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David Bárta : šéfredaktor

Chytré město pracuje koncepčně s chytrými nástroji, které umož-

ňují snáze řídit jednotlivé agendy města a s nimi související aktivity. 

Od efektivního sdílení informací a  dat pro vnitřní agendy města 

přes participaci občanů až po vizualizaci výsledků měření z nejrůz-

nějších technologií v mapových podkladech či v rozšířené realitě. 

Koncept označovaný chytrá správa (Smart Governance) cílí na spo-

lupráci a sdílení, staví na otevřených datech a digitálních nástrojích.

V tomto čísle nabízíme koncepční pohled na město budoucnosti, 

uvádíme strategii chytřejšího Londýna či zhodnocení výsledků brit-

ských demonstrátorů, tj. zrealizovaných pilotních projektů Smart 

City. V  profi lech měst jsme cílili na příklady dobrého uchopení 

chytré správy včetně konkrétních nástrojů a podívali jsme se i po 

Evropě, jak takové nástroje fungují.

Kéž jsme Vám inspirací

David Bárta
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Nové koncepce 

města budoucnosti

Joost van Iersel

Haag

10. září 2018
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JOOST VAN IERSEL JE BÝVALÝ POSLANEC NIZOZEMSKÉHO PARLAMENTU. BĚHEM 

SVÉ KARIÉRY SE VĚNOVAL TÉMATŮM SPOJENÝM S PRŮMYSLEM A SOCIÁLNÍ OBLASTÍ. 

JAKO ČLEN EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU SE PODÍLEL 

NA PROCESU EVROPSKÉ INTEGRACE, ZEJMÉNA POKUD JDE O PRŮMYSLOVOU 

TRANSFORMACI A PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE MĚST.

: Úvod

Regenerace měst se stala prioritou napříč evropskými zeměmi. 

Dlouhou dobu neexistoval systematický přístup k  vytváření 

agend pro město budoucnosti. Tato celková situace se nyní 

mění k  lepšímu. Do konceptu Smart City se v  mnoha regio-

nech promítají ambiciózní vize modernizace, ale také celá řada 

individuálních projektů, zejména v  oblasti ICT a  digitalizace. 

Příhodnějším označením se zdá být město budoucnosti, které 

přiléhavěji vystihuje celostní koncept a praxi. V  ideálním pří-

padě zahrnují tyto pojmy širokou škálu vzájemně propojených 

témat městského ekosystému s  jasnou orientací na budouc-

nost, v němž jsou všechny projekty prezentovány a realizovány 

na základě dohodnutého společného rámce defi novaného ve 

prospěch kvality života a kvality práce obyvatel města a šir-

šího regionu. 

Důvody pro regeneraci měst jsou zřejmé. Ve většině zemí byla 

otevřená diskuse po dlouhá léta blokována odtažitostí, která 

panovala mezi městskými a venkovskými oblastmi. Obrovské 

továrny, které vznikly v  těchto velkovýrobních centrech na 

celém kontinentu, stejně jako rostoucí počet obyvatel a velmi 

nerovné životní a  pracovní podmínky za posledních dvě stě 

let v  řadě regionů dál nesou tiché svědectví. Zároveň spolu 

s rozvojem obchodu a vytrvalou komercializací ziskových eko-

nomických aktivit posílila role velkých měst. V západní Evropě 

získávaly od druhé světové války na síle impulsy k  vyčištění 

měst a  ziskových center. Tento proces probíhal souběžně 

s budováním sociálního státu. Sociální pokrok se ukázal jako 

rozhodující faktor. Ve východní Evropě byl tento proces bloko-

ván komunistickými režimy. Po jejich pádu v  roce 1989 začal 

v  mnoha regionech podobný vývoj, často s  hmatatelnými 

výsledky. Pro novou fázi procesu obnovy měst jsou typické 

profesionalizace a celostní přístup k revitalizaci měst. 

: Hledání nové podoby měst

Postupně vznikají nové defi nice role měst. Navrch získávají 

sofi stikovanější výrobní postupy a  služby všeho druhu. Prů-

myslová krajina a společnost se dramaticky mění. Do rozho-

dování orgánů městských samospráv a  developerů se stále 

více promítá individualizace společnosti a rostoucí bohatství. 

Z  důvodu pracovních příležitostí a  možností seberealizace 

dávají mladí lidé zcela zřejmě přednost městu. Generační 

a  demografi cké propasti, stejně jako ekonomické rozdíly 

jsou nejvíce patrné mezi venkovskými a městskými oblastmi. 

Stále častěji dochází k  likvidaci starých objektů, což vytváří 

otevřenější prostor a příležitosti k uplatnění nových koncepcí 

plánování rozvoje měst. Budovy, konektivita a volný čas odrá-

žejí zcela jinou realitu. Standardem se stává spojení bydlení 

a práce v městských centrech. 

Nicméně tyto procesy obvykle trvají dlouhá léta, ne-li celá 

desetiletí. Odstranění zbytků minulosti vždy zabere nějaký 

čas. Mezi jednotlivými zeměmi a  městy existují výrazné roz-

díly. V západoevropských zemích, jako je Německo, Nizozem-

sko a skandinávské země, byl proces změny územního rozvoje 

zahájen poměrně brzy. Pozitivní výsledky tohoto vývoje jsou 

pozoruhodné. Jiné země zaostávají. Země bývalého východ-

ního bloku nesou těžké břemeno komunistické éry. V  těchto 

členských státech se ke změnám přistoupilo poměrně 

nedávno a bude trvat řadu let, než bude tato proměna zavr-

3 smart : one



šena. Vzhledem k tomu, že tyto procesy vyžadují velký objem 

fi nančních prostředků, je starost o  zajištění dostatečných 

fi nančních zdrojů společná všem. Během posledního deseti-

letí se nezbytné investice zpomalily v důsledku fi nanční krize. 

