických materiálů totiž bývá 

mnohdy opomíjena nebo považována za nutné zlo v souvislosti 

s  čerpáním evropských fondů. Za důležité bývá spíše pova-

žováno řízení na úrovni jednotlivých projektů a města se za 

„chytrá“ začínají vydávat v okamžiku, kdy nainstalují první tech-

nologické celky typu dopravní senzoriky nebo chytrých laviček 

či košů. Následně přicházívá deziluze, není-li projekt přijat veřej-

ností kladně nebo nepřináší-li zamýšlené výsledky.

Takový přístup pramení z  nepochopení významu pojmu 

„chytrost“. Chytré město se dokáže pružně přizpůsobovat 

potřebám svých obyvatel prostřednictvím dobře promyšle-

ných plánů, přičemž technologie jsou mu pouhým nástrojem, 

nikoli cílem.

Nemá-li město jasnou představu, čeho a jak chce dosáhnout 
a jaké může na své cíle vynaložit prostředky, není chytrým 
městem bez ohledu na počet nainstalovaných senzorů 
a množství pořízeného softwaru.

Dalším závažným důvodem, proč chytrá města v řadě případů 

nenaplní očekávání, je nedostatečná vazba projektů na kon-

krétní potřeby občanů. IDC proto celosvětově zkoumá, jak 

města efektivně komunikují se svými občany, shromažďují pod-

něty a dokáží na ně pružně reagovat. Důraz by přitom měl být 

kladen na smysluplnost a efektivitu komunikace, v čemž mohou 

hrát významnou roli i moderní technologie.

Občané však nejsou jedinou cílovou skupinou projektů Smart City. 

Nedílnou součástí města jsou i podnikatelské subjekty, vzdělávací 

instituce a řada dalších organizací. Spolupráce s těmito subjekty 

je dalším zásadním předpokladem úspěšného budování chytrého 

města. Městská správa může vývoj směrem k  „chytrosti“ zahá-

jit, ale pokud nemá podporu místního soukromého sektoru, jen 

s obtížemi zajistí udržitelnost projektů. Existuje mnoho možných 

způsobů podpory ze strany soukromého sektoru, přičemž v minu-

losti tolik skloňované PPP projekty jsou pouze jedním z nich.

Poslední oblastí, jež není nutně vázána na konkrétní techno-

logická řešení, jsou data, kterými se nemyslí pouze výstupy 

moderní senzoriky (např. měření znečištění), ale v zásadě 

jakékoliv informace, které město shromažďuje a  zpracovává. 

V rámci naší spolupráce s místními úřady se často ukazuje, že 

města nemají nakládání s daty optimalizované a často ani neví, 

jaká data její odbory shromažďují a v  jaké podobě. Bez smys-

luplných a smysluplně utříděných dat však nelze ani vyhodno-

covat přínosy stávajících projektů, ani efektivně plánovat nové.

IDC odhaduje, že celosvětově se až 75% měst nezabývá opti-

malizací nakládání s daty, avšak situace se začíná rychle měnit.

Než vaše město investuje desítky či stovky milionů korun do 

projektů Smart City, je rozumné se zamyslet nad celkovým pří-

stupem ke konceptu chytrého města, nad konkrétními potře-

bami, strategickými dokumenty a jejich skutečnou provázaností 

s projekty. Nastavit správně vnitřní fungování týmu pro Smart 

City, vytvořit patřičné komunikační kanály pro včasnou zpětnou 

vazbu od občanů a prozkoumat, jak vám mohou pomoci fi rmy 

či univerzity, a v neposlední řadě zracionalizovat datovou infra-

strukturu. Tyto kroky budou mít pro vaše město v dlouhodobém 

časovém horizontu větší význam než otázka, jakou technologii 

pro jaký projekt zvolit. Jedině tak bude vaše město skutečně 

chytřejší.
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CHYTRÁ MĚSTA PŘEDÁVAJÍ SVÝM OBČANŮM DATA K JEJICH LEPŠÍM, INFORMOVANÝM 

ROZHODNUTÍM. JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT, JAKÁ DATA UŽ MĚSTA MAJÍ ČI MOHOU POUŽÍVAT 

ZE STÁTNÍCH REGISTRŮ, JAKÁ DATA ZÍSKAJÍ OD OBČANŮ ČI KDE JE NEJVHODNĚJŠÍ 

NASADIT TECHNOLOGIE NA SBĚR DAT. KLÍČOVÁ JE TAKÉ (USER FRIENDLY) FORMA 

PREZENTACE TĚCHTO DAT. 

Datově vedený 
rozvoj měst

Koncept chytrého města staví na rozhodování o  rozvoji města, 

které je podloženo dlouhodobě sledovanými jevy v podobě dat 

z různých zdrojů. Hovoří se o tzv. „data driven cities“, tj. městech, 

která svá strategická rozhodnutí zakládají na datech. Dle zku-

šeností měst, která se tímto směrem vydala, zcela jednoznačně 

vyplývá, že datová analytika není samospásná, nicméně má 

významný dopad na interní fungování úřadu a přináší významné 

úspory času a fi nancí a vyšší efektivitu práce úřadu. Cílem chyt-

rých měst, dle metodiky MMR Koncept inteligentních měst (2015), 

ale není jen vyšší efektivita úřadu. Jde především o větší anga-

žovanost občanů a  schopnost novým technologiím porozumět 

a umět je maximálně využít pro vyšší kvalitu života ve městě, ale 

i na konkrétním místě, a pro podporu demokratických procesů 

(zapojování občanů, participace). Právě data shromážděná pro 

konkrétní místo (např. ulici) pomohou v  moudrém rozhodování 

nejen městu, ale i  investorům či rezidentům. Jedná se o  kon-

cept „kolektivní inteligence“, kdy dostupná data o daném místě 

mohou pomoci rozvíjet myšlenky či aktivity různých lidí s  růz-

nou odborností, čímž se posílí pravděpodobnost vzniku inovací 

a nových služeb. 

Data jsou novou „ropou“ a možnosti jejich těžby a následného 

zpracování představují pro města obrovskou příležitost k  vyšší 

efektivitě a akceschopnosti úřadu, ale i k synergickým přínosům 

investic z veřejných prostředků. Data odhalí skutečný stav města 

v  kontextu polohy daného místa a  rozvojových plánů města, 

a  jejich analýza přinese nové nápady a  investiční příležitosti 

a podnítí město, soukromé investory i samotné občany k dlou-

hodobým investicím do udržitelného rozvoje města a do inovací.

Aktivity spojené s pořizováním dat a následně i s jejich zpraco-

váním však kladou na města a  jeho zaměstnance zcela nové 

nároky. Digitální gramotnost je předpokladem úspěchu a práci 

s daty tak lze vnímat nejen s ohledem na potenciální výsledky, ale 

i  jako nutný a potřebný vzdělávací proces. Datově vedený roz-

voj města vyvolává mnoho očekávání, ale i každodenních úkolů, 

takže vyžaduje manažerské řízení. Práce s  daty také vyvolává 

neochotu data poskytnout ze strachu z neznámého či z odhalení 

nefunkčnosti některých agend města, a proto o úspěchu tohoto 

konceptu, ale i uplatnění této metodiky, rozhoduje politická repre-

zentace a její vize rozvoje daného města jako chytrého města. 

: Jak na data?

 Fáze 1: Organizace

1.  Datově vedený rozvoj města je politický závazek; město 

potřebuje politika, který rozumí IT a je schopen aktivity kolem dat 

zastřešit a vytyčit vizi města s ohledem na digitální transformaci.

2.  Město potřebuje úředníka, který také rozumí IT a který se 

stane novou pozicí na městě, tj. datovým manažerem.

David Bárta, Mikuláš Muroň, city:one : smartmap.ml
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3.  Datový manažer sestaví tým ze zástupců města a  měst-

ských fi rem, který navrhne strategii pro otevírání dat, pro nasa-

zení digitálních nástrojů a sestaví zásobník oblastí a pilotních pro-

jektů, kde se nové digitální nástroje vyzkouší. Zřídí datový portál 

města, kde budou k  dispozici všechna data města na jednom 

místě. Podnítí vznik elektronické nástěnky (city dashboard), která 

slouží pro efektivní rozhodování politiků i úředníků. Také podnítí 

zavedení grantového schématu pro podporu vzniku inovací ze 

strany místní IT komunity či inovačního centra. Pořádá datové 

hackathony s  cílem motivovat zaměstnance města k  formulaci 

výzev, tj. problémů, které by rádi vyřešili, ale nevědí jak.

4.  Datový manažer je kromě interního řízení také koordinátorem 

vztahů s vnějšími organizacemi. Jeho cílem je vytvořit ekosystém 

inovačních partnerů, kteří dokáží nejen přispívat daty i odborností, 

ale sami s daty pracovat, poskytovat podněty a požadavky na ote-

vření konkrétních datových sad či nasazení digitálních nástrojů. 

V rámci tohoto ekosystému by postupně měla být zformulována 

dlouhodobá vize města a strategie s konkrétními projekty. Datový 

manažer rovněž pořádá datové hackathony s  cílem motivovat 

komunitu k vytváření řešení pro městské výzvy.

 Fáze 2: Komunita

5.  Město má za cíl zavést občansko komunitní digitální nástroj 

(viz např. pařížská aplikace Dans ma rue, nebo bristolský Spa-

cehive), který umožní občanům navrhnout změny ve svém bez-

prostředním okolí, hlásit závady, navrhovat investiční projekty, 

s výhodou i fi nančně či brigádně přispívat). Cílem je získat data 

z konkrétních ulic jako datový podklad pro budoucí strategické 

investice města v dané lokalitě.

6.  Protože tím vzniká nová agenda města, zřizuje město 

pozici „úředníka pro zapojování“ (engagement offi  cer), který 

má na starosti fyzickou i digitální komunikaci města s občany 

a dohlížení nad dořešením nahlášených podnětů. Tento úřed-

ník se také stará o publikaci anonymizovaných dat a prezentaci 

dat občanům, ale také o dotazníková šetření a promítnutí těchto 

výsledků do mapy.

7.  Protože koncepty sdílení jsou postaveny na změně myš-

lení, je velmi potřebné testování těchto nástrojů, neboť jejich 

úspěšné zavedení je dlouhodobou prací. Pokud existují ve 

městě koncepty sdílení (sdílení kol, aut, spolujízda, cyklistická 

aplikace) či pokud město tvoří nějakou novou mapu (mapa 

brownfi eldů, nevyužívaných prostor, kulturních akcí, bezbari-

érových vstupů atp.), pak je povinností datového manažera, 

aby vyžadoval po provozovatelích/dodavatelích těchto služeb, 

že jejich jednorázová či provozní data budou součástí měst-

ských dat v  anonymizované podobě. Těžba dat ze sociálních 

sítí a mobilních aplikací je další v blízké budoucnosti nezbytnou 

agendou datově řízeného rozvoje města.

8. Město vybere pilotní rozvojovou lokalitu (např. ulici či malou 

čtvrť) a v podobě samostatného projektu vyzkouší nové možnosti 

sdílení dat o veřejném prostoru, ať už z hlediska procesu a digitální 

připravenosti zapojených/dotčených subjektů, tak i  z  hlediska 

dostupných digitálních nástrojů a  jejich dat. Bez tohoto pionýr-

ského testování, které je paralelním procesem k tomu zákonem 

požadovanému, není možné dosáhnout budoucí digitální trans-

formace v oblasti územního plánování a stavebního řízení.

 Fáze 3: Infrastruktura (Technologie)

9.  Paralelně s  komunitními nástroji město řeší i  koncepční 

zavedení technologií pro těžbu dat. Prvním krokem je otevření 

dat ze všech existujících senzorů /detektorů, které město již 

provozuje.

10.  Druhým krokem je využití dat z kamerového systému pro 

počítání vozidel, cyklistů, chodců atp.

11.  Metodika SmartMap defi nuje způsob, jak identifi kovat 

důležitá místa. Takto identifi kovaná místa by měla být předmě-

tem nejvyšší péče a pozornosti ze strany města. Kromě sběru 

podrobných dat pomocí technologií Internetu věcí (IoT) by důle-

žitá místa měla poskytovat moderní služby (např. navigaci na 

volné parkovací místo) a rekonstrukce v těchto místech by měly 

probíhat mnohem rychleji, např. pod dohledem kamery vyhod-

nocující pracovní nasazení zhotovitele. Technologie internetu 

věcí mají primárně řešit: kvalitu ovzduší, dopravní zatížení, počí-

tání chodců a  cyklistů, dálkové odečty energií, vody a  plynu, 

měření teploty a vlhkosti, obsazenosti parkovacích míst, optima-

lizaci spotřeby veřejného osvětlení, energetickou bilanci budov, 

spotřebu vody…

12.  Mnohá data lze získat z komerčních zdrojů/produktů. I když 

v rámci pilotního projektu nebyla získána data z elektronických 

transakcí bankovními kartami, bylo zjištěno, že je to velmi per-

spektivní zdroj, se kterým bankovní průmysl pracuje a v nějaké 

podobě jej v blízké budoucnosti pro účely plánování poskytne. 

(viz projekt - The economic impact of the MWC on Barcelona). 

Kromě těchto dat „ekonomické výtěžnosti“ lokality lze využít i data 

mobilních operátorů (spádovost území, dojížďka do zaměstnání, 

obsazenost parkování), data z mobilních aplikací (např. aplikace 

Strava k identifi kaci oblíbených běžeckých tras), data z leteckého 

snímkování (ať už k digitální evidenci majetku či investičním příle-

žitostem, např. viz solární katastr), satelitní data atp.

 Fáze 4: Měření dopadů - fyzické průzkumy

13.  Kvalitu veřejného prostoru je nutné posuzovat před i po pro-

vedení zásahů. Atraktivita daného místa/ulice se tak odvíjí nejen 

polohou (významná lokalita), ale především i kvalitou nabízených 

služeb. Například vizuální smog již na první pohled určuje kvalitu 
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místa, ceny nemovitostí a ve velmi významných obchodních loka-

litách by tak měl být průzkum pravidelně prováděn, s postupným 

rozšiřováním regulace.

14.  Data o bezpečnosti, čistotě a zdraví veřejného prostoru 

lze získat z  průzkumů na místě, postaveného na pocitových 

mapách. Ve velmi významných rezidentních a  obchodních 

lokalitách je tak nutné provádět pravidelné průzkumy formou 

pocitových map.

15.  Atraktivitu místa lze měřit pomocí ekonomických dat. Ty 

nemusí být v současné době k dispozici, proto je vhodné atrak-

tivitu interpretovat například počtem chodců, kteří lokalitou pro-

cházejí. Fyzický průzkum počtu chodců je ve velmi významných 

odpočinkových a obchodních lokalitách nutné provádět pravi-

delně.

16.  Atraktivitu místa lze také poměřovat na základě zvýše-

ného zájmu o pobyt v dané lokalitě. Kromě počítání chodců 

lze ve významných lokalitách pravidelně počítat i počty kavá-

renských stoliček v letních měsících. Pověst daného místa lze 

dále vysledovat například ze sociálních sítí, Instagramu či na 

základě četnosti zpráv o daném místě v médiích a na Inter-

netu.

: Péče o důležitá místa – 
 dopad na veřejné zakázky

Byť se může vymezení důležitých míst jevit jako bohapustá teo-

rie, má tento datově vedený koncept velké dopady na poža-

davky měst při veřejných zakázkách. Negativní jevy, jakými jsou 

dopady na místní obchodníky při rekonstrukci ulic či stěhování lidí 

za město z důvodu nedostatku zeleně a nízké kvality života ve 

městě, mohou být překonány novým přístupem k požadavkům 

na zhotovitele.

Každý chytrý developer sleduje svou investici, stavbu, pomocí 

kamerového časosběru, aby dohlížel nad efektivitou svých 

vynaložených peněz. I město může pro svá důležitá místa zahr-

nout nasazení kamerového systému, který podnítí zhotovitele 

k  rychlejšímu provedení rekonstrukce ulice a  tím nižšímu ohro-

žení ekonomické výtěžnosti místních obchodníků, která městu 

sekundárně přináší stabilnější výběr daní. Kamerový dohled 

tak umožňuje městu do podmínek výběrového řízení zahrnout 

i malusy/bonusy za rychlé provedení stavby a jako vedlejší efekt 

i  pořízení časosběru pro prezentaci rekonstrukce veřejnosti. 

Kamerový záznam také umožní změřit negativní dopady stavby 

na průchodnost pěších a vyčíslit ekonomické dopady omezení 

na místní obchodníky.

Protože důležitá místa jsou mnohdy již kamerovým systémem 

opatřena (např. systémem městské policie pro snížení kriminality), 

lze vybrané kamerové body publikovat jako „webové kamery“ 

známé například z lyžařských středisek. Tyto záznamy streamova-

ného videa mohou být výborným nástrojem pro komunikační kam-

paň města, ale i jako chytrý způsob prezentace dat s obrazovým 

pozadím. Intenzity dopravy, počet volných parkovacích míst, aktu-

ální znečištění ovzduší či smogové situace, počet chodců, cyklistů 

a další statistiky, či pozvánky na společenské akce mohou být pre-

zentovány v podobě, která je pro občany atraktivní a srozumitelná. 

Informovat o aktuálním dění a podmínkách ve městě je tak novým, 

chytrým způsobem, jak vzbudit u občanů zájem o své město.

: Nové chytré služby

Tak jako dnes Google street view umožňuje prohlídku dané ulice 

z pohodlí domova, tak může být tento způsob využit i například 

při nákupu nemovitostí promítáním cen bytů přímo do obrazo-

vého záznamu streamovaného videa či fotografi e ulice. Město 

tak může nabízet své nevyužívané prostory či jiné „reklamní“ 

akce v  prostředí, které si uživatel prohlíží z  jiných důvodů. 

Chytré mapy a  chytré kamery jsou tak základními stavebními 

kameny moderní komunikace města s občany a investory, vybí-

zejí ke kolektivní inteligenci a k datově vedené správě města.

Úkázka sledování úbytku zeleně na konkrétní lokalitě v rámci rozvoje 

města, město Pardubice.
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ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

NO2: 189

PM10: 160

Doporučení: OMEZTE JÍZDU VOZIDLY, VYUŽIJTE MHD  

ATRAKTIVITA ULICE

ČASOSBĚR STAVBY/REKONSTRUKCE ULICE

PRŮMĚRNÝ POČET DĚLNÍKŮ: 3 

CELKOVÝ ČAS STRÁVENÝ NA STAVBĚ:
768 OSOBOHODIN

POČET DNŮ OD ZAHÁJENÍ: 45 

POČET DNŮ DO KONCE STAVBY: 14

KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJ MĚSTA PRO UPOZORNĚNÍ 

NA ŠPATNOU KVALITU OVZDUŠÍ

NÁSTROJ PRO INVESTICE DO NÁKUPU BYTŮ, NEVYUŽITÝCH KOMERČNÍCH PROSTOR,

ZŘÍZENÍ OBCHODU PRO CYKLISTY ATP.

SLEDOVÁNÍ POKROKU REKONSTRUKCE ULICE 

PRO ÚŘEDNÍKY MĚSTSKÝCH SAMOSPRÁV

VOLNÉ BYTY: 3 (3,5 MIL-4,5 MIL KČ)

POČET VOZIDEL (24 H): 7�960

POČET CYKLISTŮ (24 H): 72

POČET CHODCŮ (24 H): 1 139



Přestože se výše uvedená řešení teprve prosazují do širšího 

nasazení, už dnes přemýšlíme, jak jít dál, aby komplex těchto 

nástrojů vedl k lepšímu životnímu prostředí a kvalitnějšímu životu 

obyvatel i návštěvníků měst. 

Hledáme cesty, jak jednotlivé technologie propojovat, jak dosáh-

nout synergických efektů, aby soukromý i  veřejný prostor byl 

nejen místem pro přežití, ale stal se místem pro plnohodnotný 

život. Jak se bude sedět na smart lavičce, když kolem ní proje-

dou denně tisíce aut, které generují hluk překračující hygienické 

normy? Jak se žije dětem v krásném parku, kde auta nebo prů-

mysl zamořují vzduch více než je zdrávo? Jak si užijete koupi 

bytu, když jeho hezké okolí znehodnotí neuvážené developerské 

projekty? Pro zodpovězení těchto otázek mohou pomoci smart-

technologie, když se použijí chytře.

Chceme Vám ukázat několik řešení, která mohou objektivně 

zmapovat, jak moc je naše životní prostředí zatěžováno a  jak 

mohou pokročilé technologie pomoci ke zlepšení životního pro-

středí ve městech.

: Potřebujete vyřešit hluk ve   
 vašem okolí?
Bylo pro mne velkým překvapením, že Velký městský okruh 

v Brně, po kterém už tolik let jezdím, je bez kolaudace, protože hluk 

z dopravy překračuje hlukové limity. A tak si říkám, jak se asi projek-

tovala stavba a počítala hluková zátěž, když se několik let po ote-

vření a po dlouhém stěžování obyvatel přišlo na to, že protihluková 

opatření jsou nedostatečná a  je potřeba zvýšit, rozšířit a dodělat 

další protihlukové stěny? Začíná to už projektem. Běžně se hlukové 

studie dělají na 2D datech od státu, protože jsou prostě „zadarmo“. 

Jako by nestačilo, že už samotný výpočet šíření hluku je podle 

používaných metodik silně zjednodušený, například ignorováním 

Smart život 
s Topgis.cz a Gisonline.cz
CHYTRÁ PARKOVIŠTĚ, DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE OVLÁDANÉ NA DÁLKU, CHYTRÉ LAVIČKY, 

KDE SE PŘIPOJÍM NA WIFI A DOBIJI SI TELEFON, POPELNICE CO SI ZAVOLAJÍ O ODVOZ, 

TO JSOU PRVNÍ HMATATELNÉ VÝSLEDKY UPLATŇOVÁNÍ SMART TECHNOLOGIÍ.
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zeleně. Proč výpočet ještě znehodnocovat nedostatečnými daty, 

když pořídit kvalitní, přesná a podrobná 3D data je zcela běžné? 

Přes obecný trend existují akreditované kanceláře, které i přes zvý-

šené náklady na data zpracovávají hlukové studie na 3D datech, 

která svojí strukturou a  zpracováním vyhovují potřebám výpočtů 

a přinášejí do nich například skutečné výšky jak terénu budov, tak 

všech objektů, které vstupují do výpočtu. Jak se taková data poři-

zují? Nejlépe z leteckých snímků, 3D mapováním. Zkušenosti z rea-

lizovaných projektů ukazují, že se takové náklady vyplatí, protože 

výpočet šíření hluku je mnohem přesnější. Naše společnost vlastní 

letecké měřické snímky pro celé území ČR, takže je velmi jedno-

duché připravit podklady pro výpočty šíření hluku kdekoli je třeba. 

Provádíme průběžné snímkování, takže data jsou stále aktuální.

Pro 3D mapování jsou využívány letecké snímky spolu se spe-

ciálním SW, který umožňuje změřit jednotlivé budovy s  velmi 

vysokým detailem, například i  pro urbanistické či architekto-

nické posuzování území. 

: Chcete mít na střeše solární  
 panel?
Pokud se touto metodou zpracovává větší území města, tak je vyu-

žitelné nejen pro výpočet hluku, ale také pro zjištění toho, jestli se 

dá na střechu umístit solární panel a zejména, která část střechy je 

pro tento účel ideální.

 

Jde takto vyřešit celé město najednou, takže magistrát si může 

identifi kovat možnosti umístění solárních panelů na svých budo-

vách a současně se služba nabídne občanům na webových strán-

kách města – říkáme tomu solární katastr.

Vytvoření modelu budovy a výpočet oslunění vám rádi vyrobíme 

ještě ten den, kdy nás poptáte. Nemusíte o  své budově vědět 

žádné podrobné informace. Stačí, když nám řeknete adresu.

: Chcete vědět, jaká je ve 
 vašem okolí kvalita ovzduší  
 a hluková zátěž dlouhodobě?

Jak měřit průjezdy vozidel, hluk, nebo znečištění ovzduší dlouho-

době a plošně? No přece s pomocí chytrých technologií – průjez-

dových senzorů, senzorů na měření hluku a znečištění ovzduší!

I  jediný senzor může na průjezdové komunikaci obcí sbírat 

data ve dne v noci, každý den, roky a poskytnout dlouhodobá 

statistická data pro vyhodnocení celoroční intenzity dopravy 

a  poskytnout pravdivý obrázek obtěžujícího stavu. Pokud se 

však senzory sestaví do inteligentní sítě, lze zkoumat nejen kolik 

aut místem projede, ale také odkud proud aut přitéká a  kam 

z lokality vytéká, v jakých intenzitách a ve kterých denních úse-

cích. Senzorové sítě umožňují odpovědět na otázky, kam se 

přesune doprava při uzavírce ulice, jak se proud vozidel chová 

a kde to generuje problémy jak řidičům, tak obyvatelům.

Pokud máte zájem, rádi vám zajistíme instalaci senzorů a  také 

dodáme jednoduchou webovou aplikaci GisOnline, kde si sami 

můžete kontrolovat stav ovzduší, hluku, nebo počty projetých auto-

mobilů i s historií.

Při doplnění průjezdových senzorů hlukovými lze prokázat dlouho-

dobé překračování hygienických norem a první instalace potvrzují, 

že na některých průjezdních komunikacích první třídy městy jsou 

vysoce překračované denní limity i hluboko v noci.

Model budov s výpočtem oslunění

Ukázka 3D databáze zaměřené z leteckých snímků
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ČESKÁ CHYTRÁ MĚSTA BRZDÍ CHYBĚJÍCÍ 

KNOW-HOW. PILOTNÍ PROJEKTY A BEST 

PRACTICES ZE ZAHRANIČÍ JSOU PROTO 

VÍTANÝM ODRAZOVÝM MŮSTKEM NA 

CESTĚ K MĚSTŮM BUDOUCNOSTI. 

ZDROJEM INSPIRACE A EXPERTÍZY 

JE I SMART REGION BAVORSKO.

Za chytrými 
městy do 
Bavorska

Především menším městům a obcím chybí při zavádění chytrých 

řešení často odborné znalosti a  zkušenosti, jak ukázal průzkum 

Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Uvítaly 

by proto zapojení do pilotních projektů, best practices a sdílení zku-

šeností s jinými městy a obcemi. Více než jindy přitom platí: inteli-

gentní infrastruktura nezná hranic. Ať už při výstavbě sítě dobíjecích 

stanic nebo sdílení elektromobilů, přeshraniční spolupráce regionů, 

měst, ale i fi rem a vládních aktérů hraje zásadní roli při plošném 

rozvoji konceptu smart city. 

Seznámit se s úspěšnými příklady z praxe či novými koncepty mobi-

lity a sdílet zkušenosti se zástupci měst a obcí, dopravního podniku 

či poskytovateli služeb je i  cílem odborné exkurze do Bavorska, 

kterou organizuje ČNOPK pod záštitou Bavorského ministerstva 

hospodářství. Během třídenní cesty účastníci poznají pilotní pro-

jekty města Řezno a regionu Horní Falc, které kladou důraz na eko-

logicky šetrnou městskou dopravu.  

Bavorské Řezno nedávno spustilo projekt „Ella“, v rámci kterého si 

zákazníci parkovacího domu Dachauplatz mohou zdarma vypůjčit 

„elektrické nákladní kolo“. Město tím rozšiřuje svou nabídku e-mobi-

lity a navazuje na úspěšný projekt v oblasti e-carsharing „EARL“, 

který doplňuje městskou hromadnou dopravu. Dopravní prostředky 

jsou dobíjeny 100% zelenou energií od společnosti REWAG.

Dalším příkladem e-mobility v regionu je společný projekt Němec-

kých drah (Deutsche Bahn),  autobusového dopravce Ostbayern 

a obce Bad Birnbach. V úzké spolupráci s TÜV Süd uvedly v tomto 

lázeňském městečku na silnice autonomně jezdící autobus. Tento 

projekt zcela zapadá do ekologického konceptu obce. Jedná se 

o milník v rozvoji mobility v souvislosti s digitalizací. Německé dráhy 

jsou přitom prvním poskytovatelem a provozovatelem autonomně 

jezdících autobusů v Německu.

Proč se exkurze zúčastnit?
• Získáte aktuální informace o německém trhu a přehled 
 o nejnovějších technologiích 
• Seznámíte se s úspěšnými příklady řešení a novými   
 koncepty smart city
• V rámci b2b setkání můžete sdílet zkušenosti 
 s bavorskými partnery i účastníky exkurze

Kompletní program akce a  informace 

k  přihlášení naleznete na webu ČNOPK 

http://tschechien.ahk.de/cz/terminy/aktu-

alni-terminy/ nebo na tel.: +420 221 490 364. 

: 14.-16. května 2018

Foto: Deutsche Bahn AG/COSALUX: Stanko Beronja

Renáta Knollová : ČNOPK
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SMART CONFERENCE TOOL
- online hlasovací nástroj hodnocení řečníků
- harmonogram přednášek
- grafické vyhodnocení a export dat
- virtuální moderátor
- visibilita partnerů

info@besttalk.cz
www.besttalk.cz



RASC 
AKADEMIE
Rada a Akademie 
pro Smart City

Nejčastěji jde o zařazení nových postupů, které využívají již určité 

skupiny občanů, do širokého užívání, do veřejných služeb. Tedy 

i do postupů veřejné správy. Příkladem je využití sociálních sítí, 

které si nejdříve osvojily mladé generace. Nyní jsou komunikač-

ními kanály škol, měst a podobně. Mohou to být i technologické 

inovace - například senzorové sítě internetu věcí pro měření růz-

ných fyzikálních veličin ve městě. Tato data lze využít jako součást 

datových sad Datových skladů. Můžeme je využívat i v souvislos-

tech s nestrukturovaným obsahem dokumentace (například stra-

tegické dokumenty), ale i s emotivním obsahem sociálních sítí.

 

Digitální transformace je svou podstatou multioborová aktivita. 

Proto se v RASC potkávají odborníci na různé oblasti. Digitální 

transformace je spojena významně s poskytováním veřejných 

a regulovaných služeb a s jejich řízením. 

Lektoři RASC AKADEMIE jsou schopni vést vzdělávací programy 

jak pro samosprávy, státní správu, ale i pro soukromé poskyto-

vatele veřejných služeb a také pro jejich dodavatele. RASC AKA-

DEMIE je otevřená — i Vy můžete být v některých programech 

lektory (pokud splňujete podmínky) a v některých frekventanty.

: Hlavní osy vzdělávacího 
 obsahu RASC Smart City

• Správné založení inovace a její ekonomika, udržitelnost, 
legalita služby, správné a efektivní vedení veřejného 
i interního projednávání, schvalování a dokumentace

• Komplexní odborný obsah inovace (například změna 
dopravního systému) v komplexní multioborové 
podobě (dopravní systém má svoji sociální, datovou, 
bezpečnostní a další roviny)

• Organizační a řídící systémy pro služby a jejich průběžné 
zlepšování, postupy uživatelského sjednocování služeb 
a spolupráce poskytovatelů; exit strategie

• Standardy a postupy: Facility management, BIM, 
Digitální mapy, GDPR, řízení identit, Open Data, Open 
SW, sběr dat, bezpečnost, internet věcí, komunikace

: Systém vzdělávání v RASC   
 AKADEMII
Vzdělávání akreditované Ministerstvem školství:
• Rekvalifi kační kurzy (například „Facility manager“ 

vede FM Institute s.r.o.)
• Semináře, konference, neakreditované vzdělávání 
 a odborný network
• Webináře, odborné rady, odborné portály a sociální 

sítě (vede redirector s.r.o.)

Vzdělávací programy akreditované Ministerstvem vnitra
• Programy průběžného vzdělávání úředníků (například 

„Studie proveditelnosti“, „GDPR a kybernetická 
 bezpečnost“, Odpovědnost za přestupky“ – vede 
 Akademie veřejné správy, o.p.s.)

SMART CITY NEJČASTĚJI DEFINUJEME

JAKO ŘÍZENÝ PROCES VYTVOŘENÍ 

A UDRŽENÍ SCHOPNOSTI ROZVÍJET

 KVALITU ŽIVOTA PROSTŘEDNICTVÍM 

ADAPTACE NA NOVÉ PODMÍNKY, 

NA VYVÍJEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

A S VYUŽITÍM TECHNOLOGIÍ.
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Něco je ve vzduchu
„ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ MÁ VELKÝ VLIV NA LIDSKÉ ZDRAVÍ. JE SPOJENO S ŘADOU 

SMRTELNÝCH ONEMOCNĚNÍ, VČETNĚ RAKOVINY, ONEMOCNĚNÍ SRDCE, MRTVICE 

A ASTMATU, A JE NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU SMRTI V EU, KTERÁ JE ODPOVĚDNÁ ZA VÍCE 

NEŽ 430 000 PŘEDČASNÝCH ÚMRTÍ V ROCE 2012 
(zdroj: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015).

Nejnovější směrnicí týkající se kvality vnějšího ovzduší je 

směrnice o kvalitě ovzduší (2008/50/ES). Směrnice konsolido-

vala řadu dřívějších směrnic a stanovila cíle pro několik znečiš-

ťujících látek, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. Směrnice 

vyžaduje od členských států:

• Sledovat a hodnotit kvalitu ovzduší, aby bylo zajištěno,

  že splňují tyto cíle;

• Podat zprávu Komisi a veřejnosti o výsledcích tohoto  

 sledování a hodnocení;

• Připravit a realizovat plány kvality ovzduší obsahující  

 opatření k dosažení cílů.