Škrty v národních rozpočtech většinou nejvíce postihují právě 

města. Bohužel se napříč kontinentem rozšířil zvyk zanechat 

města jejich osudu. 

Mezitím se města stávají neohroženými průkopníky konku-

renceschopnosti. V  rámci tohoto procesu se zrodil koncept 

Smart City. 1 Obrázek Evropy se neliší od zbytku světa, i když 

v  našich městech a  městských regionech žije menší počet 

obyvatel, než je tomu v  jiných částech světa. S  výjimkou 

Londýna a Paříže není průměrný počet obyvatel evropských 

metropolitních oblastí (MO) nijak zvlášť velký. Relativně nová 

koncepce plánování rozvoje MO a  měst, která v  sobě spo-

juje úspěšně se rozvíjející ekonomiku, společenský pokrok 

a  kulturní projev, představuje zásadní změnu. Tato změna si 

žádá nové metody umožňující zlepšení podmínek pro život 

a spolupráci. Celostní koncept MO zahrnující také zázemí pro 

tyto oblasti předpokládá optimální interakci mezi městskými 

a venkovskými oblastmi, které sdílí tentýž ekosystém (!), a jako 

takový je poměrně novým jevem. Ještě na počátku 21. století 

neměly členské státy ani Evropská komise jasnou představu. 

Často chyběla konkrétnější defi nice specifi ckého profi lu měst 

a  současně neexistovalo přesvědčivé analytické nebo poli-

tické vytýčení cesty vpřed. K  posílení povědomí o  významu 

měst na evropské úrovni došlo až pod vlivem známého Paktu 

starostů a primátorů. 

Mějme se ale na pozoru! Městské a metropolitní oblasti přitahují 

nejrůznější druhy lidí. Je to podobné jako s včelími úly. Přita-

hují mládež, schopné lidi, kreativní třídu, akademiky, investory 

a další. Na druhé straně působí jako magnet také na zločince, 

drogové dealery a chudé lidi, včetně přistěhovalců, ale napří-

klad i na rodiny s jedním rodičem. Pokud nebudeme s těmito 

skupinami dobře pracovat, mohou být pro městskou komunitu 

velkou zátěží, včetně vzniku ghett s neblahými dopady na spo-

lečnost. Jsem zvyklý dívat se na moderní MO jako na labo-

ratoř světové ekonomiky, se všemi světlými, ale i všemi tem-

nými stránkami společnosti. Celkový výhled je slibný, avšak 

budoucnost je obrovskou výzvou a  je nezbytné, aby se do 

jejího každodenního utváření aktivně zapojily všechny zainte-

resované strany. 

Strategie pro město budoucnosti

Celé to začalo unikátní revitalizací města Bilbao na konci 

20.  století, která zahrnovala odvážnou demolici starých prů-

myslových objektů v centru města. Od té doby navázala řada 

příkladů úspěšných projektů založených na aktuální strategii 

územního rozvoje a  celostním přístupu, zejména pokrokové 

projekty, kterými se může pochlubit většina evropských hlav-

ních měst. Kromě toho se dá říci, že rozvinuté metropolitní 

oblasti a regionální centra v celé Evropě jdou stejnou cestou. 

Všechny jsou propojeny prostřednictvím dopravních kori-

dorů, a zejména prostřednictvím leteckých linek. Jako jeden 

příklad za všechny lze uvést Německý spolek metropolitních 

oblastí. Z  historických důvodů je Německo velmi decentrali-

zované, což mu dobře slouží. Velká německá města mají svůj 

vlastní ekonomický profi l, inovační centra a funguje v nich úzká 

spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Jedenáct 

německých metropolitních regionů společně hraje klíčovou 

roli v  podpoře inovací a  technologií. Zapojeni jsou ale také 

Vídeň a  Curych. Jedná se o  funkční městské oblasti v  pra-

vém slova smyslu, protože sjednocují to, co patří dohromady 

na sociálně-ekonomickém podkladu a také na základě měst-

sko-venkovských ekosystémů. Úspěch tohoto decentralizo-

vaného modelu je nesporný. Francie, Itálie a  Polsko hodlají 

podporovat srovnatelné modely spolupráce. A  konečně je 

třeba zmínit Amsterdamský pakt, který byl přijat na evropské 

úrovni v  roce 2016. Přijetím Paktu Rada uznala hodnotu pří-

mého angažování se měst na úrovni EU, otevřely se také příle-

žitosti pro širokou mezinárodní spolupráci mezi městy a města 

se přímo zapojila do rozhodovacího procesu odehrávajícího 

se v Bruselu o záležitostech, které jsou pro ně zvlášť důležité, 

zejména v oblasti dopravy, nízkoenergetických řešení, cirku-

lární ekonomiky a digitalizace. Toto vítězství je pro regionální 

aktéry velmi důležité. Úspěšná realizace této vize bude ale 

vyžadovat ještě velké úsilí. 
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Strategie úspěšných 

městských eko-

systémů „města 

budoucnosti“ 

by měla v každém 

případě obsahovat 

tyto prvky:

•  trvalý závazek všech zainteresovaných subjektů veřej-

ného i  soukromého sektoru v  regionu, včetně národní 

politické podpory, a  dále také angažovanost podnika-

telů, sociálních partnerů, nevládních organizací a  insti-

tucí (vysokoškolského) vzdělávání, tzv. Quadruple helix 

• dlouhodobé plánování založené na celostních princi-

pech, které zahrnuje řešení ekonomických a sociálních 

profi lů a specifi k měst, konektivity a mobility a udržitel-

ného rozvoje měst

• celostní znamená přístup postihující celek, který zajiš-

ťuje synergie, zahrnuje konektivitu a  mobilitu, rozvoj 

měst, sociální začlenění, inovace a  technologie, kreati-

vitu, konkurenceschopnost a rozvoj kultury

•  aktuální ICT, digitální a navzájem propojená infrastruk-

tura a platformy

• jednotlivé projekty, například v  oblasti mobility (elek-

tromobily) a dopravních zařízení, obnovitelných energií 

a cirkulární ekonomiky nebo budov a bydlení, musí být 

v souladu s celkovým rámcem

• partnerství veřejného a  soukromého sektoru s  dohod-

nutou sdílenou odpovědností v jednotlivých oblastech

• zvyšování angažovanosti široké veřejnosti transparentní 

komunikací a otevřeným postojem k tvůrčím myšlenkám. 
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: Benátské bienále: 

 Nizozemská městská pětka  

 a Grand Paris

Letos bude na Bienále architektury v Benátkách poprvé předsta-

ven evropský projekt týkající se města budoucnosti. Jedná se 

o dva samostatné projekty: první se zaměřuje na pět měst v Nizo-

zemsku a druhý s názvem Reinventing Paris na hledání nové tváře 

francouzské metropole. V metodologii obou projektů se odrážejí 

kritéria popsaná výše. Oba vycházejí z celkového komplexního 

obrazu toho, co by se mělo udělat z  pohledu rozvoje města 

obecně, pokud jde o  sociální a  hospodářský rozvoj, zlepšení 

mobility a  propojenosti, udržitelnost, nízkou spotřebu energie 

a cirkulární ekonomiku, ale také inovace a technologie. Všechny 

faktory jsou vzájemně závislé. Každý budoucí individuální projekt 

proto musí být vnímán a  realizován v  návaznosti na tento širší 

rámec. Vzhledem k tomu, že prostředí je velmi složité, vyžaduje 

tato metoda silné vedení, interdisciplinární pracovní postupy, 

skutečné odhodlání všech zúčastněných stran, transparentnost 

a efektivní komunikaci. Za zmínku stojí zejména dva principy: a) 

Ve všech případech si odpovědnost za řízení ponechávají orgány 

veřejné správy; b) na základě partnerství veřejného a  soukro-

mého sektoru hraje klíčovou roli spoluodpovědnost podniků, a to 

na základě fi nanční účasti i prostřednictvím kreativních nápadů. 

Důležité je také zapojení nevládních organizací. 

: Nizozemská městská pětka

Projekt týkající se městské pětky připravily společně Tech-

nická univerzita v Delftu, Asociace nizozemských architektů 

a  ministerstvo infrastruktury. Jedná se o  následující pětici 

měst: Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht a  Eindhoven, 

což je skupina soustřeďující nizozemská centra logistiky, 

služeb a intelektuální činnosti.2 Celkem bylo vyzváno deset 

interdisciplinárních týmů, aby navrhly pro každé z  měst 

integrální městský systém pro budoucnost, v  němž budou 

různé inovace a přechodové fáze v rámci systémů vzájemně 

provázány a aplikovány v různých měřítkách. Projekty vyža-

dují úzkou spolupráci mezi tvůrci politik a  zástupci praxe. 

Každý projekt se zaměřuje na rozvoj jednoho kilometru 

čtverečního, který je charakteristický pro konkrétní měst-

skou oblast. To je výchozí bod pro rozvíjení vizí ve větším 

měřítku. Časovým horizontem je rok 2040. Předpokládá se, 

že všichni zúčastnění – akademici, architekti, městští urba-

nisté, veřejné orgány – budou spolupracovat na bázi rov-

nocenného partnerství, aby mohli dát společně vzniknout 

nečekaným řešením a  inovativním výsledkům. Projekt pro-

bíhá od srpna 2017 do listopadu 2018. V roce 2019 by měly 

probíhat následné kroky, do nichž se zapojí orgány veřejné 

správy, zainteresované subjekty a firmy. 

Jako jedna z mnoha nově postavených staveb v Rotterdam vyčnívá Tržnice (Market Hall) (2014) jako výrazný multifunkční projekt: Spojuje obří tržiště a 

místo pro setkávání, restaurace a bytové jednotky, to vše v rámci jednoho objektu.
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: Nová tvář Paříže
3

V  roce 2008 vyhlásil prezident Sarkozy návrh na regene-

raci Paříže. Jednalo se o celý pařížský region (Île-de-France), 

včetně modernizace Seiny a přístavů Le Havre a Paříže pro lodní 

dopravu, a dále také o kanál mezi Paříží a Antverpami. V roce 

2014 prezident Hollande program Reinventing Paris obnovil, 

tentokrát v konkrétnější podobě. Projekty jsou hodnoceny pří-

slušnými zainteresovanými subjekty, které se řídí dohodnutými 

politickými prioritami, jak jsou defi novány výše. Zásadní roli 

hraje řízení. Za projekt odpovídá město Paříž. Dvě třetiny obcí 

regionu Île-de-France souhlasily se zapojením do projektu. To 

je samozřejmě velký úspěch, protože pro dosažení této dohody 

bylo nezbytné najít konsenzus mezi městskými a venkovskými 

oblastmi i  mezi soupeřícími politickými stranami v  dotčených 

obcích. Bude to obrovská operace, která bude trvat po dlouhou 

dobu ve velmi rozsáhlém a mimořádně komplikovaném a  roz-

manitém regionu, jehož udržování značně pokulhává, například 

pokud jde o staré průmyslové areály na západě a předměstí na 

severu. Od roku 2014 do roku 2016 byla na základě soutěže, 

které se zúčastnilo 273 mezinárodních týmů složených z odbor-

níků a zainteresovaných stran, vybrána první série 23 projektů. 