: Klíčové problémy s řízením  
 kvality ovzduší v EU
Pro řešení problémů s  kvalitou ovzduší tak slouží Akční 

plány kvality ovzduší, nicméně jejich praktické nasazení 

významně pokulhává. V  projektu Clean Air (EU Life+) byly 

kromě politických požadavků v celém procesu systematicky 

identif ikovány některé zásadní problémy (zdroj: Clean Air 

handbook, 2015):

: Úroveň strategie
• V plánech kvality ovzduší chybí skutečná řešení, časová 

osa a  strategie dopadů, nedostatek dlouhodobé vize 

a  strategické cíle, nedostatek synergického plánování 

s dalšími iniciativami

• Pokud jsou porušeny úrovně kvality ovzduší, neexistují 

žádné následné povinné kroky k  vyřešení problému, 

soudní řízení se odloží, jelikož právní kroky mohou trvat 

několik let, než se dospěje k závěru

: Informační úroveň –
 nedostatek informací
• nízká hustota stanic pro měření kvality ovzduší ve městech,

• nedostatečné sledování na nejvíce znečištěných 

místech,

• nesoulad mezi „ofi ciálními“ údaji o kvalitě ovzduší a jinými 

„neofi ciálními“ údaji

• nedostatek aktuálních informací, data jsou zveřejňována 

dlouho po překročení mezních hodnot
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• technická prezentace naměřených dat s nízkým potenci-

álem porozumění veřejnosti

• Žádné „výstrahy“ poskytované cestujícím, žádná varování

• Žádné informace o  závazku dosáhnout lepší kvality 

ovzduší a o stavu pravidelného zlepšování, nedostatečná 

implementace opatření a jejich skutečné dopady

: Úroveň zapojení
• Zapojení občanů do formulace akčního plánu pro kvalitu 

ovzduší je nízké, kvalita ovzduší není veřejným tématem, 

o němž se bude diskutovat

: Technická úroveň 
 (zdroj OECD, Mexico city 2017)

• Skutečné emise znečišťujících látek ze silničních vozidel 
jsou často výrazně vyšší než hodnoty schválení typu. To 

platí zejména pro emise NO
x
 z  dieselových motorů. Mezi 

standardy Euro 1 a Euro 5 se evropský limit NOx snížil o pěti-

násobek, ale skutečné emise NOx zůstaly víceméně kon-

stantní.

• Vysoké emise NO
x
 v reálném světě z lehkých a těžkých die-

selových vozidel jsou hlavní příčinou vysoké koncentrace 

NO
2
 ve městech. Skutečnost, že novější lehká užitková vozi-

dla nejsou výrazně čistší než starší třídy euro, snižuje účinnost 

místních politických opatření pro snížení emisí NO
x 
z dopravy, 

jako jsou nízkoemisní zóny. Některé vozy Euro 6 už nyní vyka-

zují skutečné emise NO
x
 blíže k  limitu, ale mnoho modelů 

vozidel v reálném světě stále překračuje limit až osmkrát.

• Občas se při zkoumání emisí zkoušené vozidlo chová velmi 

špatně, a  to kvůli špatnému provoznímu stavu, manipulaci, 

poškození nebo špatné údržbě. Je obtížné poukázat na jediný 

faktor, který je odpovědný za vysoké emise starších vozidel. 

Konstrukce vozidla, jeho údržba, používání a  kvalita paliva 

hrají roli. Proto i při velkém měřicím programu je obtížné 
vybrat vozidla, která budou mít provoz v dané zóně zaká-
zaný kvůli naměřeným vysokým emisím. Výrobce poukáže 

na uživatele, který na oplátku poukáže na údržbu v servisu. 

Servis bude poukazovat na každoroční kontrolní postup (např. 

akreditaci) a  inspekční orgán bude upozorňovat na právní 

předpisy. Nakonec nikdo nebude mít plnou zodpovědnost 

za špatně fungující auto. Na rozdíl od bezpečnosti vozidel se 

zdá, že emisní limity v Evropě nejsou vymahatelné. Dokonce 

i po skandálu kolem vozidel s naftovým motorem (Dieselgate) 



a všeobecné znalosti o tom, že některé vozy mají extrémně 

vysoké emise, nedošlo k  vybočení. V  zásadě neexistuje 

vhodný právní rámec pro řešení překročení emisních limitů. 

Pokud jste dočetli až sem a  trochu Vám záleží na tom, co ve 

městě dýcháte, pak ještě odložte břitvu na noční stolek, neboť 

situace není tak zoufalá. Datově vedená správa města a nové 

technologie internetu věcí mohou přinést detailnější poznání, 

a tím i možná celou škálu řešení.

: Nízkouhlíková mobilita
Na základě projektu SOLEZ (Central Europe) byly nalezeny násle-

dující klíčové prvky strategie pro nízkouhlíkovou mobilitu a regu-

laci dopravy. Následující kroky představují politiku nízkouhlíkové 

mobility, která pozitivně ovlivňuje kvalitu ovzduší, snižuje hladinu 

hluku, snižuje dopravní zácpy a  dosahuje cílů plánu udržitelné 

mobility (SUMP). Základní nálezy lze klasifi kovat následovně.

1. Začněte s environmentálními cíli

Obrovský rozdíl je mezi městy, která si stanovila dlouhodobé 

environmentální cíle (např. cíle s nulovými emisemi) a ta, která 

žádné cíle nemají. Nedostatečná nebo špatná politika může 

dokonce vést k  ještě horším podmínkám (regulace dopravy 

dle lichých a  sudých čísel registračních značek podpořily 

v Aténách koupi druhého vozu, zatímco výrazné výsledky ve 

snížení automobilové dopravy byly dosaženy díky Amster-

damskému klimatickému programu a  energetické strategii 

2040 nebo taktickému urbanismu v Barceloně). Politický záva-

zek stanovující vizi s dlouhodobými cíli je základním kamenem 

pro investice do nízkouhlíkové mobility a přijetí veřejností.

2. Defi nujte dopravní/parkovací zóny

Snadnost implementace nástrojů nízkouhlíkové mobility je silně 

ovlivněna stávajícími vnitrostátními právními předpisy. Organi-

zační opatření by měla být nasazena krok za krokem (rok od roku) 

s dlouhodobými cíli a  termíny. (Italský zákon Codicedellastadač. 

285/1992 a jeho pozdější změny zohledňuje dopady dopravy na 

„bezpečnost silničního provozu, zdraví, právo a pořádek, životní 

prostředí a kulturní dědictví a na území“, a proto existuje v Itálii tolik 

úspěšných nízkoemisních zón, nebo zón s  omezeným vjezdem). 

Výchozím bodem úspěšné organizace nařízení je zavedení par-

kovacích zón. Jejich největší dopad spočívá ve sjednocení pravi-

del pro mobilitu uvnitř zóny, např. poplatky za parkování, veřejná 

doprava zdarma, cyklistické služby..., a jako taková podporují jas-

nou politiku nízkouhlíkové mobility v oblasti (Město Graz zavedlo 

zónu v centru města s omezeným vjezdem/přístupem pro vozidla 

i  zásobování. Pro podporu jiného dopravního chování v  oblasti 

město nabídlo cestujícím veřejnou dopravu v dané zóně zdarma).

3. Budujte infrastrukturu na hranicích zón

Organizační opatření jsou zásadní, ale měla by být podporo-

vána vhodnou infrastrukturou. Zónování poskytuje městu jasný 

přehled o tom, kde by měly být umístěny podpůrné infrastruk-

tury - především na okraji/hranici vymezené zóny/zón. Hraniční 

oblasti jsou přirozeným místem pro přesednutí na jiný dopravní 

prostředek, proto jsou i vhodnými místy pro umístění parkovišť 

(P + R, P + B a P + G), stanic pro sdílení kol (bike sharing), par-

kování kol, zastávek veřejné dopravy, logistických drop boxů 

a jiné podpůrné infrastruktury (např. zelené koridory).

4. Nasaďte technologie

Úspěšné využívání infrastruktury je vždy podpořeno „inteli-

gentními“ technologiemi (např. spolehlivé informace v reálném 

čase, jedna jízdenka, aplikace pro půjčení kola atp.). Italská 

Siena upgradovala svůj dohledový kamerový systém se čte-

ním registračních značek (ANPR) záložní technologií s infračer-

veným čtením, díky níž je detekce automatická a spolehlivá, 

Westminster prokazuje výhody nasazení inteligentního par-

kovacího systému a jeho potenciálních rozšíření na rezidentní 

parkování, Amsterdam propojil parkovací lístek z P+R s jízden-

kou na MHD, která rozeznává využití P+R k účelu cestování do 

centra města od prostého parkování. Okraj zón je podporován 

technologickým dohledem, tzv. Geofencing (virtuálním plo-

tem), tj. technologiemi, které monitorují přístup do určité zóny 

(nízkoemisní zóna, zóna s omezeným vjezdem, parkovací zóna 

atd.). Plošný monitoring dopravní zátěže pomocí technologií 

internetu věcí (například průjezdové magnetometry) jsou díky 

cenové hladině dostupné i pro plošné nasazení v našich měs-

tech. Veškerá data z technologií musí být otevřená, jen tak lze 

Parkovací zóny v Amsterdamu - nejcennější místa města jsou pro parkování 

nejdražší
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dosáhnout potřebného tempa změny chování skrze širokou 

škálu nových služeb.

5. Podporujte alternativní dopravní 
prostředky

Zavedení systému regulace dopravy přináší velký potenciál pro 

rozvoj alternativních dopravních prostředků. Elektromobilita je 

na vzestupu nejen v automobilovém průmyslu, ale i ve veřejné 

dopravě, cyklistice a  městské logistice. Silná souvislost mezi 

eMobilitou a regulací dopravy je zřejmá a obě oblasti se navzájem 

podporují. (Kodaňské kolo (Copenhagen wheel) je důkazem toho, 

jak dlouhodobá nízkouhlíková strategie má pozitivní dopady na 

místní podnikání a  inovace v ekologickém hospodářství/zelené 

ekonomice). Přísná a jasná politika v oblasti parkování by měla být 

doplněna poskytováním alternativních dopravních prostředků 

umožňujících bezproblémový přestup a  jednotné jízdné. Nejez-

dit autem musí být pro občany i návštěvníky významně výhodné 

a  musí vzniknout nástroje, které potenciální úspory zviditelní 

a cestování různými prostředky porovnají z hlediska času i peněz. 

Peníze z pokut a parkovného mají transparentně sloužit na pod-

poru alternativní dopravy, např. skrze Fond mobility.

6. Všechny stavy a plány komunikujte!

Přijetí nízkouhlíkové politiky veřejností je založeno na dobré 

komunikaci, dlouhodobém plánu a  cílech a  službách, které 

nasazením technologií vzniknou, např. hledáním volných míst 

pro parkování pomocí inteligentního parkování, efektivním 

využíváním alternativní dopravy (kvalita veřejné dopravy, 

schémata sdílení kol atd.), digitální platby a  související věr-

nostní programy. (Amsterdamský Fond Mobility dokazuje, že 

„rovnoměrné“ rozdělení fi nančních prostředků mezi všemi 

druhy dopravy získává potřebnou podporu pro omezení pro-

vozu osobních vozidel; motivační schéma města k parkování 

na P + R se ukazuje jako technologický i dopravní nástroj pro 

změnu chování). Přijetí veřejností silně souvisí s dostupností 

dat a průběžným hodnocením. Dlouhodobě měřené dopravní 

zátěže a další jevy je nutné veřejně komunikovat; změna hod-

not ve společnosti přichází pouze skrze veřejnou diskuzi.

7. Měřte a vyhodnocujte

Úspěšné schéma by mělo být podporováno pravidelným hodno-

cením založeným na předpokladu, že „co se měří, má tendenci se 

zlepšovat“. To může být odvozeno z počítání vozidel, počítání ces-

tujících, cyklistů a pěších, a také z měření kvality ovzduší. Výsledky 

by měly být předkládány veřejnosti a měly by se stát argumenty 

pro zavedení nízkoemisních zón (Italská Vicenza hodnotí kvalitu 

ovzduší v dlouhodobém horizontu, na základě výsledků se město 

a kraj s podporou občanů nyní rozhodly nízkoemisní zónu rozšířit).

Městská pračka vzduchu (smog tower) - technologické řešení pro nejvíce znečištěná místa města, první instalace ve střední Evropě se chystá v Krakově.
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V POSLEDNÍCH LETECH SE V SOUVISLOSTI SE SNAHOU O CO NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ INFORMACÍ 

O KVALITĚ OVZDUŠÍ OBJEVUJE CELÁ ŘADA LEVNĚJŠÍCH PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ KON-

CENTRACÍ ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ. TYTO PŘÍSTROJE JSOU VĚTŠINOU SLOŽENY Z JEDNOHO 

ČI NĚKOLIKA SENZORŮ MĚŘÍCÍCH NA PRINCIPU ELEKTROCHEMICKÝCH PROCESŮ. 

BOHUŽEL NIŽŠÍ CENA SE VELMI ČASTO PROJEVUJE NA KVALITĚ NAMĚŘENÝCH DAT.

Výhody a nevýhody měření 
kvality ovzduší s využitím 
senzorů

Elektrochemické senzory jsou založeny na principu vazby 

měřené látky s materiálem senzoru. Ta však může vzniknout 

jen mezi určitými molekulami a za určitých podmínek. Elek-

trochemických principů je využíváno v membránových sen-

zorech s kapalným nebo tuhým elektrolytem. Metaloxidové 

senzory a  chemirezistory jsou založeny na měření změn 

elektrické vodivosti určitých materiálů v přítomnosti někte-

rých plynných látek. Pelistory či pyroelektrické senzory vyu-

žívají změn teploty při chemických reakcích, především při 

katalytické oxidaci plynných látek. Na principu změn hmot-

nosti piezoelektrik způsobených absorpcí či adsorpcí sta-

novovaných plynů jsou založeny senzory hmotnostní (Štulík, 

Barek, 2007). 

Nespornou výhodou elektrochemických senzorů je jejich 

pořizovací cena a nízké provozní náklady. Nejjednodušší sen-

zory resp. senzorové systémy stojí řádově nižší desetitisíce 

korun, složitější přístroje pro kontinuální měření koncentrací 

většího množství škodlivin pak cca. do 800 tis Kč, což je stále 

řádově níže, než je tomu v  případě kompletně vybavené 

stacionární stanice nebo mobilní stanice pro měření kvality 

ovzduší osazené referenčními analyzátory. Provozní náklady 

jsou pak 3 až 5 krát nižší v porovnání s klasickými stanicemi 

monitoringu kvality ovzduší (Kumar et al., 2015).

Bohužel senzory mají daleko více záporných vlastností nega-

tivně ovlivňujících jejich využití. Jedním z nich je krátká doba 
životnosti, která se pohybuje v  rozmezí od 6 měsíců po 
několik málo let. Podstatným negativem ve vztahu k dlou-
hodobému měření kvality ovzduší je nízká reprodukova-
telnost měření při různých meteorologických podmínkách 

a  v  některých případech je nedostatečná i  jejich citlivost 

(Kumar et al., 2015). Platné zákony také přímo defi nují, jaké 

metody se musí k dlouhodobému měření kvality ovzduší pou-

žít a elektrochemické senzory mezi ně nepatří.

Existuje celá řada fi rem, zabývající se integrací jednotlivých 

elektrochemických senzorů pro měření koncentrací plynů a PM 

do různých zařízení vč. přenosu dat do vzdálených zařízení, jako 

jsou chytré telefony. Bohužel se tyto fi rmy zabývají hlavně pře-

nosem dat do dalších zařízení, ne však kvalitou naměřených dat. 

Přesto jsou v prodejích těchto senzorů poměrně úspěšné.

Provedli jsme testy 4 systémů senzorů označených zkratkami 

AM1, IM1, Lib a Env. Referenční měřidlo, systém Airpointer (Recor-

dum Messtechnik GmbH, Rakousko), bylo označeno AP. Testo-

vané přístroje byly umístěny vždy co možná nejblíže referenč-

nímu měřidlu. Porovnávány byly mediány z pěti jednominutových 

výsledků jdoucích po sobě, což eliminuje náhodné chyby.

RNDr. Jiří Huzlík, Ph.D., Mgr. Roman Ličbinský : Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
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Na obr. 1 jsou znázorněny výsledky porovnávacího měření 

nízkonákladových senzorů a  referenční metody při měření 

relativní vlhkosti, které ukazují dobrou shodu výsledků sen-

zorů s  referenčním měřidlem. Obdobné výsledky dávají 

i měření teploty.

Lineární regrese, viz výsledky v tabulce 1, indikuje uspokojivé 

výsledky pro teplotu a  relativní vlhkost (modře), méně uspoko-

jivé výsledky pro jeden senzor k  měření PM10 a  jeden senzor 

k  měření ozónu (červeně), neuspokojivé výsledky pro ostatní 

parametry a senzory (kurzíva). U některých parametrů a senzorů 

se dokonce vyskytují záporné hodnoty směrnice regrese (tučně), 

což znamená, že při zvyšování koncentrací měřené veličiny podle 

údajů referenčního měřidla ukazuje testované měřidlo snižování 

těchto koncentrací. Koefi cient determinace (R2) je statistický 

parametr označující porovnání kvality výsledků testovaného sen-

zoru s referenčními měřidly. Když se blíží hodnotě 1, vyjadřuje 
téměř dokonalou shodu měření obou přístrojů, zatímco hod-
nota 0 znamená neshodu výsledků.

Testované senzory zvládají vcelku úspěšně měření teploty 

a  relativní vlhkosti ovzduší, v  případě měření koncentrací 

plynných škodlivin (NO, NO
2
, SO

2
, CO a O

3
) je situace mno-

hem horší. Příklad pro NO
2
 je uveden na obr. 2.

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že použití testovaných senzorů je 

nevhodné pro měření koncentrací NO
x
 a SO

2
. V případě PM

10
 a O

3
 

je nutné pečlivě vybírat vhodné senzory a nenasazovat je bez pat-

řičné validace porovnáním s  referenčním měřidlem. Senzory byly 

schopny zaznamenat výskyt píků znamenajících skokové změny 

koncentrací měřených látek, ale nedokázaly vyjádřit s dostačující 

přesností jejich skutečné hodnoty ani po případné kalibraci. 

To znamená, že u  testovaných senzorů používaných 
k  měření koncentrací plynných škodlivin (CO, NO, SO2) 
není možné s dostatečnou spolehlivostí detekovat překra-
čování limitních hodnot znečištění ovzduší daných legisla-
tivou. Diskutabilní je to i u senzorů k měření PM10 a O3.

�smart : one

: Obr. 1. Výsledky měření relativní vlhkosti

: Obr. 3. Porovnání koncentrací PM10

: Tab. 1. Hodnocení regresního porovnání výsledků měření senzorů 
 a referenčního měřidla.

Měřená 
veličina

Detektor
Absolutní člen 

q
Směrnice 

k
Koefi cient 

determinace R2

CO

AM1 498.67 0.0466 0.0080

Env 714.35 -0.0201 0.0077

IM1 604.66 0.0514 0.0233

NO

AM1 76.29 0.0549 0.0089

Env 5.90 0.1362 0.0110

IM1 17.50 0.5866 0.2090

NO
2

AM1 27.32 -0.0677 0.0035

Env 1.46 0.3965 0.2189

IM1 26.33 0.2382 0.1059

Lib 48.68 1.3998 0.0166

O
3

AM1 42.04 0.1188 0.1432

IM1 21.80 0.4923 0.6611

Lib 379.17 -1.4028 0.5629

SO
2

Env 18.68 3.2301 0.0055

PM
10

AM1 -177.68 12.6948 0.6053

Env -5.46 1.3509 0.0964

IM1 -75.53 7.6450 0.4535

Relativní 
vlhkost 

vzduchu

AM1 12.07 0.6376 0.9364

IM1 14.72 0.6561 0.9211

Lib -16.90 1.2211 0.8503

Teplota 
vzduchu

AM1 2.93 0.9771 0.9239

IM1 2.40 0.9695 0.8380

Lib -0.69 1.2141 0.8721

: Obr. 2. Porovnání koncentrací NO2

Příklad porovnání koncentrací PM
10

 s referenčním měřidlem je znázorněn na obr. 3. Graf lineární regrese sice vyjadřuje lineární trend, ale porovnávané hodnoty 

mají značný rozptyl kolem regresní přímky.
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O3

SO2
H2S

CO

PM10

PM2.5

BTX

NO
NO2

NOX AdS

PM sensor

Modul analyzující ozón

Modul analyzující oxid uhličitý

Modul analyzující oxid siřičitý/sirovodík

Modul analyzující oxidy dusíku/amoniak

Ďalšie prídavné interné a externé senzory

Benzén /toluén/etylbenzén/xylén

Flexibilný kompaktný systém pre monitoring kvality ovzdušia

• airpointer® je prvá kompaktná plno automatická 
„plug-and-play“ multizložková monitorovacia stanica 
s certifi kátom TÜV podľa európskych noriem pre 
monitoring kvality ovzdušia pre O

3
, CO, SO

2
 a NO/

NO
2
/NO

x
.

•  airpointer® predstavuje modulárny systém 
s možnosťou konfi gurácie analytických a senzoro-
vých modulov pre splnenie špecifi ckých monitorova-
cích požiadaviek a aplikácií - O

3
, CO, SO

2
 a NO/NO

2
/

NOx vrátane meteorologických, VOC, BTEX, H
2
S, 

CO
2
, hluku, PM10, PM2.5, dopravného zaťaženia, 

počtu chodcov, žiarenia UV, GPS (poloha merania 
spojená s nameranými údajmi - hlavne pre mobilné 
aplikácie), toxických plynov, intenzity svetla...

•  airpointer® Smart City riešenie monitoringu ovzdu-
šia - zber údajov, analýza údajov, detekcia zdrojov 
znečistenia, riadenie a kontrola vrátane automa-
tizovaných opatrení pre zníženie znečistenia 
ovzdušia

airpointer® výhody

•  Možnosť inštalácie takmer kamkoľvek, vrátane inštalácie na stĺp alebo na 
stenu ak je to nevyhnutné

•  Kompaktný rozmer, vhodný pre stále meranie, ale i pre mobilné použitie

•  Ideálny pre monitoring v lokalite s obmedzeným priestorom (tunely, križovatky ...)

•  Nízka administratívna náročnosť inštalácie (nie je potrebné stavebné 
povolenie ako pre veľké meracie stanice)

•  Nízka manipulačná náročnosť v prípade zmeny umiestnenia

•  Viacnásobne nižšia spotreba elektrickej energie v porovnaní s klasickou 
monitorovacou stanicou

•  Nízka náročnosť na údržbu - kontrola modulov a elektroniky raz ročne pri 
prevádzke 24/365

Pripravený na prevádzku
za 30 minút



airpointer® 
softvér

• Internetové používateľské rozhranie – 
na komunikáciu stačí bežný internetový 
prehliadač (IE, Mozila, Opera, Chrome...)

•  Nepretržitá on-line dostupnosť (GSM, 
UMTS, LTE, 3G, LAN, W-LAN...)

•  Rozsiahle automatizované diagnostické 
funkcie pre sledovanie všetkých kľúčo-
vých prevádzkových parametrov

•  Ukladanie nameraných a prevádzko-
vých údajov raz za minútu do systémo-
vej databázy pre preventívnu detekciu 
porúch a sledovanie kvality namera-
ných údajov (QA / QC)

•  Automatická kontrola správnosti 
prevádzky a oprava akýchkoľvek 
chýb prostredníctvom programu
 WatchDog

•  Elektronický denník

•  Najvyšší možný užívateľský komfort 
spracovania údajov

airpointer® 
užívateľský komfort

• Interný zdroj nulového plynu pre 
automatickú alebo manuálnu kontrolu 
nulového bodu každého modulu

•  Voliteľné predvolené automatické 
overovanie kalibrácie

•  Kalibrácia pomocou grafi ckého roz-
hrania v užívateľskom menu

•  Jednoduchá výmena meracieho fi ltra, 
voliteľný fi lter s väčším objemom pre 
predĺženie intervalu medzi výmenami

•  Integrovaný systém zberu, spracova-
nia, archivácie a odosielania údajov

•  Zrkadliaci sa pevný disk pre bezpeč-
nosť údajov

•  Kompenzácia tlaku a teploty

•  Možnosť pripojiť externé meradlá 
a spracovávať údaje spolu (analog aj 
digital)

• Prediktívna diagnostika

airpointer® 
aplikácie

• Zákonom stanovený imisný monitoring

•  Mobilné systémy monitoringu ovzdušia

•  Monitorovanie plynov zo spaľovacích 
procesov a prchavých emisií

•  Monitoring cestnej dopravy vrátane 
merania počtu vozidiel a ich priemerne 
rýchlosti s následnými opatreniami 
pre jej riadenie

•  Vnútorné / pracovné prostredie - 
administratívne priestory, nákupné 
centrá, letiskové haly, autobusové 
stanice, školy, verejné budovy, výrobné 
haly...

•  Monitoring ďalších oblastí záujmu - 
použitie pre maloplošné aj veľkoplošné 
merania znečistenia ovzdušia s mož-
nosťou zamerania konkrétneho zdroja 
znečistenia a okamžitou reakciou

• Zdroj údajov pre modelovanie

Tel.: +421 263 530 537
e-mail: biowell@biowell.sk www.biowell.sk

Tel.: +43 2236 22571 0
e-mail: info@mlu-recordum.com 
www.airpointer.com
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PAPARK

Auta hledající volná parkovací místa ročně vyprodukují velké množ-

ství oxidu uhličitého (například jen u patnácti městských bloků Los 

Angeles jde až o 730 tun oxidu uhličitého ročně)

Řidiči ročně ztratí až 17 hodin času při hledání parkovacího místa

Studie prověřily, že až 30% městského provozu tvoří řidiči hledající 

parkování

: Řešení PAPARK umožňuje

Detekci volných parkovacích míst
Z živého záznamu pouličních kamer provádíme detekci volných 

míst k parkování. Systém detekuje volná místa i na ulicích, kde 

nejsou pevně vyznačeny parkovací prostory.

Sledování provozu na komunikacích
Sledování počtu vozidel pojíždějících komunikací, jejich rychlost 

a typ (např. osobní či nákladní vůz). Data jsou využitelná pro optima-

lizaci řízení provozu a také jako podklady pro změny v uspořádání 

dopravy.

Aktivní řízení obsazenosti parkovacích míst
Municipalita může přes systém aktivně ovlivňovat, kde budou auta 

parkovat, označovat parkovací místa například jako obsazená a tím 

aktivně řídit provoz nasledovaných komunikacích (např. při údržbě 

nebo jiných uzávěrách).

Detekce dopravních incidentů
Systém neustále sleduje situaci na komunikacích a v případě 

detekce nestandardního chování (např. rychlé zastavení auta) 

notifi kuje o typu a místě incidentu.

 Technické řešení
• Analýza dat probíhá z existujících kamerových systémů
• Export dat ze systému ve standardizovaném formátu 

DATEX II
• Systém nevyžaduje manuální konfi guraci, využívá 

samoučící mechanismy, aby byl schopen reagovat na 
měnící se situace

• Datové výstupy ze systému jsou plně kompatibilní 
a vhodně se doplňují s dalšími parkovacími zařízeními 
jako jsou čidla či senzory

 Ukázka výstupu ve formátu DATEX II

Real time zpracování 
kamerových záznamů

{
„id“: „brno:botanicka_a“,
„type“: „OnStreetParking“,
„availableSpotNumber“: 3,
„totalSpotNumber“: 6,
„dateModifi ed“: „2016-06-02T09:25:55.00Z“,
„location“: {
„type“: „Polygon“,
„coordinates“: [
          [
            [49.2083958, 16.5990636],
            [49.2081156, 16.5992286],
            [49.2081322, 16.5992742],
            [49.2084161, 16.5991053]
          ]
        ]
      },
„refParkingSpot“: [„brno:botanicka_a:1“] 
}
{
„id“: „brno:botanicka_a:1“,
„type“: „ParkingSpot“,
„name“: „P-1“,
„location“: {
„type“: „Point“,
„coordinates“: [49.2083206, 16.5991253]
  },
„status“: „free“,
„category: [„onstreet“],
  „refParkingSite“: „brno:botanicka_a“
}

:  Na kvalitě videa 
nezáleží, na přesných
datech ano

PROBLEMATIKA PARKOVÁNÍ V AGLOMERACÍCH JE MNOHEM 

ŠIRŠÍ NEŽ SE MŮŽE NA PRVNÍ POHLED ZDÁT A DOTÝKÁ SE OPRAVDU NÁS VŠECH
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VYSOKÁ ÚROVEŇ
FLEXIBILITY 
DOJEZD AŽ 150 KM 

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
JÍZDNÍ SOUPRAVY 
AŽ 4.100 KG

HOMOLOGACE 
K PROVOZU 
N1

NOSNOST 
AŽ 1.630 Kg

HOMOLOGACE K PROVOZU
Typ Alkè N1 je homologovaný k provozu 
na komunikacích po celé Evropě.
Elektromobily Alkè vždy v centru dění, 
ideální pro použití v komunální oblasti, 
historická centra, poštovní služby, sběr 
odpadu, zdravotní služby, cateringové 
služby a mnoho dalších...

ŽÁDNÉ EMISE 
Nulové emise CO2 a žádné hlukové zatížení.
Elektrické vozy Alkè pracují v uzavřených 
prostorech, v oblastech s omezeným 
provozem a tam, kde jsou přísné 
environmentrické limity. Mobilita již není 
problémem, nemocnice, regenerační centra, 
lázně, univerzity, sportovní arény, přírodní 
chráněné oblasti a kulturní památky.

VŽDY PŘIPRAVEN
Díky rychlému nabíjení pro lithiové baterie 

bude váš vůz vždy připraven k akci.
Velká kapacita baterie a možnost 

střídání bateriových bloků zajišťuje 
nepřetržitou pracovní dobu.

VYSOKÝ VÝKON
V produktech alkè se skrývají 

velice silné motory.
Elektrické vozy společnosti Alkè jsou 

vybaveny motory s vysokým točivým 
momentem a postupným napájením, 

ideální pro intenzivní průmyslové 
použití, současně  manipulaci 

v náročném i svažitém terénu až 35% 
a poradí  si i se zasněženou komunikací.

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
Navrženo pro dlouhou životnost.

Všechny komponenty elektromobilů 
Alkè jsou navrženy a konstruovány 

pro těžké průmyslové využití. 
Vysoká kvalita komponentů zajišťuje 

dlouhotrvající životnost.

KOMPAKTNÍ A HOUŽEVNATÝ
Všestrannost v koncentrované formě.

Elektrické vozy Alkè jsou kompaktní a jsou 
ideální pro práci v omezených prostorech 
(i uvnitř), ale současně mají jednoduchou 

obsluhu ve srovnání s podobnými vozidly, 
není náhoda, že jsou preferovanou volbou 

nejen pro evropské průmyslové hráče.

UŽITKOVÉ NÁKLADNÍ ELEKTROMOBILY 

www.alkeelektromobily.cz

DOTACE 
600.000 KČ

Využijte dotace na nákup užitkového elektromobilu 
v kategorii N1 nad 2.500 kg. Získejte 600.OOO,- Kč. 
Ministerstvo životního prostředí podporuje nákup 
elektromobilů v krajích, městech, obcích a organizacích 
vlastněných z více než 50% ÚSC. 
Žádost se může podávat pouze do 27.9.2018 a vozidla 
musí být pořízena nejpozději do 31.12.2019.  

DOBÍJENÍ Z BĚŽNÉ ZÁSUVKY
Elektromobily můžete nabíjet z jakékoliv 
běžné zásuvky 230V / 16 A. 
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Koncept chytrých měst se v České republice daří nejvíce napl-

ňovat v energetice, dopravě a  zavádění ICT technologií, tedy 

v  oborech, k  nimž mají co říci i  fi rmy ze skupiny ČEZ ESCO. 

V  oblasti tzv. decentrální energetiky nabízí spolu se svými 

partnery – dceřinými společnostmi - široké portfolio služeb: 

od energetického poradenství včetně EPC projektů a energe-

tického managementu přes elektromobilitu, instalaci a  servis 

fotovoltaické elektrárny až po zajištění úsporného a chytrého 

veřejného osvětlení. Poptávat jakýkoli produkt z portfolia ČEZ 

ESCO mohou města a obce bez ohledu na velikost.

TAKZVANÁ CHYTRÁ MĚSTA (SMARTCITIES) NEJSOU JEN PRÁZDNÝM 

POJMEM NA PAPÍŘE, ALE SKUTEČNOU A PRŮBĚŽNĚ REALIZOVANOU VIZÍ, 

JAK DOSÁHNOUT V ŘADĚ OBLASTÍ REÁLNÉHO ZLEPŠENÍ ŽIVOTA OBYVATEL 

NAŠICH MĚST A OBCÍ: AŤ UŽ JDE O SNIŽOVÁNÍ EMISÍ, ZAVÁDĚNÍ ENERGETIC-

KÝCH ÚSPOR, EFEKTIVNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NEBO IMPLEMENTACI  

DIGITÁLNÍCH, INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. 

ČEZ ESCO 
rozvíjí koncept SMART CITY 
v Praze i regionech

Martina Plechatová : Útvar komunikace a marketing Skupiny ČEZ

1
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: Města stojí o chytrou 
 energetiku
Na pouliční lampy, které dodají šťávu elektrokolům a  jsou již 

k  vidění v  Londýně, si zřejmě ještě nějakou dobu počkáme. 

Nicméně i na mapě České republiky najdeme několik měst, obcí 

a  podniků, které koncept SMART CITY následují. Za projekty 

realiazované částečně i společnostmi Skupiny ČEZ mluví tři refe-

renční „chytrá města“ Vrchlabí, Písek a nejnověji Třinec. 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 ener-

getickému portálu, kde může tato data online sledovat každý. 

Projekt získal cenu v soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017.