Projekty jsou velmi rozmanité a  probíhají paralelně. Jedná se 

současně o  územní rozvoj, infrastrukturu a  budovy a  bydlení. 

Zároveň jsou řešeny další aktuální projekty týkající se Seiny 

a kanálu na sever. 

: Závěr

Budoucnost Evropy bude do značné míry záviset na budoucnosti 

evropského města. Je velmi důležité, aby města, zastupující aglome-

race a městsko-venkovské ekosystémy měla možnost sama rozho-

dovat o svém osudu, aby mohla prosperovat na vnitrostátní i evrop-

ské úrovni, ale i v širším kontextu. Za tímto účelem musí být městům 

poskytnuto dostatečné množství nástrojů. Ve většině zemí je žádoucí 

vést seriózní diskuse o decentralizaci odpovědnosti: národní přístupy 

směřované výhradně shora dolů musí být spárovány s odpovídajícími 

iniciativami směřujícími zdola nahoru. Rovněž úspěšný místní a regio-

nální územní rozvoj, jak je popsán výše, vyžaduje odpovědnost sdí-

lenou se širokým spektrem zainteresovaných stran v daném místě. 

Doporučuje se plně využít výhod Amsterdamského paktu a přeshra-

ničních synergií. Orgány veřejné správy zůstávají nadále odpovědné 

za plánování a celkové řízení, ale je důležité systematicky realizovat 

také partnerství veřejného a soukromého sektoru a integrovat krea-

tivní příspěvky nejrůznějších skupin. Takové jsou základní předpo-

klady úspěšného zvládnutí složitosti řízení měst budoucnosti. : 

1.  Viz například Saskia Sassen – TheGlobal City, Richard Florida – 

Cities and the CreativeClass, and Edward Glaeser – Triumphofthe City / 

2. Amsterdam, Rotterdam, Haag a Utrecht jsou geografi cky velmi blízko. 

Dohromady tvoří takzvané Randstadnebo Deltametropolis. Opakované 

pokusy o jejich spojení postupně ztroskotaly. Nicméně Amsterdam a jeho 

okolí na východě a na západě tvoří jediný městský ekosystém. Na pobřeží 

zase metropolitní oblast Rotterdam–Haag úspěšně rozvíjí společný sys-

tém veřejné dopravy. / 3. http://www.reinventer.paris/2015-2016/en/ 

ahttp://urbanlab.parisandco.paris/Quartiers-d-Innovation-Urbaine/Qu-

-est-ce-qu-un-Quartier-d-innovation-urbaine

*
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Volá 
Londýn
LONDÝN JE MEGAPOLÍ A V KONTEXTU CHYTRÝCH MĚST STŘEDNÍ EVROPY LZE SPÍŠE 

HOVOŘIT O CHYTRÉM STÁTU NEŽ MĚSTĚ. LONDÝN V ČERVNU 2018 PUBLIKOVAL SVOU 

STRATEGII CHYTŘEJŠÍHO LONDÝNA S FILOSOFIÍ, ŽE POKROKU LZE DOSÁHNOUT JEN 

SPOLEČNĚ (SMARTER LONDON TOGETHER). I KDYŽ BY SE MOHLO NA PRVNÍ POHLED 

ZDÁT, ŽE SE NÁS STŘEDOEVROPANŮ LONDÝN NETÝKÁ, ŽE JE TO JINÝ SVĚT, OPAK JE 

PRAVDOU. BRITOVÉ JSOU INSPIRACÍ PRO MNOHO PROCESŮ PODPORY INOVACÍ NA STÁTNÍ 

ÚROVNI.
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Jejich přístup je metodický, soustředí se na propojení technolo-

gií s reálnými potřebami města a jeho občanů. Je také otevřený, 

podporující fl exibilitu řešení a invenci především malých a střed-

ních fi rem, ale i samotných občanů.

Již sedm výzev, na kterých nová strategie Londýna staví, uka-

zuje širší spektrum vnímání konceptu chytrého města řešící tři 

velká civilizační témata: nerovnost, klimatickou změnu a  stár-

nutí populace. Výzvami jsou aktivní cestování a fyzická aktivita, 

elektromobilita, dostupné bydlení, digitální dovednosti občanů 

zahrnující fi nanční inkluzi, a sociální a zdravotní péče řešící osa-

mělost a izolaci, ale i problémy s demencí.

Pro nastavení programů města se Londýn opřel o pět středně-

dobých cílů včetně jednotlivých aktivit:

1:  Více uživatelsky orientovaných služeb 

• Standardy pro navrhování služeb tak, aby v jejich středu byl 

občan

• Vývoj nových přístupů k digitální inkluzi Londýňanů s cílem 

zlepšit přístup k veřejným službám

• Spuštění Programu občanských inovací (Civic Innovation 

Challenge) pro podporu inovací technologického sektoru

• Prozkoumání nových občanských platforem pro zapojování 

a podporu komunit

• Podpora diverzity technologií pro řešení nerovnosti

2:  Spustit nový velký program pro 

 městská data

• Zahájit nový program Londýnského úřadu pro datovou 

analýzu (London Offi  ce for Data Analytics (LODA) pro 

podporu sdílení dat a spolupráci

• Vypracovat celoměstskou cybersecurity strategii pro řešení 

kyber útoků na fi rmy, veřejné služby i občany

• Posílit pravidla o nakládání s daty s cílem posílit důvěru ve 

využití veřejných dat

• Podporovat otevřený ekosystém ke zvýšení transparentnosti 

a inovativnosti

3:  Konektivita světové úrovně a chytřejší  

 ulice

• Zahájit nový program Connected London pro koordinaci 

projektů na konektivitu a 5G

• Navrhnout pravidla pro nový development s požadavkem 

na natažení optické sítě až domů

• Podpořit zavedení pouliční wifi  a do veřejných budov pro 

všechny, co bydlí, pracují či navštěvují Londýn

• Podporovat novou generaci chytré infrastruktury pomocí 

veřejných zakázek seskupujících inovace do větších celků

• Podporovat standardizaci technologických řešení pro 

maximalizaci přínosů

4:  Podporovat digitální správu a dovednosti 

• Podpořit digitální a datovou správu, aby se veřejné služby 

otevřely inovacím

• Navrhnout pravidla pro nový development s požadavkem na 

natažení optické sítě až domů

• Rozvíjet digitální znalosti úředníků a občanů podle Strategie 

Mayor’s Skills for Londoners

• Podporovat dovednosti v programování a digitální talenty 

skrze školicí víceletý program již od raného věku

• Využít role kulturních institucí pro zapojování občanů do 

digitálního světa

5:  Zlepšit celoměstskou spolupráci 

• Spustit fungování Londýnského úřadu pro technologie 

a inovace (LOTI) pro podporu společných schopností 

a standardů pro budoucí inovace

• Podporovat inovace ve zdravotnictví a sociální péči 

(MedTech v NHS) pro zlepšení úrovně péče

• Rozvíjet nová partnerství s technologickým sektorem 

a zkoušet nové byznys modely

• Podporovat lepší digitální služby v metropolitní oblasti 

Londýna (GLA) pro zvýšení efektivity

• Spolupracovat s jinými městy ve Spojeném království 

i globálně pro sdílení a zavedení věcí, které jinde fungují

Všechny výše uvedené cíle jsou zároveň podpořeny fi nančními 

a organizačními nástroji města. Město je koordinátorem aktivit, 

které mají za cíl přinést inovace do veřejných služeb. Protože je 

magistrát města sám o sobě uzavřeným ekosystémem, podpo-

ruje inovace formou výzev, které cílí na sběr nápadů a fi nanční 

podporu těch nejlepších.

: Příklad programu –

 Společenské inovace 

Start-upy a  střední fi rmy vybrané programem získají byznyso-

vou podporu a mentoring od investorského fondu/inovačního 

akcelerátoru pro sociální inovace BGV (Bethnal Green Ventu-

res), který spolu s  primátorem Londýna podporuje „technolo-

gie dobra“ (tech for good, pro řešení společenských výzev). 

Vybrané fi rmy budou společně pracovat na přípravě pilotních 

demonstrátorů. Od kraje (GLA) získají přístup ke grantu ve výši 

15 tisíc liber (pro srovnání cca 3 měsíce platu programátora) 

s potenciálem dalšího fi nancování a podpory od partnerů. Více 

informací poskytuje stránka civicinnovation.london 
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Londýnský program pod názvem Civic Innovation Challenge je fi nan-

cován primátorem (městem), Partnerstvím pro ekonomickou aktivitu 

Londýna (LEAP) prostřednictvím London Growth Hub a dopravním 

podnikem TfL a program je partnersky podporován BGV. 

Dvakrát ročně BGV pořádá akcelerační 12týdenní program pro cca 

10 začínajících start-upů poskytující investici ve výši 20 tisíc liber 

výměnou za 6% podíl ve fi rmě a přístup k dalším 50 000 liber, co-

-working místo v Londýně a intenzivní školení a podporu. 

Ukázka podoby základního záměru, kdy kromě oznámení cílů/vize 

dochází i k programové podpoře lidí, kteří by je mohli svými nápady 

a inovacemi naplnit. Kéž by to dokázal i náš dopravní podnik.

Aktivní cestování

: Snížení znečištění vzduchu   

 a zbytných cest autem 

Partner výzvy: Dopravní podnik města Londýn (TfL)

Odklon od cestování autem podpoří lepší budoucnost Londýna, 

který bude domovem pro mnohem více lidí, ale bude zároveň lep-

ším místem pro jeho obyvatele. Primátor nastavil cíl, že 80 % všech 

cest v  Londýně bude vykonána pěšky, na kole nebo veřejnou 

dopravou do roku 2041 – současný podíl je 63 %.

Výzva dopravního podniku k aktivnímu cestování hledá start-upy 

a malé a střední fi rmy, aby vytvořily řešení, která z chůze udělají 

nejatraktivnější možnost cestování v celém Londýně. Hledají řešení, 

která odstraní bariéry týkající se bezpečnosti a  znečištění nebo 

poskytnou lepší data o místech, kde lidé chodí a jejich chování pro 

účely správného nastavení dopravní politiky města. 

: Standard britských 

 digitálních veřejných služeb

Společenská změna, kterou vyvolala globalizace a digitalizace, je 

nejvíce patrná ve veřejných službách. Chytrá města se zaměřují 

na zvýšení kvality života, která se schovává ve službách. Jedním 

z viditelných rozdílů mezi Západem a Východem je právě v kvalitě 

služeb, především těch veřejných.

Britové v roce 2016 zpracovali zásady pro poskytování veřejných 

služeb, podle kterých by se měly britské municipality řídit. Mohou 

inspirovat i naše procesy, proto je uvádíme níže.

Standard britských digitálních veřejných služeb se řídí těmito 

15 společnými kroky, které vedou k poskytování služeb dobré 

kvality, se zaměřením na uživatele, s  hodnotou za peníze 

a digitálně. 

1.  Rozumějte potřebám uživatelů 

Proveďte podrobný průzkum k  získání detailní znalosti o  tom, 

kdo jsou uživatelé dané služby a  co to znamená pro návrh 

podoby služby. 

2.  Zřiďte multidisciplinární tým

Vhodně proškolený a udržitelný multidisciplinární tým vedený 

senior manažerem služeb s odpovědností a kompetencí rozho-

dovat může navrhovat, zřizovat a zlepšovat služby. 