Přidávají se ale i další města s projekty zaměřenými na snižování 

energetické náročnosti, které pomohou nastartovat investice, 

rozhýbat ekonomiku regionu a zásadním způsobem podpořit ino-

vaci produktů a služeb regionálních podniků. V mnoha oblastech 

rozvíjí „smartifi kaci“ i hlavní město Praha, přičemž za ČEZ ESCO 

stojí úspěšné projekty se zaměřením na energetickou efektivitu 

budov, veřejné osvětlení a rozvoj alternativních zdrojů energie.

: Divadla i nemocnice šetří s EPC
Již za dva roky vstoupí v platnost evropská legislativa, podle které 

bude možné stavět pouze domy vyhovující přísným pasivním stan-

dardům. Postupné zvyšování nároků na komfort, růst cen energií 

i tlak na ochranu životního prostředí vedou majitele a správce veřej-

ných budov už nyní k úsporným opatřením. Ve větším měřítku pro-

bíhá zateplování budov a  instalace ekologických forem vytápění 

s  plnohodnotnou regulací. Modernizací prochází také vzducho-

technika. Řadu takových projektů pro veřejné budovy i komerční 

objekty realizuje společnost ENESA ze skupiny ČEZ ESCO meto-

dou EPC (Energy Performance Contracting). V praxi to znamená, že 

zajišťuje celkovou realizaci úsporných opatření včetně fi nancování 

a poskytuje záruku, že během trvání smluvního vztahu, obvykle 

desetiletého, dosáhne zákazník minimálních garantovaných úspor 

provozních nákladů. Z  těchto úspor jsou během předem známé 

doby spláceny veškeré vynaložené náklady.

Projekty EPC postupně nacházejí své opodstatnění zejména 

v oblasti kulturních institucí, školství a zdravotnictví. Příkladem 

úspěšného EPC projektu v  českém i  v  evropském měřítku je 

realizace úspor energií v Kongresovém centru Praha, a  dále 

třeba v jihlavské nebo českolipské nemocnici.

: Pohodlí k učení i práci
Do konceptu chytrých měst přirozeně zapadá idea tzv. inteligent-

ních budov splňující nejvyšší nároky na provoz a uživatelský kom-

fort z pohledu vlastníka (investora) i nájemce (uživatele). Sledo-

vaná kritéria inteligentních budov se týkají minimalizace nákladů 

na energii, provozních nákladů a minimalizace oprav, dále fl exibi-

lity prostorů a obecné kvality prostředí pro jednotlivce. Příkladem, 

kdy se nevyhovující vnitřní prostředí budovy negativně odráží na 

pohodlí uživatelů, jsou objekty škol a školek se zvýšenou hladi-

nou CO
2
 vedoucí u dětí k poklesu pozornosti. ČEZ ESCO nabízí 

městům a obcím jako zřizovatelům škol unikátní řešení centrál-

ního, příp. decentrálního systému vzduchotechniky s rekuperací, 

který je poháněn fotovoltaickou elektrárnou umístěnou na střeše 

objektu. To umožní splnit hygienické požadavky na kvalitu vnitř-

ního prostředí při zachování stejných, příp. mírně nižších provoz-

ních nákladů. Financování rekuperace až do výše 70 % způsobi-

lých výdajů a až 40 % na instalaci fotovoltaiky umožňují dotační 

programy z Operačního programu životní prostředí (OPŽP).

Městská část Praha 13 v rámci projektu „Odpovědné školy Prahy 13“ 

zaměřila se v rámci na úsporu energie v 33 školních budovách na 

území své městské části. Školy se zateplily, kompletně se zrenovo-

valy jejich zdroje a byly opatřeny regulací systémů vytápění spolu 

s vyhodnocováním spotřeb energií. Díky úsporám energie mohly 

ušetřené prostředky investovat do svých areálů škol, například do 

dětmi oblíbených mlhovacích sprch. Garantovaná roční úspora ve 

sledovaných objektech představuje celkem 24 milionů korun ročně.

Vnitřním prostředím kancelářských budov ovlivňujícím mimo jiné 

i  produktivitu práce se zabývá výzkumný mezinárodní projekt 

Quantum, spadající pod rámcový program pro výzkum a inovace 

Horizon EU 2020. Spolu s dalšími 13 partnery se na něm podílí i již 

zmíněné ENESA. Aktuálním výstupem výzkumu je monitorovací 

a  řídicí systém Comfortmetr, který testuje výkonnostní parame-

try budov a uživatelský komfort na příkladu parametrů jako jsou 

světlo, tepelná pohoda, kvalita ovzduší, akustika, kancelářské 

prostředí a možnost individuálního ovládání.

: Veřejné osvětlení pod lupou
K  implementaci chytrých řešení přispívá i  tak zdánlivě samo-

zřejmý prvek veřejného osvětlení. Jeho modernizace a  kom-

pletní profesionální péče o  něj, realizovaná společností 

„http://www.cezesco.cz/cs/oblasti/vystavba-a-sprava-verej-

neho-osvetleni-285951, zajistí zákazníkům nejenom snížení poru-

chovosti a fi nančních nákladů, ale současně minimalizuje jejich 

starosti se zajištěním každodenního provozu. Součástí nabíze-

ného energetického managementu je kontinuální monitorování 

spotřeby elektrické energie a řízení a regulace osvětlení dle přání 

zákazníka. Kompletní rekonstrukcí veřejného osvětlení ve spolu-

práci s ČEZ ESCO prošlo například město Fulnek s dosaženou 

roční úsporou ve výši 0,4 mil. Kč. Obyvatelé Fulneku získali nové, 

kvalitní a  rovnoměrné osvětlení městských komunikací a  slav-

nostní osvětlení vybraných historických pamětihodností. 
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Elektromobilita
Jak správně dimenzovat nabíjecí 
infrastrukturu v neustále se měnícím 
technologickém prostředí?

BATERIOVÉ ELEKTROMOBILY BYLY OD POČÁTKU VTIPNÝMI VOZIDLY – I SUPER-

SPORTOVNÍ MODELY LZE „DOTANKOVAT“ ZE STEJNÉ DOMÁCÍ ZÁSUVKY, DO 

NÍŽ PŘIPOJUJEMEVYSAVAČ. S TECHNOLOGICKÝM AMNOŽSTEVNÍM ROZVOJEM 

ELEKTROMOBILŮ NA CESTÁCH VŠAK NA TOMTO ŘEŠENÍ NEMŮŽEME STAVĚT. 

NABÍZENÝCH ŘEŠENÍ PROFESIONÁLNÍ NABÍJECÍ INFRASTRUKTURY JE V SOUČAS-

NOSTI STEJNÝ NADBYTEK, JAKO DOTACÍ ALOKOVANÝCH EVROPSKOU UNIÍ NA JEJÍ 

POŘÍZENÍ. JAK ALE SPRÁVNĚ DIMENZOVAT INFRASTRUKTURU PRO OBEC, KDYŽ SE 

POČET VOZIDEL I JEJICH TECHNOLOGIE NABÍJENÍ STÁLE VYVÍJEJÍ?

: Slepice a vejce
Dodnes nemáme odpověď na otázku, zdali byla dříve slepice 

nebo vejce. Víme jen, že jeden by bez druhého nevznikly. Stejně 

tak si na elektromobilních konferencích výrobci vozidel a doda-

vatelé infrastruktury mezi lety 2010-2011 předhazovali povin-

nost udělat první krok v podobě defi nice nabíjecího standardu 

(zhruba řečeno tvaru pistole a  komunikačního jazyka) a  s  tím 

spojenou nemalou investici do hardwaru. Třetím do počtu, na 

který se oba subjekty obracely s požadavkem, ať jasně určí 

podmínky hry, byl stát. Ten měl ale v roce 2010 vůbec problém 

elektromobily jako možné budoucí hráče uznat, natož aby byl 

připraven situaci nějak rozřešit. Následkem toho jsme byli od 

roku 2011 svědky pomalého a nekoordinovaného rozvoje nabí-

jecích stanic, přičemž dosud vzniklá infrastruktura má velký uži-

vatelský handicap, kterým je neexistence jednotné registrace 

zákazníka (uživatelskýroaming). Velkou změnu by v  následují-

cích dvou letech měly přinést evropskými dotacemi podpořené 

projekty na koordinovanou výstavbu stanic, jako např. v Praze 

(ICT Operátor) nebo podél páteřní sítě dálnic a  strategických 

tahů (ČEZ).Mezitím na nátlak shora (díky, Brusele!) vznikl i poža-

dovaný legislativní rámec, představovaný zejména tzv. Národ-

ním akčním plánem Čistá mobilita. V mezičase se však vyvinula 

i  technologie lithiových baterií elektromobilů. Další vývoj na 

tomto poli je zejména co do navýšení kapacity nejen očeká-

vaný, ale velmi žádoucí. Jak se k této situaci mají postavit obce 

a stát, na která se začíná snášet tlak začít nabíjecí infrastrukturu 

pro elektromobily poskytovat?

: Kdo chce psa (na)bít, řešení   
 si vždycky najde
Zastánci elektromobility vzhlížejí každoročně s úžasem k Norsku, 

kde statistiky prodejů elektromobilů během posledních několika 

let lámou celosvětové rekordy. Odpůrci elektromobility však vidí 

stejnou zemi jako příklad nesmyslnosti elektromobilů, což ukazují 

právě na tragikomičnosti tamního aktuálního nedostatku nabíjecí 

infrastruktury. Jakkoliv se jedná o přechodný stav – než během 

prvních dvou desetiletí 20. století vznikla v USA základní páteřní 

infrastruktura tankovacích pump, kupovali si automobilisté palivo 



�smart : one 79

také jen v lékárnách a barvách-lacích – vede tato situace k zamyš-

lení, jakou infrastrukturu efektivně rozvíjet? Z  mého pohledu 

bude i nadále základním požadavkem na infrastrukturu cíl, aby 

bylo i s elektromobily možné v případě potřeby urazit maximální 

délku trasy v co nejkratším čase. Převedeno do reality spalova-

cích motorů se jedná o stav, kdy i když netankujeme vždy plnou 

nádrž a  většinu času popojíždíme okolo komína s  dojezdem 

srovnatelným s dnešními elektromobily (do 200 km), v případě 

nutnosti máme možnost během pár minut dotankovat takové 

množství energie, která nám umožní překonat stovky kilometrů 

v řádu hodin. Stejnou lehkost bytí musí elektromobilistům nabíd-

nout i vznikající infrastruktura, a  to ať už formou jednoho nabití 

do plna pro celou trasu, tak pravidelným nabíjením během povin-

ných bezpečnostních zastávek. Tento stav bude zároveň řešit 

i  potřebu nabíjení pro obyvatele bytových domů bez možnosti 

vlastního nabíjení. V současnosti je takto kapacitní infrastruktura 

– bavíme se o výkonech 150-350 kW na vozidlo, takže v případě 

souběžného nabíjení více vozidel bude potřeba příkon srovna-

telný s fabrikou – teprve budována (Tesla SuperChargers – u nás 

zatím v Olomouci, Vestci u Prahy a Vystrkově u Humpolce), anebo 

se nachází ve fázi prototypových zkoušek (Siemens ve spolupráci 

s  německými automobilkami). Pořizovací náklady na takovouto 

infrastrukturu jsou však záležitostí v  řádu desítek nebo stovek 

milionů korun s odpisy na desítky let a budou spíše záležitostí 

soukromých investorů. Obce mohou v tomto případě poskytnout 

vítanou součinnost při povolovacích řízeních výstavby takovýchto 

stanovišť. Vlastní iniciativu obcí lze vidět v  podobě pořizování 

a provozu infrastruktury na úrovni pomalého (AC) a středně rych-

lého (DC) dobíjení. 

: Včera není dnes, aneb 50 kW 
je málo, 100 kW nestačí
K  nájezdu alespoň 300 km na jedno nabití (včetně vytápění 

a běhu dalších periferií) bude i do budoucna při meziměstském 

a  dálničním tempu nutno počítat s  alespoň 60kWh kapacitou 

trakční baterie. V  případě dostupnosti pouze jednofázové AC 

zásuvky o  reálném výkonu 3 kW by bylo možné podniknout 

zpáteční cestu ne dříve než za 15-20 hodin (60 kWh/3 kW). Jed-

nofázové AC nabíjení je tak v  městském plánování doporuči-

telné jen jako doplňková varianta pro menší vozidla ( jednostopá 

vozidla) nebo v místech dlouhého stání (letiště, P+R). Výhodou je 

nejnižší pořizovací cena jednotlivých nabíjecích bodů, nejčastěji 

ve formě jakýchsi nástěnných skříněk, tzv. wallboxů. Podle HW 

a SW vybavení se jejich cena pohybuje běžně mezi 20-40 tisíc 

českých korun bez DPH. Druhou „rychlostní třídou“ je kategorie 

nabíjení do 22 kW AC. Na tomto místě je důležité upozornit, že 

nabíjení střídavým/AC proudem, znamená pouze odběr energie 

přímo ze sítě/zásuvky. A tak i když se ona zásuvka nachází na 

nabíjecím stojanu, samotná AC nabíječka se nachází ve vozidle 

(nebo v případě elektrokol a notebooků si ji vezeme v brašně/

batohu jako tzv. „zdroj“). Tato pak střídavý proud ze sítě převádí 

do baterie na stejnosměrný (DC), protože pouze tak je v bateri-

ích ukládán. Upozorňuji na to proto, že zatímco každé vozidlo je 

alespoň nouzově dodáváno s 3 kW AC nabíječkou na palubě, 

přítomnost rychlejší, větší a  těžší AC nabíječky pro výkon až 

oněch 22 kW nejsou některými výrobci vozidel nabízeny ani 

za příplatek. Obec, která by chtěla motivovat turisty k zastávce 

právě nabídkou rychlejšího 22kW nabíjení tak nemusí pochodit, 

neboť mnoho výrobců preferuje pro rychlejší nabíjení DC nabí-

ječky (viz dále). Vozidla s 3 kW AC nabíječkou se tak sice budou 

moci na 22 kW AC zásuvku připojit, nebudou ale nabíjet rych-

leji, než oněmi 3 kW. Za dvouhodinovou procházku po historic-

kém centru a návštěvu kavárny tak rodinné vozidlo může nabít 

44 kWh (2×22 kW), ale též pouze 6 kWh (2×3 kW), což v dru-

hém případě dává prodloužení dojezdu o pouhých cca 24 km 

(6 kWh/ 0,25 kWh/km). Jak bude kapacita baterií v elektromo-

bilech růst, může se stát, že majitelé nebudou ani motivováni 

kvůli tak malému nabití vytahovat z kufru nabíjecí kabel… Cena 

22 kW stanic, které jsou často v kombinaci i s 3 kW zásuvkami, 

je běžně do 100 tisíc Kč bez DPH.
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Nejdražší myslitelnou cestou pro majetnější obce je pořízení 

stejnosměrné/DC nabíječky, která v sobě nese vlastní nabíječe, 

takže do baterie vozidla proudí již stejnosměrný proud. Výhoda 

tohoto řešení spočívá zejména v  tom, že elektromobily mohly 

zhubnout o desítky jinak zbytečně převážených kil v palubních 

AC nabíječkách, zatímco na zemi stojící DC nabíječka může 

být pěkně nafouknutá a  nabízet pořádný výkon. Donedávna 

byl jejich limit 50 kW tím nejrychlejším, co zároveň existovalo. 

Tomu však odpovídá i  jejich cena. Ta se za samotné zařízení 

pohybuje u kvalitních dodavatelů okolo 500 tis. Kč bez DPH, 

další náklady mohou vyběhnout jak při přivádění takového pří-

konu k  místu instalace, tak v  režijních nákladech za rezervaci 

takového příkonu. Na rozdíl od AC nabíječek zde navíc nepa-

nuje shoda mezi automobilkami ohledně dobíjecího rozhraní 

- asijské a  francouzské automobilky osazují elektromobily DC 

standardem CHAdeMO („Charge de Move / ChargeforMoving“), 

zatímco německá a  americká produkce má zásuvky Combo 

II. Stejnosměrné nabíjecí stanice lze naštěstí pořídit vybavené 

oběma standardy (a k tomu třeba i 22 kW AC nabíjením), jejich 

cena pak ale logicky roste. Investice do DC stanice o výkonu 

50 kW přesto dává smysl, neboť i půlhodinová zastávka umožní 

rozšířit nájezd o sto a více kilometrů, čímž se vzdáleně, ale ale-

spoň trochu začíná blížit povaze dnešních benzínových stanic. 

: Efektivita tkví ve spolupráci
Stejně jako jedna benzinová pumpa pro stotisícové město nebo 

okres neřeší základní dostupnost automobilistům, nepředstavuje 

ani milionová investice do jedné DC stanice nebo více AC stanic 

řešení pro požadovanou fl exibilitu rychlého přesouvání. Obce ale 

nemusejí věšet hlavu - vzhledem k viditelnému zájmu zejména 

velkých soukromých subjektů o  výstavbu vlastních (strategic-

kých) sítí nabíjecí infrastruktury neleží úkol tohoto rozvoje na jejich 

bedrech. Cíl obcí by měl být spíše v zájmu zajistit, aby jejich nabí-

jecí infrastruktura byla umístěna na uživatelsky příjemně dosaži-

telných místech a do budoucna umožňovala zapojení do větších 

uživatelských celků, tedy onen zmiňovaný uživatelský roaming. 