3.  Použijte agilní metody

Vytvořte službu za pomocí agilního přístupu, iterativně pomocí 

metod cílících na uživatele, které popisuje Manuál pro návrh 

služeb.

4.  Pravidelně iterujte a zlepšujte 

Zřídit službu, která může být postupně zlepšována s ohledem na 

potřeby uživatelů, vyžaduje připravenost kapacit, fi nancí a  tech-

nické fl exibility. 

5.  Posuďte vhodné nástroje a systémy 

Posuďte, jaké nástroje a systémy budou pro zřízení, hostování, pro-

voz a hodnocení služby potřebné, jak je poptat tak, abyste využili již 

pořízené technologie, pokud je to možné. 

6.  Zhodnoťte uživatelská data a informace

Zhodnoťte, jaká uživatelská data a informace budou digitální služby 

poskytovat nebo ukládat a zaveďte patřičnou úroveň bezpečnosti, 

právních odpovědností, ochrany soukromí a rizik spojených s pro-

vozováním služby. 

7.  Používejte otevřené standardy

Používejte otevřené standardy, stávající správní data a registry 

a kde je to možné, otevřete zdrojové kódy a data služby s mož-

ností jejich znovuvyužití pod příslušnými licencemi. 

8.  Otestuje službu na všech platformách 

Otestujte všechna rozhraní služby v  prostředí podobnému živé 

verzi, včetně všech běžných prohlížečů a zařízení. 
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9.  Mějte plán pro offl  ine prostředí

Zpracujte plán pro řešení možné události digitální služby, která 

může být přechodně poskytována offl  ine a pravidelně ho testujte. 

10. Zajistěte, aby uživatelé uspěli napoprvé 

Zajistěte, aby služba byla natolik jednoduchá, že ji uživatelé použijí 

úspěšně napoprvé a bez pomoci... 

11. Vytvářejte konzistentní uživatelský   

 zážitek 

Vytvořte službu konzistentní s vládními digitálními službami včetně 

využití existujících státních platforem a ofi ciálních pravidel návrhu 

služeb dle manuálu správních služeb. 

12. Vyzvěte každého, aby využíval digitální  

 službu 

Podpořte maximální využívání digitální služby (včetně digitální asis-

tence uživatelům, pokud je potřeba).

13. Stanovte hlavní indikátory

Stanovte hlavní indikátory (KPI) služby, zahrnující indikátory stávající 

služby, a pokud je to vhodné, publikujte je na datovém portále. 

14. Dělejte pravidelný průzkum mezi uživateli

Zaveďte proces pro pravidelný průzkum mezi uživateli, testování 

ovladatelnosti uživatelského rozhraní na základě hledání zpětné 

vazby od uživatelů a sběr výkonnostních dat pro zlepšování služby. 

15. Testujte službu s politikem

Testujte službu od začátku do konce s příslušných členem městské 

rady nebo senior manažerem, který je za službu odpovědný. 

Více na https://localgov.digital/service-standard. 

Výběr technologií 

pro služby

Britové připravili a v roce 2016 spustili na vládní úrovni několik povinných 

komponent pro tvůrce veřejné služby. Pro ilustraci role státu podporující 

městské či krajské služby zaměřené na uživatele  uvádíme níže.

Britské vládní služby poskytují standardní řešení některých pro-

blémů při tvorbě nových veřejných služeb měst či krajů orien-

tovaných na uživatele. Například, aby každá služba nemusela 

řešit, jak získat poskytovatele platebních nástrojů, byl vytvořen 

jeden platební produkt, který může využít kdokoliv. Kompo-

nenty budou do budoucna rozšiřovány dle pozitivních zkuše-

ností z demonstrátorů.

GOV.UK Verify

GOV.UK Verify je platforma pro zajištění elektronické identity, tj. že 

jednotliví uživatelé mají bezpečný přístup k digitálním vládním služ-

bám s prokázáním jejich identity. Tato služba je pro britská města 

silně doporučována. Více na https://govuk-verify.cloudapps.digital/ 

GOV.UK Notify

GOV.UK Notify je produktem pro informování týmů tvořící veřejné 

služby o aktuálním pokroku a umožňuje jim zasílat textové zprávy, 

e-maily nebo dopisy uživatelům. Více na https://www.notifi cati-

ons.service.gov.uk/ 

GOV.UK Pay

GOV.UK Pay je produktem, který umožňuje uživatelům platit veřejné 

správě stejným způsobem bez ohledu na službu, kterou používají. 

Při žádosti o pas nebo obnově řidičského průkazu využijí stejný pro-

ces platby. GOV.UK Pay umožňuje podpůrným týmům služeb platby 

spravovat, včetně věcí jako jsou doplatky či vrácení plateb. Více na 

https://www.payments.service.gov.uk/

GOV.UK Platform as a Service

GOV.UK Platform as a Service (GOV.UK PaaS) je cloudová hostitel-

ská služba, která usnadňuje a zlevňuje všem týmům vytvářejícím 

digitální veřejné služby hostování aplikací, služeb a  komponent. 

GOV.UK PaaS poskytuje veškerou infrastrukturu potřebnou pro 

hostování služeb. To znamená, že individuální týmy nepotřebují 

stavět a spravovat jejich vlastní infrastrukturu. Více na https://www.

cloud.service.gov.uk/

Registers

Registry jsou seznamy informací a  každý registr je sám o  sobě 

nejspolehlivějším seznamem. Každý registr je spravován jedním 

správcem (custodian), který je odpovědný za přesnost a aktuálnost 

registru. Ostatní seznamy a datové sady nemají takovou péči, takže 

při jejich použití může vzniknout riziko neúplných či neaktuálních 

dat. Aktuálně vláda poskytuje 44 datových registrů. Více na https://

www.registers.service.gov.uk/  : 

# David Bárta
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STŘEDOEVROPSKÁ MĚSTA UŽ 

NĚJAKOU DOBU TESTUJÍ NOVÉ 

KONCEPTY A TECHNOLOGIE 

URBANISTICKÉHO ROZVOJE. 