To mimo jiné vede k ignoraci stanic, které jsou jen líbivým sesku-

pením běžných zásuvek na jednom stojanu, a  naopak prefe-

renci chytrých stanic umožňujících dálkovou správu a rezervaci. 

Dobrou zprávou na závěr je, že zatímco kapacita baterií vozidel 

bude nadále stoupat a rychlost nabíječek tak bude vůči nim rela-

tivně klesat, existující standardy AC i DC dobíjení zde budou za 

deset a více let. I když tak technologie nabíjecích stojanů morálně 

zastarají, v reálu se pouze posune využití 50 kW DC nebo 22 kW 

AC stanic „rychlonabíjecích“ na „noční“ nebo směnné nabíječe 

pro nová vozidla např. v technických službách města.
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: Máte bohaté zkušenosti z aktivního působení ve veřejném 
sektoru, mimo výše uvedené jste byl 10 let předsedou Svazu 
měst a  obcí ČR, jste zástupcem ČR ve Výboru regionů EU, 
zastupitelem kraje a města Hradce Králové. Jak tyto činnosti 
ovlivňují Vaše rozhodování v oboru vodovodů a kanalizací?

Předně je třeba říci, že tyto volené funkce, které na sebe navazují 

a tematicky se prolínají, mi dávají ohromné množství informací a zku-

šeností, které potom využívám při rozhodování a jednáních. Navíc 

tématika vody se prolínala celým mým profesionálním životem. Co 

je nesmírně důležité je i respekt k názoru druhého, argumentace 

a umění kompromisu.

: Dokážete konkrétně pojmenovat výhody a  nevýhody 
samospráv obcí vodohospodářské infrastruktury?

To je velice komplikovaná otázka. SOVAK ČR sdružuje jak vlast-

níky, tak i  provozovatele vodohospodářské infrastruktury všech 

typů modelů provozování. Z tohoto důvodu nepovažuji za vhodné 

komentovat výhody či nevýhody jednotlivých modelů provozo-

vání. Přesto bych se rád zastavil nad jedním motivem, kterým je 

často odůvodňována snaha o  převzetí provozování vodohospo-

dářské infrastruktury, a tím je zisk provozovatelských společností. 

Je potřeba si uvědomit, že provozování vodohospodářské infra-

struktury je především spojeno s plněním řady zákonných povin-

ností a přijetím značné míry odpovědnosti a podnikatelského rizika 

vyplývající z nepřetržitého zajištění služeb souvisejících s dodávkou 

pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. V médiích často 

probíraný zisk není v žádném případě bezpracný či samozřejmý, ale 

je to především odměna za nákladově efektivní provoz svěřené 

infrastruktury a  splnění všech závazků vůči koncovým zákazní-

kům, vlastníkovi infrastruktury a v neposlední řadě státu. Případné 

rozhodnutí o změně modelu provozování tak musí být podloženo 

výhradně odborným podkladem, zda bude obec sama schopna 

zajistit stejnou míru efektivity provozování při udržení kvality posky-

tovaných služeb a zda je ochotna na sebe vzít všechny zákonné 

povinnosti a provozní rizika.

: „Hlavním problémem ČR v oblasti zdrojů pitné vody spo-
čívá v  nedostatečné schopnosti krajiny zadržovat dešťovou 
vodu“ je stanovisko SOVAK ČR z  2016, se kterým se zřejmě 
každý odborník ztotožní. Jak může provozovatel VaK přispět ke 
zlepšení této situace a jaké možnosti má obec, která řeší otázku 
vodního hospodářství samosprávou?

V prvé řadě je nutné říci, že řešení nedostatečné schopnosti krajiny 

zadržovat vodu není primárně úlohou provozovatelů vodohospo-

dářské infrastruktury, ale je odpovědností státní správy a  samo-

správy. Vlastníci a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury 

se musí zaměřit především na zajištění řádné funkce kanalizační sítě 

ROZHOVOR S BÝVALÝM PRIMÁTOREM HRADCE KRÁLOVÉ OLDŘICHEM VLASÁKEM, 

EUROPOSLANCEM (2004-2014) A OD 2015 ŘEDITELEM SDRUŽENÍ OBORU VODOVODŮ 

A KANALIZACÍ ČR, Z.S. (SOVAK ČR) VEDL PETR DOLEJŠ, REDAKTOR CITY:ONE

Hospodaření 
s dešťovou vodou 
ve městech
Oldřich Vlasák : Petr Dolejš, city:one
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a všech objektů na ní umístěných, především dešťových oddělo-

vačů. Nabízí se samozřejmě obecně otázka vyšší míry zasakování 

srážkových vod v místě jejich dopadu či výstavba poldrů či nádrží 

na srážkové vody pro jejich využití i po skončení srážkové události.

Hlavním hráčem jsou však zemědělci a lesníci a jejich hospodaření 

na půdě /osevní plány apod./

: V  červenci 2017 byl vládou ČR schválen strategický 
dokument„Koncepce ochrany před následky sucha“. Jak mohou 
obce už teď refl ektovat tento dokument ještě před tím, než bude 
vytvořen legislativní rámec a nástroje-normy? Jak se konkrétně 
plánuje zapojit SOVAK ČR k realizaci 5ti uvedených tematických 
pilířů Koncepce?

1. Vytvoření informační platformy o suchu a nedostatku vody

2.  Posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů

3. Zemědělství jako nástroj ochrany množství a jakosti vody 

a ochrany půdy

4. Zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny

5. Podpora principů zodpovědného hospodaření s vodou 

napříč sektory

SOVAK ČR je členem mezirezortní komise VODA-SUCHO, která 

zmíněný strategický dokument zpracovala a náš oborový spolek 

se na přípravě tohoto dokumentu odborně podílel. Činnost této 

komise bude pokračovat i nadále, mimo jiné bude podávat Vládě 

ČR poziční zprávy o  naplňování této Koncepce. Naši experti se 

podílejí na celé řadě aktivit spadajících do pilířů této Koncepce, 

ať už se jedná o problematiku snižování a  lepší evidence použití 

pesticidů v  ČR či přípravě novely vodního zákona zaměřené na 

zvládání negativních následků sucha. Jednotliví vlastníci a provo-

zovatelé pak rovněž investují do nových technologií úpravy vody, 

které umožňují výrobu kvalitní pitné vody i ze zdrojů se zhoršující 

se kvalitou vody surové, či výrazným způsobem každoročně snižují 

ztráty vody v distribuci.

: V dotačním titulu Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Minis-
terstvem životního prostředí, v  rámci II. výzvy (Výzva č. 12) 
Národního programu ŽP, je žadatelům alokováno celkem 
240 mil. Kč na realizaci opatření k úspoře vody. V první výzvě 
bylo již přerozděleno domácnostem 110 mil. Kč během 28 hodin 
příjmu žádostí. SOVAK ČR výzvu podporuje, ale údajně navrhl 
zvýšení stočného o 25% v případě splachování toalety dešťov-
kou, nebo přímé měření objemu splašků. Máte informace, jak 
v praxi toto řeší provozovatelé VaK? Jak toto řeší v zahraničí?

V prvé řadě se musím důrazně ohradit proti termínu zvýšení stoč-

ného o 25 %, které se objevilo v některých médiích a které svědčí 

o nepochopení situace. V současné době v naprosté většině pří-
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padů není množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kana-

lizace měřeno a v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovo-

dech a  kanalizacích se předpokládá, že odpovídá odebranému 

a vodoměrem změřenému objemu pitné vody z veřejného vodo-

vodu. V  případě využití srážkové či recyklované odpadní vody 

v domácnostech je sice snížen odběr pitné vody, množství vypouš-

těných odpadních vod však zůstává stejný. Z tohoto důvodu nelze 

pro účely stanovení výše stočného využít objem odebrané vody-

fakturačním měřidlem změřené pitné vody. Na základě dohody 

se SFŽP ČR coby poskytovatelem dotačního titulu Dešťovka byly 

dohodnuty závazné podmínky pro žadatele této dotace, které 

předpokládají uzavření dodatku smlouvy o dodávkách pitné vody 

a jejího odkanalizování s vlastníkem či provozovatelem vodovodu 

anebo kanalizace o  novém způsobu výpočtu stočného. Kromě 

běžných postupů spočívajících v měření vypouštěných odpadních 

vod či nově získaného zdroje vody, nebo využití směrných čísel 

dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. lze v  těchto případech 

pro účely stanovení stočného využít i naměřený objem pitné vody 

vynásobený koefi cientem 1,25, který odráží průměrnou míru podílu 

využití srážkových či recyklovaných odpadních vod v domácnos-

tech podle dlouhodobých studií a zkušeností ze zahraničí. Napří-

klad v Německu se při využití srážkových vod v domácnostech na 

splachování toalet počítá s ročním paušálem 9 m3 na osobu a rok, 

který se připočte k odběru pitné vody. Podle dosavadních zkuše-

ností a reakcí mohu konstatovat, že přístup jednotlivých provozo-

vatelů vychází především z místních podmínek a zkušeností, a tak 

někteří provozovatelé přistupují bezvýhradně k  metodě měření 

nových zdrojů vod, jiní přistupují k aplikaci směrných čísel či výše 

zmíněného koefi cientu. SOVAK ČR dotační titul Dešťovka přímo 

nepodporuje, neboť řada nástrojů k  zajištění dostatku vody se 

ukazuje jako daleko efektivnější, ale akceptuje legitimitu Minister-

stva životního prostředí rozhodovat o způsobu využití prostředků 

daňových poplatníků České republiky. Ocenit lze tlak na snižo-

vání spotřeby pitné vody a zvýšení veřejné diskuse nad proble-

matikou vody.

: Několik provozovatelů VaK v ČR již aktivně používá prvky 
Smart Meteringu. Jak tyto data co nejefektivněji využít?

Řada provozovatelů vodohospodářské infrastruktury již dnes vyu-

žívá pokročilých technologií pro efektivnější provozování. Jako pří-

klad lze jmenovat Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich uni-

kátní systém řízení provozu vodohospodářské infrastruktury Smart 

Waterintegrated Management (SWiM). Tento systém zahrnuje 10 

různých oblastí z  vodárenského cyklu, počínaje distribucí pitné 

vody k zákazníkovi, až po odvádění odpadních vod. Díky tomuto 

systému tak například má provozovatel detailní přehled o distribuci 

a spotřebě vody v celé síti a může tak lépe a efektivněji odhalo-

vat případné úniky. V poslední době se systémy chytrého řešení 

dostávají i ke koncovým odběratelům, postupně je začínají apliko-

vat prakticky všechny velké provozní společnosti v ČR. Zákazník 

tak získá nejen okamžitý detailní přístup ke své spotřebě, ale i záro-

veň může být zavčas varován před nenadálým zvýšením spotřeby, 

které může být projevem v některých případech i skryté havárie. 
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Velkým benefi tem je rovněž i dálkový odečet těchto vodoměrů bez 

narušení soukromí obyvatel domácnosti a vyžadování jejich přítom-

nosti v době odečtu.

: Obce řešící zásobování pitnou vodou samosprávou často 
defi nují výši vodného odhadem, dle sousední obce. Jak naučit 
starosty stanovit udržitelnou cenu, která bude generovat pro-
středky na investice do obnovy infrastruktury?

Výpočet cen pro vodné a stočné se řídí striktními pravidly, která 

jsou defi nována zákonem o vodovodech a kanalizacích a přísluš-

nou prováděcí vyhláškou. Vaší otázkou narážíme na skutečnost, 

že takto vypočtená výše plateb za vodné a stočné, která v sobě 

zahrnuje jak skutečně vynaložené náklady spojené s  výrobou 

a distribucí pitné vody a s odváděním a čištěním odpadních vod, 

tak i  tvorbu dostatečné výše prostředků na opravu a  obnovu 

vodohospodářské infrastruktury je pro řadu starostů coby předsta-

vitelů vlastníků vodohospodářské infrastruktury neakceptovaná. 

Z důvodů obav a negativní reakce koncových odběratelů a záro-

veň svých voličů tak účelově rozhodnou o výši plateb za vodné 

a stočné třeba právě podle sousední obce. Ztrátový provoz vodo-

hospodářské infrastruktury pak dotují buď přímo z obecních roz-

počtů, či nepřímo nedostatečnými investicemi do oprav a obnovy. 

Na tento problém ostatně dlouhodobě poukazují i výsledky ben-

chmarkingu Ministerstva zemědělství. Jediným způsobem, jak 

přimět vlastníky vodohospodářské infrastruktury, aby ke svému 

majetku přistupovali s péčí řádného hospodáře, je důsledná kon-

trola ze strany regulátora oboru VaK a  vymáhání všech povin-

ností vyplývajících ze zákona o vodovodech a kanalizacích. To se 

v dnešní době v potřebném rozsahu bohužel neděje.

: Jaká je podle Vás udržitelná a  zároveň akceptovatelná 
cena vody v ČR?

Obecně uznávanou hranicí akceptovatelné výše plateb za vodné 

a stočné je takzvaná sociálně únosná cena vody. Například SFŽP 

ČR pro účely OPŽP defi nuje sociálně únosnou cenu vody jako 

maximálně 2 % z čistých příjmů. Ze zpráv Českého statistického 

úřadu „Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů“ 

vyplývá, že v  roce 2016 činil průměrný roční náklad domác-

nosti za vodné a  stočné přepočtený na osobu 2 023 Kč. Tato 

částka představuje 1,24 % z celkových čistých příjmů domácnosti 

a poklesla oproti dvěma předchozím letům, kdy byla na úrovni 

1,26 %. Ze srovnání s  ostatními síťovými službami podléhající 

regulaci rovněž vyplývá, že domácnosti v  ČR zaplatí za vodné 

a stočné třetinu výdajů za elektrickou energii a zhruba polovinu 

toho, co za dodávky plynu, teplo či mobilní telefon. Podle mého 

názoru je udržitelná taková výše plateb za vodné a stočné, která 

bude pokrývat náklady na výrobu a distribuci kvalitní pitné vody 

a odvádění a řádné čištění odpadních vod a současně generovat 

prostředky v dostatečné výši na opravy a obnovu vodohospo-

dářské infrastruktury. 

: Má například stavební úředník možnost ovlivnit investiční 
záměr na výstavbu nákupního střediska ve městě směrem dopo-
ručení implementace zelené střechy objektu nebo vybudování 
vsakovacích ploch pro srážkový odtok z parkoviště? Problémem 
je například §20, odst.6 Zákona o vodovodech a kanalizacích, 
kdy povinnost platit za odvádění srážkových vod se NEVZTA-
HUJE na vlastníky dálnic, silnic, místních komunikací…

Zpoplatnění odvádění srážkových vod do kanalizace a  aplikace 

řady výjimek včetně nemovitostí určených k  trvalému bydlení 

a domácností je jednou z nejožehavějších otázek ve vodním hos-

podářství v ČR. Na jedné straně se jakékoliv debaty na téma odstra-

nění výše uvedených výjimek setkávají se značným odporem jak 

veřejnosti, tak i politické reprezentace. Na druhé straně je potřeba 

říct, že ČR je jedna z mála posledních zemí v Evropě, která v takové 

míře nezpoplatňuje vypouštění srážkových vod do kanalizace.

Meritum věci však nespočívá v  otázce (ne)zpoplatnění, ale 

v  důsledcích, které stávající právní úprava přináší. V  současné 

době naprostá většina spadlých srážek je odváděna buď přímo 

oddílnou kanalizací do vodních útvarů či jednotnou kanalizací na 

místní čistírnu odpadních vod a následně do vodotečí. Na čistír-

nách odpadních vod tvoří srážkové vody téměř 50 % (!) z celko-

vého objemu čištěných vod. Současně dochází k rychlému odvá-

dění srážek mimo území České republiky a  v  případě menších 

vodních toků také dochází k pravidelným hydraulickým stresům, 

které poškozují koryta řek a vodní společenstva. Z těchto důvodů 

je naprosto nezbytné více využívat retenci a zasakování srážko-

vých vod přímo v místě jejich dopadu. Jaké nástroje budou využity 

k nutné změně hospodaření se srážkovými vodami v ČR je však 

odpovědností představitelů státní správy a samosprávy.
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Na Slovensku, v ČR, ako aj v EÚ sa v súčasnosti informácie o spo-

trebe drog v jednotlivých mestách, regiónoch, ale aj na rôznych 

hudobných akciách a  festivaloch, získavajú prevažne pomocou 

dotazníkov, lekárskych údajov o množstve liečených pacientov 

a  policajných správ zo zásahov a  záchytov drog. Systematicky 

a  podrobne sumarizované výsledky následne dávajú prehľad 

o takzvanej ,,drogovej scéne“ v mestách a v jednotlivých regió-

noch Európy. Takýto prehľad o spotrebe jednotlivých drog však 

môže byť negatívne ovplyvnený v dôsledku rôznych faktorov, ako 

je napríklad oneskorené vyhodnotenie, skreslenie či správnosť 

spracovania výsledkov. Systém zberu údajov môže v niektorých 

prípadoch pomalšie reagovaťna výskyt nových ilegálnych drog 

v populácii, akými sú v súčasnosti hlavne nové typy stimulantov. 