TENTO ÚRYVEK ZE ZPRÁVY BRITSKÉHO 

CENTRA FUTURE CITIES CATAPULT (FCC) 

TAK MŮŽE BÝT INSPIRACÍ PRO JEJICH 

DEMONSTRÁTORY. NAVÍC MŮŽE 

PODPOROVAT ROZHODNUTÍ NÁROD-

NÍCH VLÁD OHLEDNĚ SPOUŠTĚNÍ 

PODOBNÝCH CENTER, KTERÁ BY 

KOORDINOVANÝM ZPŮSOBEM 

PODPOŘILA ROZVOJ CHYTRÝCH 

MĚST. ZPRÁVA FCC SESTÁVÁ 

Z VYHODNOCENÍ 150 CELOSVĚ-

TOVÝCH DEMONSTRÁTORŮ 

(90 BRITSKÝCH).

K jakému 
typu patří 
vaše město? 

Nicola Yates, OBE 
Výkonná ředitelka, Future Cities Catapult

„Future Cities Catapult pracuje s městy ve Spojeném krá-

lovství a  po celém světě a  pomáhá jim zavádět inovace 

na úrovni měst. Víme, že takového výsledku dosáhneme, 

jen když budeme sdílet svoje znalosti, budovat partner-

ství a konečně vytvářet ekosystémy, v nichž mohou vláda, 

podnikatelé i občané kreativně spolupracovat.

Urychlení rozvoje, testování a rozšiřování trhu pro chytrá 

řešení a služby se běžně děje skrze tvorbu demonstrá-

torů v městském prostředí.

Cílem těchto demonstrátorů je snížit riziko rozvoje a vylep-

šit řešení a  služby, které dosud nejsou připravené ke 

vstupu na mainstreamový trh, a  to tak, že jim poskytnou 

bezpečné prostředí pro experimentování a inovace.

Z  tohoto důvodu se Future Cities Catapult pustil do roz-

sáhlého průzkumu ve snaze pochopit, co se můžeme od 

předchozích demonstrátorů naučit, a zpravit o projektech 

v městském prostředí další generaci.“
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Zapojení a přístup

Zapojit relevantní vlastníky majetku v co nejranější fázi pláno-

vání, aby byla zajištěna vstupní součinnost, přístup k majetku 

a hladké nasazení předváděcího zařízení.

Investovat do výzkumu a náboru uživatelů v zájmu toho, 

aby řešení cílila na skutečné potřeby občanů a aby inovátoři 

získali angažovanou skupinu uživatelů, na níž mohou svoje 

řešení testovat.

Financování a správa

Zvážit průběžné fi nancování a možnosti fi nancování od 

samého počátku a usilovat spíš o trvale udržitelný provoz 

než spoléhat na dodatečné fi nancování granty.

Vytvořit poradenské výbory sestávající z relevantních zain-

teresovaných stran širšího ekosystému (jako správní orgány, 

političtí činitelé atd.), aby se zajistilo, že demonstrátory jsou 

vystavené současným a předpokládaným tržním podmínkám.

Způsobilosti a dovednosti 

při realizaci

Investovat do realizace přínosů a změnit způsobilosti mana-

gementu, aby všechny cíle a očekávání zainteresovaných 

stran byly ve vzájemném souladu a aby byly požadované 

změny napříč ovlivněným ekosystémem realizované, akcep-

tované a udržitelné.

Zaměstnat do testovacího prostředí relevantní odborníky, 

aby místní vybavení mohli využívat i laici. Tato prostředí často 

není možné provozovat v modelu „plug and play“.

Měření úspěšnosti a rozšíření na trh

Zavést vhodné mechanismy přenášení znalostí v zájmu snaz-

šího uvedení různých řešení v rámci města na trh a replikace 

demonstrovaných řešení napříč různými oblastmi.

Pracovat s partnery, kteří dokáží poskytnout řadu komerč-

ních příležitostí i po skončení předváděcího období.

: Role centra Future Cities 

 Catapult

Future Cities Catapult přivádí na trh nápady pro rozvoj měst, 

čímž umožňuje růst britské ekonomiky a  zlepšení městského 

prostředí. Přibližuje k sobě podnikatele, univerzity a čelní měst-

ské představitele, aby mohli společně pracovat na řešení pro-

blémů, kterým města čelí jak nyní, tak v budoucnosti.

www.futurecities.catapult.org.uk

: Hodnocené klíčové předváděcí  

 oblasti

MĚSTSKÉ SLUŽBY : včetně demonstrátorů dopravy, parko-

vání, osvětlení, nakládání s odpady a veřejného bezpečí.

CHYTRÁ INFRASTRUKTURA : včetně demonstrátorů chyt-

rých měřičů a chytrých elektrických sítí.

CHYTRÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE : včetně demonstrátorů asistova-

ného bydlení, dálkové a preventivní zdravotní péče.

VOZIDLA PŘIPOJENÁ K INTERNETU A AUTONOMNÍ VOZIDLA : 

včetně demonstrátorů asistentů řidiče a různých úrovní samoři-

ditelnosti dle SAE.

PROBLEMATIKA POSLEDNÍ MÍLE A LOGISTIKA : včetně 

demonstrátorů řízení vozového parku a doručování drony.

PŘIPOJENÍ A DATA : včetně internetu věcí, LoRaWAN™, 

testovacích sítí 5G a různých inovativních datových platforem 

soustředěných na města.