Oproti tomu chemická analýza vybraných látok v  odpadových 

vodách dáva presné výsledky o  spotrebe jednotlivých typov 

legálnych a ilegálnych drog a liečiv. Táto metóda totiž ponúka aj 

sledovanie spotreby drogv časových intervaloch (víkend, mesiac, 

rok), trendy v spotrebe drog (pokles resp. nárast po rokoch), ako 

aj možnosť porovnania spotreby drog na 1000 obyvateľov v jed-

notlivých mestách (v národnom aj medzinárodnom meradle).

 Na Slovensku a v Českej republike dominuje najmä   
 marihuana a pervitín.

V súčasnosti prebiehajú analýzy ilegálnych drog v mnohých kra-

jinách ako napríklad USA, Kanada, Austrália, Taliansko, Švajčiar-

sko, Anglicko, Francúzsko, Nórsko, Belgicko, Fínsko, Švédsko, ale 

aj Česká republika a Slovensko. Keďže v jednotlivých krajinách 

a regiónoch sú uprednostňované rôzne druhy drog, ich koncent-

rácia v odpadových vodách je tiež výrazne odlišná.

: Výskyt liečiv v riekach   
 vzbudzuje obavy ohľadom   
 možnej kontaminácie zdrojov  
 povrchových pitných vôd
V súčasnosti sa v Európe analyzujú drogy a liečivá aj v povrcho-

vých a  pitných vodách. Analýzy povrchových vôd ukazujú pri-

enik najmä psychoaktívnych zlúčenín a  ich metabolitov, liekov 

na srdcovocievne ochorenia, antihistaminíka antibiotík. Na Slo-

vensku a  v  Českej republike je možné v  stopových množstvách 

najsť napríklad tramadol, karbamazepín či diklofenak. V riekach sa 

prevažná väčšina liečiv a drog vyskytuje rádovo v nižších koncen-

tráciách ako na odtokoch z čistiarní odpadových vôd. Hlavnou prí-

POKROKY V ANALYTICKEJ CHÉMII NÁM DNES DOVOĽUJÚ S VYSOKOU PRESNOSŤOU 

MONITOROVAŤ NA ZÁKLADE ANALÝZ ODPADOVÝCH VÔD SPOTREBU LEGÁLNYCH 

A ILEGÁLNYCH DROG V MESTÁCH ALEBO REGIÓNOCH. PRIEMERNÁ ROČNÁ SPOTREBA 

CIGARIET, IDENTIFIKÁCIA NOVÝCH DROG NA HUDOBNÝCH FESTIVALOCH, TÝŽDENNÁ 

DISTRIBÚCIA ČI PLATOBNÁ SILA UŽÍVATEĽOV, AJ TO ZO SEBOU NESIE ODPADOVÁ VODA 

Drogy v odpadových 
vodách SR a ČR – 
zrkadlo spoločnosti
Tomáš Mackuľak, docent na STU Bratislava, Oddelenie environmentálneho inžinierstva : PetrDolejš, city:one
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činou tohto javu je nariedenie povrchovou vodou a prebiehajúce 

rozkladné procesy. Na základe aj našich výsledkov je možné pove-

dať, že koncentrácie drog a ich metabolitov v riekach korešpondujú 

s drogovou situáciou v krajinách, ktorými dané rieky pretekajú.

 V súčasnosti je systematicky analyzovaných viac ako 16
  ČOV na Slovensku – teda viac ako 1,6 milióna obyvateľov

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s výskytom ilegálnych 

drog a liečiv ako aj ich metabolitov na často používaných veciach 

každodennej potreby. Niektorými z nich sú bankovky, platobné či 

kreditné karty. Stopy drog boli postupne nájdené aj na kopírovacích 

zariadeniach a tlačiarňach prístupných pre verejnosť. Každý z nás si 

tak môže prinášať domov na rukách stopové množstvá týchto látok.

Monitoring drog na základe analýz odpadových vôd ponúka 

možnosť pozorovať sústredenie drog do rôznych regiónov. 

Príkladom je kokaín (tzv. droga bohatých), ktorý je v stredoeu-

rópskom regióne sústredený najmä v hlavných mestách, u nás 

Praha a Bratislava. Čím ďalej od hlavného mesta, tým je výskyt 

drogy menší. Je to spojené okrem iného aj s  tzv. ,,platobnou 

silou“ obyvateľov.

Okrem ilegálnych drog je možné odpadové vody využiť ako zdroj 

informácií aj o spotrebe legálnych drog. Týmto spôsobom je možné 

monitorovať aj nikotín, kofeín a alkohol. Spotrebu nikotínu je možné 

na základe analýz odpadových vôd dobre monitorovať. Následne 

je možné z týchto výsledkov získať aj zaujímavé informácie ohľadne 

spotreby cigariet v danom meste.

Moderné liečivá sú nenahraditeľným prostriedkom pri liečbe, 

rekonvalescencii a  zachovaní kvality života mnohých z  nás. 

Avšak ich neopodstatnené užívanie vedie k  ich prieniku do 

životného prostredia, čím sa stávajú potenciálnou hrozbou 

(štatisticky priemerný obyvateľ Slovenska skonzumuje za rok 

približne 17 balení rôznych liečiv). 

 Existuje viac ako 3000 rôznych farmaceuticky účinných  
 látok, z ktorých bolo v životnom prostredí doteraz identi-
 fi kovaných už viac ako 200 zlúčenín.

Je známe, že klasická čistiareň o veľkosti do 100 000 napojených 

obyvateľov je schopná do rieky za rok vypustiť aj niekoľko gra-

mov pervitínu či antibiotík. A práve antibiotiká a s nimi spojená 

rezistencia mikroorganizmov na ne je v dnešnej dobe prioritným 

problémom, ktorý sa začína prejavovať už teraz. Ročne zomiera 

len v EU na infekcie spôsobené rezistentnými baktériami 50 000 

obyvateľov. Samotná liečba sa predražuje a je aj časovo náročná. 

Objavujú sa čoraz častejšie tzv. ,,super“ rezistentné baktérie, na 

ktoré už nezaberajú bežné antibiotiká. Na tento fakt už reagujú 

niektoré štáty, ako Švajčiarsko a Nemecko, a na odtok z čistiarne 

zaraďujú UV žiariče alebo ozonizáciu a aktívne uhlie. Na druhej 

strane takéto technológie však môžu ovplyvňovať vodný ekosys-

tém svojou vysokou účinnosťou a to napríklad kvôli následnému 

nedostatku živín pre celkovú biotu a teda aj ryby.

Mali by sme sa zamerať primárne na znižovanie zneužívania lie-

čiv a to najmä antibiotík.

 Spoluriešitelia výskumu sú

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., technológ Michal Vrána

Analýzy sa realizujú v spolupráci s doc. Grabicem a jeho 

kolektívom (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Fakulta rybářství a ochrany vod - laboratoře environmen-

tální chemie a biochemie)

Methamphetamine / Pervitin Extáze
týždenné distribúcie 

v odpadnej vode Vsetín
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Mjölk : hlavně 
je třeba začít
STUDIO MJÖLK ARCHITEKTI ZALOŽILI TŘI SPOLUŽÁCI Z FAKULTY UMĚNÍ 

A ARCHITEKTURY V LIBERCI. PRÁVĚ LIBEREC A OKOLNÍ JIZERSKÉ HORY 

SE STALY INSPIRAČNÍM PROSTOREM PRO JEJICH PŮSOBENÍ NEJEN V ARCHI-

TEKTUŘE, ALE I VE VEŘEJNÉM PROSTORU. NA NAŠEM ÚZEMÍ REALIZOVALI 

NĚKOLIK OCEŇOVANÝCH DOMŮ, ROZHLEDNU, KNIHOVNU NEBO TŘEBA SAUNU, 

JEJICH HRAVÉ A ESTETICKY ÚSPORNÉ NÁPADY OCEŇUJÍ I V ZAHRANIČÍ – 

LETOS BYLI OSLOVENI, ABY OŽIVILI PROSTOR ŠPANĚLSKÉHO MĚSTA LOGROÑO 

V RÁMCI TAMNÍHO FESTIVALU ARCHITEKTURY. V JEJICH STUDIU UPROSTŘED 

LIBERCE, V DOMĚ OBUVI BAŤA, JSME SE SEŠLI S JEDNÍM ZE ZAKLÁDAJÍCÍCH 

ČLENŮ JANEM VONDRÁKEM.
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: Žijete a  pracujete v  Liberci. Jak vnímáte Liberec 
jako město?

Žijeme tu proto, že se nám tady líbí, především forma města 

a  jeho okolí, ne úplně architektura. Město teď není v nejlepší 

kondici, což je na něm vidět. Spousta věcí se zlepšuje, protože 

je tady poměrně aktivní společenská vrstva, která se snaží. 

Nevychází to ale ze strany městských autorit. Samozřejmě, že 

něco z toho podporujou, rádi si to zařaděj do toho, co dokázali, 

ale nevytváří extra motivující prostředí. Třeba jen povolování 

některých věcí je extrémně náročná věc, hrozně to zpomaluje.

: Můžeš být konkrétní? Co je třeba špatně?

V divokých devadesátkách tady bylo hodně peněz, který se rozu-

tekly, a  najednou je Liberec zadlužený město, i  když bylo dřív 

Mekkou strojírenství. Přišla divná frustrace: město se blbě spra-

vuje, když neni tvoje. Liberec totiž prodal většinu svých pozemků 

a nemovitostí, takže nevládne nad tím, co se tady staví, jak má co 

vypadat a těžko hledá nějakou vizi. To je zásadní problém. Plus teď 

dobíhají stavební povolení na věci, který se začaly povolovat deset 

let zpátky a na místech, který jsou hodnotný, pro město by bylo klí-

čový je vlastnit – a pravděpodobně tam vyrostou šílený věci s este-

tikou zpátky patnáct let, což strašně brzdí vizuál města.

: A co je naopak v Liberci pozitivní?

Je tady hodně aktivních lidí. Vymysleli jsme festival Kino, kolem 

se utvořila fajn parta, minulý rok jsme měli pátý ročník. Pořádáme 

běžecký závody Divočina, který začínaj v naší hospodě Vokno, 

běží se na kopec s  vysílačem a  zase zpátky… a  najednou lidi, 

který choděj do hospody, se propojujou s běžcema. Je to skvělý 

způsob, jak dostat lidi ven, protože Liberec je typický tím, že tady 

bydlí spousta bohatých lidí, který nechoděj do centra, protože jim 
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nemá co nabídnout. Obchoďák před deseti lety stáhnul všechny 

zajímavý obchody z ulic, a ty začaly chcípat. Až teď klesly nájmy 

na rozumnou hodnotu, takže se objevujou nový podniky, nejen 

herny a second handy. Vzniká dost kaváren a bister a dobrejch 

míst, kam se dá jít. Pohroma vždycky vygeneruje nějaký ozdra-

vení, v hnoji se roděj nejhezčí kytky (smích). Jo a pak Výzkumák 

je dobrá věc, tam teď proběhla soutěž od kraje, která dopadla 

dobře a bude se rekonstruovat celý území kolem Nisy, má tam 

vzniknout inkubátor pro mladý lidi, což je docela důležitý.

: Účastníte se veřejných zakázek nebo soutěží?

Dělali jsme soutěž na autobusák v Liberci, ale tu jsme nevyhráli. Šli 

jsme do toho, páč nás štve, jak to tady vypadá. Vyhrál Petr Stolín, 

náš kamarád, ale protože celá soutěž byla neprofesionálně zpraco-

vaná, tak to vypadá, že se ten projekt nerealizuje. To se na městě 

běžně děje: věci se dělaj nekoncepčně. Jednak tam dělají nekom-

petentní lidi, a pak tam je takový politický prostředí, v němž je těžký 

cokoli dobrýho prosadit. Teď jsme dělali soutěž na autobusák 

v Jablonci, uvidíme, jestli to bude příjemná změna. Zatím to vypadá 

na další průšvih. Dostali jsme tak přesný zadání, že se nám dost 

těžce navrhovalo. Navíc se celý to zadání zdá strašně nafouknutý; 

v podstatě jsme navrhovali autobusák velikosti Florence.

: Na svém webu píšete, že spolupracujete s městy. Jak 
tato spolupráce probíhá?

Náš první projekt, který jsme dělali po škole, byla rozhledna 

Vokurka a  zakázku jsme získali tak, že jsme nakreslili věž, jeli 

do první vesnice s hezkym kopcem, která nás napadla, ukázali 

jsme to starostovi – a on řekl „my ji chceme“. Spolupráce s men-

šími obcemi je pro nás zajímavá v tom, že starosta chce mít na 

konci funkčního období něco, co se lidem bude líbit. Na základě 

tohoto projektu jsme začali vyvíjet podobné aktivity dál a v sou-

časné době máme stavební povolení na další tři rozhledny tady 

po Jizerkách. Každá obec má ale nějakou věc, která jde postavit: 

mostek nebo cokoli, malý věci, který je dobrý udělat.

: Veřejnýmu prostoru se věnujete dlouhodobě. Co pova-
žujete za takový nejpalčivější problém u nás?

Zdá se mi, že městští úředníci vůbec nevědí, co je možný. Zásadně 

jim chybí víc cestovat. Jsem hrozně rád, když v nějakym městě 

vyjížděj do ciziny za architekturou a za řízením města. Úředníci 

v  Čechách netuší, co všechno je možný – a  možný je cokoli. 

Třeba i zapojení lokálních komunit je strašně jednoduchý, když 

jim někdo podá ruku, hrozně rádi udělaj spoustu věcí i zadarmo. 

Těch věcí se může stát strašně moc, ale je potřeba to iniciovat.

: Máš tedy pocit, že chybí vůle ke spolupráci?

Já myslim, že často chybí taky vize. Největším problémem Liberce 

je, že neví, co má bejt. Město sportu už je pryč, má teda bejt město 

studentů, nebo město nových technologií... Myslím, že napsat dvě 

věty o  tom, co by Liberec měl být dalších dvacet let, by hodně 

pomohlo v rozhodování věcí na dalších pár let a v nějakém směřo-

vání. Jenže polovina úředníků nechce věci měnit, prosazovat, nebo 

jsou naopak v opozici a automaticky jsou proti jakýmkoli návrhům.

 

: Takže politická situace brzdí vývoj lepším směrem.

Jo. My máme štěstí, že máme sílu Facebooku a  můžeme do 

města „šťourat“. Když napíšeme nějaký příspěvek, tak ho vidí 

třeba 30 tisíc lidí, 30 tisíc voličů a to už je docela zajímavý. Když 
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nás něco štve, tak to napíšeme a někdy to zafunguje. Upozor-

ňování na problémy je důležitý a lidi by to měli dělat, aby se to 

trochu rozhejbalo. Je potřeba bejt aktivní.

: Jak to funguje v rámci kraje? 

Kraj tady funguje dobře, vypsal třeba soutěž na nábřeží a  ta se 

povedla. To samý s libereckym autobusákem, kraj měl vizi, že by se 

sdružilo vlakový a autobusový nádraží. Liberecký vlakový nádraží 

je naddimenzovaný a  jsou tam volná kolejiště, ze kterých by šel 

udělat autobusák, společná hala by snížila náklady, je to chytrý… 

Ale není možná domluva s  městem, politicky nejsou naladěný 

stejně, což je velká škoda. S krajem se dá rozumně komunikovat. 

Potenciál tady je, dá se tady dělat spousta věcí… ale stojí tu dvě 

instituce, který jsou proti sobě se svými zájmy, město a kraj. 

: Když zmiňuješ nábřeží, je vidět, že dobrý věci se dějou, 
to je důležitý.

Jo! Já hrozně nerad mluvim negativně, ale někdy to prostě nejde. 

Chválení a vypichování dobrejch věcí je důležitý a nábřeží dobrá 

věc je, soutěž vyhrál místní ateliér re:architekti. Taky lidi na obcích, 

se kterými jsme se setkali, jsou srdcaři, který by hrozně rádi něco 

udělali, ale nevědí jak, nevědí koho oslovit… protože se třeba 

nesetkali s tou procedurou. Nesetkali se s dotacemi, nesetkali se 

v komunikaci s urbanistou, s architektem, s ekonomem…

: Tak třeba některý architektonický soutěže jsou celkem 
složitý. Setkáváte se s tím, že zadání řeší víc lidí, odborníků, 
antropologů, sociologů a podobně?

Porota je vždycky složená z odborníků z  různých odvětví. Vět-

šinou jsou zastoupený technický obory, ekonomové, architekti… 

Právě zrovna sociolog tam chybí a to je hrozná škoda. Protože ta 

zadání se dělají striktně technický a přitom třeba autobusák není 

jen technická věc. Autobusák je prostor, kde se pohybuje tisíce 

lidí denně a tráví tam svůj čas, není to jen přestupní stanice. 

: Pořád se bavíme o tom, jak města mohou zlepšit situaci, 
ale co vy? Co vaše plány?

V rámci projektů pro obce mám vymyšlený přespávací chajdy, 

třeba v Norsku úplně běžný. Rádi bychom udělali takovou cestu, 

aby člověk mohl vzít rodinu na výlet a deset dní přespávat v lese. 

Mělo by to fungovat na principu, že něco necháš v kasičce, jak 

je to běžný na západě, přičemž obec by za boudu ručila a sta-

rala se o ni. Když tohle řekneš v nějaký obci, oponujou, že tam 

přijdou vandalové, že to zapálí a  zničí – jenže když se bude 

takhle přemýšlet,nikdy se nic nestane. Možná nějakou někdo 

zapálí, možná nějakou někdo zničí, ale do tý doby, než se to 

nestane standardem, ke kterýmu se lidi budou umět 

chovat, tak se nic nezlepší. Hlavně se musí začít.
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ART DISTRICT : 
ukázat, co vše je možné

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHY 7 JE VÝJIMEČNÁ TÍM, ŽE ZDE SÍDLÍ DESÍTKY UMĚLECKÝCH 

INSTITUCÍ. V POSLEDNÍCH LETECH SE SEM PŘESOUVAJÍ ŽIVÉ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY 

TYPU MALÝCH OBCHŮDKŮ, BISTER A ATELIÉRŮ. BRITSKÝ PORTÁL THE INDEPENDENT 

REFEROVAL O CESTOVATELSKÉ ANKETĚ, V NÍŽ HOLEŠOVICE OBSADILY PATNÁCTÉ MÍSTO 

NA ŽEBŘÍČKU NEJSKVĚLEJŠÍCH EVROPSKÝCH ČTVRTÍ. LETNÁ A OPEN AIR PROGRAM 

POD METRONOMEM ZASE PATŘÍ K NEJATRAKTIVNĚJŠÍM MÍSTŮM LETNÍ PRAHY. 

TO VŠE SI UVĚDOMUJÍ RADNÍ LENKA BURGEROVÁ A HANKA TŘEŠTÍKOVÁ, KTERÉ TUTO 

ČINORODOU AKTIVITU PODPORUJÍ. JAK FUNGUJE SPOLUPRÁCE MĚSTA A KULTURNÍCH 

INSTITUCÍ? CO POTŘEBUJÍ OBČANSKÉ INICIATIVY? A CO CHTĚJÍ SENIOŘI?
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: Na webové stránce městské části Prahy 7 se píše, 
že Art District je „koncentrací propojených zisko-

vých i neziskových kulturních a uměleckých subjektů.“ Jak 
konkrétně se projevuje tato propojenost?

HT: Když jsem nastoupila na radnici, tak jsem se se všemi sešla 

a domluvili jsme se, co potřebují a co čekají, že jim městská část 

přinese. Na základě toho jsme se rozhodli, že úkolem městské 

části není ani tak fi nancování jejich aktivit: všichni pochopili, že 

rozpočet naší městské části na kulturu je daleko menší, než by 

potřebovali. Naše úloha není ani vytvářet kulturu, protože máme 

dostatečně rozmanitou nabídku, ale právě tu bychom měli pod-

porovat. Hned v začátku jsme si řekli, že máme nástroje pro to 

dělat koordinátora, nikoli producenta. 

: Hovoříte v  množném čísle. Kdo všechno pomáhal Art 
District vytvořit?

HT: Úplně na začátku jsme se domluvili s anthropictures, což jsou 

antropologové, kteří nám udělali mapping všech kulturních aktérů 

na Praze 7. A  je to tlustá bichle. Všechny je vyhledali a  sepsali 

základní informace, kontakty a čemu se kdo věnuje. My teď můžeme 

aktéry zvát na setkávání, která jsou jednou z našich hlavních čin-

ností. Snažíme se propojovat. Dvakrát ročně děláme setkání všech, 

kde prezentujeme základní informace například ohledně dotací, 

na což pak navazuje neformální část, kde se jednotliví účastníci 

můžou potkávat. A pak se nám hodně osvědčila žánrová setkávání: 

pořádáme byznys snídaně, hlavně galerijní a  divadelní, protože 

na Praze 7 jsou desítky galerií a přes deset divadel, a u každého 

žánru se divadelníci i galeristé poznávají osobně. 

: Mají tato setkávání konkrétní dopady?
 

HT: Na základě našeho setkávání vzniklo několik společných akcí, 

které jsme zastřešili produkčně nebo marketingově, a kulturní aktéři 

se navzájem domluvili, jak to pojmout. U divadelníků šlo o vánoční 

pop-up, kde se spojili a prodávali lístky jako vánoční dárky. Na jed-

nom místě si člověk mohl koupit lístek nebo propagační předměty 

jakéhokoli divadla na Praze 7, u galeristů je to dubnová akce Máme 

otevřeno. U snídaně vždycky detailně probereme, co je potřeba 

doladit. To funguje skvěle. Navíc teď v  dubnu proběhne lokální 

setkání, nový formát: čtvrť jsme rozdělili na Letnou a Holešovice, 

a  chceme pozvat nejen kulturní aktéry, ale i  zástupce byznysu, 

podnikatelů a  kreativního průmyslu. Idea je, aby se třeba diva-

dlo Alfred ve dvoře poznalo s květinářkou, která sídlí o dva bloky 

dál a mohli se domluvit, že od ní budou brát květiny na premiéry. 

Kulturní aktéři mají zájem se takto propojit, ale zatím nevíme, jaký 

bude zájem z druhé strany. To teprve zjistíme.

: Ale vaše role je nejen organizační či produkční...

HT: Samozřejmě se snažíme plnit funkci networkera i  mimo ta 

setkávání. Často se na mě obrací někdo, že shání prostory pro 

nějakou akci, tak mrknu do databáze, dám mu kontakty na divadla 

a galerie a skutečně se stává, že se ti lidé propojí.

: Mezi kulturními institucemi na Praze 7 je spousta občan-
ských iniciativ. Co od vás očekávají, co jim nejvíc chybí?

HT: Už tím, že jsme vyhlásili Art District/Čtvrť umění a kultury, tak při-

šla změna: tyto iniciativy byly dříve zvyklé fungovat jaksi navzdory 

městské části. Nedávno jsme pro menší komunitní centra nebo 

iniciativy zavedli individuálních granty ve výši 10 tisíc korun, o něž 

si během roku mohou požádat. Jsou určeny hlavně pro komunitní 

akce a grantové řízení je zrychlené. To se docela chytlo. Zároveň 

jsme částečně iniciovali některé aktivity: chtěli jsme třeba oživit 

Řezáčovo náměstí, tak jsme ponoukali lidi, aby něco vymysleli.

Nakonec vznikl sousedský blešák, probíhá jednou za měsíc. Také 

jsme našli společnost, která na náměstí pořádá farmářské trhy. 

: Na chodbě máte vystaveny práce studentů týkající se 
úpravy nábřeží Holešovice. Jak je to s veřejnými zakázkami 
na Praze 7?

LB: Pravidelně spolupracujeme s  několika vysokými školami, 

s Fakultou architektury ČVUT, s Archipem, s Českou zeměděl-

skou univerzitou. A  používáme projekty pro veřejný prostor, 

abychom ukázali investorům, co vše je možné. Celá řada z nich 

na základě studentských prací získá inspiraci. Veřejných zaká-

zek máme mnoho, ale jen malá část se týká veřejného prostoru. 

Na rozsáhlých pozemcích, které nejsou svěřené městské části, 

můžeme na základě studentských prací ukazovat, co vše je 

možné – a to není málo.

: Osvícený investor stál i za oživením paláce ORCO. Než 
začal budovu rekonstruovat, dal za poměrně nízké nájemné 
prostor kreativním fi rmám. S tím je ale teď konec…

HT: Bohužel. Po našem nástupu jsme se snažili zatlačit na 

magistrát, aby budovu odkoupil s tím, že by tam byla naše rad-

nice plus cokoli dalšího. Je to ohromný prostor, i magistrát by 

tam mohl mít svoje detašované pracoviště, ale neshledalo se to 

se zájmem. Takže teď se dům přestavuje a budou v něm kan-

celáře nějaké reklamní agentury. Tím jsme přišli o jeden velký 

inkubátor. Snažili jsme se část z odcházejících iniciativ udržet na 

sedmičce, ale máme hrozně omezené prostory.

: Přesto má Praha 7 svou vlastní představu o veřejném pro-
storu. Mám na mysli plánovaný projekt, v němž chcete umožnit 
využití 50 cm před domem pro soukromé účely, o kterém jsem 
poprvé slyšela v souvislosti se jménem radní Lenky Burgerové.

LB: Začali jsme přemýšlet o  tom, dát lidem možnost vyndat si 

před dům na ulici židli, stoleček, květináč... V  současné chvíli 
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konzultujeme, která všechna povolení jsou potřeba. Praha má 

to specifi kum, že veřejný prostor, většinu ulic nespravují měst-

ské části, ale magistrát. Takže se nemůžeme jednoduše roz-

hodnout, že něco takového zorganizujeme, což například menší 

obce mohou. V Praze si musíme „vypůjčit“ kus ulice od Tech-

nické správy komunikací. Vytipováváme ulici, ve které by bylo 

možné realizovat náš nápad. Umisťované objekty musí být pev-

nou překážkou, aby nekomplikovaly pohyb nevidomým a slabo-

zrakým, ale také mobilní, aby si někdo na ulici něco napevno, 

navždy nepřivrtal. To všechno se musí vyzkoušet.

: Takže pokud bude jednání s Technickou správou komu-
nikací úspěšné, návrh začne platit?

LB: Je to komplikovanější. Ve hře je také otázka pěší dopravy, 

protože na chodníku musí vždycky zůstat dostatečně široký pruh, 

kudy budou moci chodit lidé, kudy musí projekt kočárek, vozík – je 

určena minimální šířka chodníku, kterou musíme zachovat. Druhá 

věc je, že nevidomí a slabozrací by neměli získat další nepředvída-

telné bariéry v pohybu. Jsme ve stádiu hledání ulice, kde budeme 

moci nápad vyzkoušet, teprve pak budeme žádat Technickou 

správu komunikací o vypůjčení pásu u fasády na testování. Musíme 

vyzkoušet, jak bude pilotní projekt fungovat a zda nebude tvořit 

velké množství překážek například při úklidu chodníku.

: Jak vás to napadlo? A proč jste se k tomu rozhodli?

LB: Inspirovali jsme se severskými zeměmi, třeba v Kodani platí, 

že můžete na velmi malé ploše cca 70 cm od fasády do ulice 

umístit židli či květináč s  rostlinou. Tuto individualizaci veřej-

ného prostoru vnímáme jako dobrý směr, jenomže jakmile jsme 

začali řešit praktické věci, narazili jsme na komplikace. „Vypůjčit 

si“ kus ulice a získat souhlas správce je poměrně komplikovaný 

proces. Říkali jsme si „půl metru, skvělý nápad, ulice ožije“, ale 

speciálně v Praze tohle není jednoduché.

: A domluva s Technickou správou komunikací?

LB: S  Technickou správou komunikujeme bez problémů, ale 

musíme splnit celou řadu parametrů, hlavně zachovat mini-

mální šířku pro průchod. Podobný problém řešíme i s předza-

hrádkami: stojíme o  to, aby ulice byly živější, aby se na nich 

něco dělo, aby tam lidé seděli, ale narážíme na to, že Letná byla 

koncipovaná na konci 19. století. A  tehdy se nepočítalo a  tím, 

že v uličním prostoru bude parkovat takové množství aut. Auta 

ukrajují v celé řadě ulic plochy chodníku a my už tam nic dalšího 

nedostaneme, protože plocha chodníku už je minimalizovaná.

: A kdybyste se vydali cestou opačnou, tedy ubrat prostor 
autům?

LB: Typický letenský dům má třeba dvacet bytů a před každým 

domem je místo pro čtyři až pět aut. Tím je asi řečeno vše. Mož-

nost parkovat před domem, kde bydlí, vnímá řada obyvatel jako 

své právo. I  ve 30. letech, když už auta jezdila, se při stavbě 

domů počítalo s jedním autem na desítky rodin, nebylo to tak, 

že každá rodina má automobil. Nebo dva.

: Hovoříme-li o obyvatelích, dostáváme se k agendě sou-
sedských vztahů, kterou vede Hanka Třeštíková. Koho to 
napadlo? Co to v praxi obnáší? Je to tak důležitá věc, že je 
s podivem, že něco takového není běžné...

HT: Ani nevím, jak jsme na to přišli (smích). Hodně lidí si myslí, 

že „když mi někdo dupe nad hlavou“, já to přijdu zklidnit. Takhle 

to bohužel nefunguje. Já nemohu nijak zasahovat do drobných 

vztahů mezi lidmi. To žádný politik nedokáže zastat. Moje agenda 

je spíš podpora rozvoje komunit, rozvoje pocitu sousedství, 

mezigeneračního setkávání atd. Dost přirozeně to vyplynulo, 

protože naším mottem je „v kulturní čtvrti panují dobré vztahy“. 

Dobrá komunita přináší kultivovanost čtvrti, kultura a komunita 

spolu souvisí. Myslím si, že moje agenda má spojitost i  s  tím, 

že už šest nebo sedm let vedu jednu z největších komunitních 

skupin v Praze, Letenskou partu, což je aktivita, se kterou jsem 

začala dlouho před tím, než jsem vstoupila do politiky a jedna 

z věcí, která hodně pomáhá: vytváří komunitu sice virtuální, ale 

ona se propisuje i do reálného života.

: Hana Třeštíková
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: A tou mezigenerační podporou jste myslela co?

HT: Sice nejsme producentem kultury, ale pořádáme a snažíme 

se udržet akce pro seniory, protože to je segment společnosti, 

o  který chceme mít dobře postaráno. Chceme, aby senioři 

věděli, že se na ně nezapomíná. Takže v  našich grantech se 

snažíme podporovat jakoukoli aktivitu zaměřenou na seniory 

nebo na mezigenerační setkávání. Kromě toho pořádáme seni-

orské tančírny a děláme výlety pro seniory. Taky jsme rozběhli, 

i když zatím to úplně nejde, projekt nazvaný „babička ze sou-

sedství“, v němž se snažíme propojit mladé rodiny se seniory, 

aby mohli třeba pohlídat děti nebo si jinak vzájemně pomoct. 

Zatím máme jen pár příkladů úspěšných propojení.

: Jak to funguje?

HT: Formou inzerátů, jednak v Hobuletu, a pak máme nástěnky na 

úřadě a v informačních centrech, kam právě senioři docela chodí. 

Takže prostou inzerátovou formou hledám-nabízím. Několik babi-

ček a rodin se už spárovalo, ale je to živoucí proces, pouta se vytváří 

a zanikají... Na podobnou věc fungují agentury, ale nechtěli jsme 

nikoho najímat, chtěli jsme, aby vztahy byly vyloženě sousedské. 

Zároveň nemůžeme lidi nijak smluvně zavazovat, vše je na dobro-

volné bázi, my pouze vytváříme podmínky pro to, aby se potkali. 

: Daří se vám těmito aktivitami zjišťovat, co senioři chtějí? 
Od dalších, například kulturních, institucí jsem slyšela, že 
často vlastně seniory neznají...

HT: Zkoušeli jsme mezigenerační tančírny, a pravdou je, že 

se spíš dozvídáme, že seniorská skupina se cítí lépe, když 

jsou jen mezi sebou. Když jsme dělali mezigenerační tan-

čírnu v  Tiskárně na vzduchu, pro seniory jsme vymysleli 

kávu a vstup zdarma a mladí naopak platili. Mladých lidí při-

šlo dost, ale seniorů jen pár, protože se prý v takto smíšené 

společnosti cítí starší.

: To už pak lépe fungují vztahy seniorů s  dětmi,  jako 
v projektech, kdy sousedí školka a domov důchodců a navzá-
jem se navštěvují.

HT: Určitě. Na sedmičce působí neziskovka Mezi námi, kterou 

podporujeme. Vodí děti do domova důchodců a naopak při-

vádí babičky, které chodí do školky číst dětem. To nám přijde 

hodně důležité a proto ty, co se podobným aktivitám věnují, 

podporujeme. A my se snažíme vymýšlet, co dalšího 

pro ně můžeme udělat.
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směěr Hláávvkův moost →

PRAHA, Dvořákovo nábřeží, 1. 7. 2017

Počet vozidel

LEVÝ PRUH LEVÝ PRUHPRAVÝ PRUH PRAVÝ PRUH

Počet vozidel

Počet vozidel s rychlostí vyšší 90 km/h Počet vozidel s rychlostí vyšší 90 km/h

← ssměr ČČeechův mmost

Měříme dopravu ve městech citiqq.cczz
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