: Příklady klíčových zjištění

Mimo samotný demonstrátor byly shledány problémy týkající 

se relevantních aktivit městských organizací a dobré přípravy 

ukázkového projektu. Středoevropská města zde tak mohou 

získat stručný přehled o  souvisejících problémech. Jako ilu-

straci těchto zjištění zde uvádíme několik příkladů specifi kova-

ných ve zprávě FCC.

Oblast: Kapacita a zapojení místních orgánů

Případová studie: DEMONSTRÁTOR SMART SYSTEMS AND HEAT (FÁZE 2)

Demonstrátor Smart Systems and Heat vyhlásil soutěž, v  níž 

hledal partnery mezi místními orgány. Žadatele hodnotil na 

základě jejich motivace projekt pochopit a jejich realizační kapa-

city. Demonstrátor obdržel deset dobře informovaných nabídek 

a zvolil si ke spolupráci tři orgány. Jelikož si však demonstrá-

tor byl vědom toho, že pokud se má nějaké řešení v budoucnu 

přenést na trh, bude potřeba vybudovat kapacitu i  v  dalších 

Doporučení –

výsledky předvedení

Výzkum FCC přinesl v  konečném důsledku následující 

doporučení, z nichž mohou mít prospěch istředoevropská 

města.
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orgánech, začal provozovat „fórum pro místní orgány“, kde do 

projektu zapojuje přes dvacet místních orgánů a  informuje je 

o budoucích plánech.

Oblast: Přístup ke hmotnému majetku

Případová studie: MILTON KEYNES COUNCIL

V zájmu usnadnění rozsáhlého testování autonomního systému 

kapslové veřejné dopravy (robotické autobusy) musel tým Mil-

ton Keynes Council zajistit změnu předpisů, aby bylo možné 

autonomní vozidla testovat ve veřejném prostoru. Bylo zřejmé, 

že tahle změna zabere značné množství času a ovlivní časový 

harmonogram projektu, tým tudíž obdržel zvláštní dopravní zna-

čení, které překlasifi kovalo chodníky podél cest jako rozšíření 

silnice. Tým tohle značení posléze pozměnil tak, aby vylučovalo 

veškerou dopravu kromě chodců, vozidel pro postižené a samo-

řiditelnýchvozidel. Díky tomu mohlo testování začít okamžitě.

Oblast: Přístup k datovým a digitálním 

majetkům

Případová studie: THAMES WATER INNOVATION AND SMART TECHNO-

LOGY NETWORK (TWIST)

TWIST využil část své vodovodní sítě k testování řady tlakových 

senzorů, akustických záznamníků, chytrých měřičů a  průto-

koměrů k detekci úniků vody a vizualizaci využití síťové ener-

gie. Získal podporu Sheffi  eldské univerzity na vývoj nástrojů 

a analytických a samoučících se algoritmů, které mu umožňují 

proměnit data do praktických poznatků. TWIST však zjistil, že 

vyvolané poplachy měly jen omezené využití, pokud nebyly 

propojeny s  reakčními strategiemi a  dostatkem pracovníků, 

který by dokončil hloubkovou analýzu. Drobné rozdíly mezi 

falešnou pozitivitou a  počtem poplachů nelze podceňovat. 

TWIST oznámil, že značné množství času strávil mazáním dat, 

aby zajistil jejich dostatečnou kvalitu, a zdůraznil, že inovátoři by 

neměli očekávat, že hned po sběru dat budou mít data připra-

vená k použití.

Oblast: Výzkum a zapojení uživatele

Případová studie: Smart Kalasatama

Program Smart Kalasatama podpořil start-up jménem Auntie, 

který vyvíjel terapeutickou chatovací službu pro lidi trpící oba-

vami a úzkostí. Firma sice měla technickou nabídku, ale nikdy 

neobsluhovala skutečného uživatele. Živá laboratoř umožnila 

službě Auntie vyzkoušet několik různých balíčků služeb s růz-

norodou skupinou ochotných uživatelů, díky čemuž Auntie 

pochopila jejich uživatelskou zkušenost a  efektivitu různých 

digitálních kanálů. Šest měsíců po využití živé laboratoře už 

Auntie vyzkoušela svoje služby na skutečných uživatelích 

a daleko lépe chápala, kdo je schopen její službu využívat. Od 

té doby vstoupila do obchodních vztahů s několika pojišťovnami 

v různých zemích. Tento případ je důkazem, že v testovacím pro-

středí chytrých měst je přístup k lidem a jejich vklad stejně důle-

žitý jako přístup k infrastruktuře.

: Města podporující svůj 

 ekosystém

Zpráva se zabývá i novou rolí chytrých měst, jež spočívá v ino-

vační podpoře místního ekosystému. Úspěšnost podpory města 

lze změřit na základě schopnosti expanze místních inovativních 

společností. „Pro společnosti je zcela zásadní moct se rozvíjet 

a testovat produkty a služby, které mohou postoupit na větší trh. 

Zpráva Willema van Windena identifi kuje tři přístupy, které lze 

při postoupení řešení chytrých měst použít. A to jsou:“

Typ postoupení na trh

Uvedení 

na trh

Popis: Přivést řešení chytrého města 

na spotřebitelský či mezipodnikový trh 

nebo řešení použít v rámci celé organi-

zace 

Příklad: Chytré měřiče energie uvedené 

na spotřebitelském trhu nebo vytvoření 

virtuálního městského datového tržiště

Expanze
Popis: Přidat další partnery, uživatele 

nebo funkce do řešení chytrého města 

nebo geografi cky rozšířit oblast, v níž je 

řešení aplikováno 

Příklad: Rozšíření oblasti nasazení chyt-

rého osvětlení

Replikace
Popis: Replikovat (exaktně, nebo přes 

proxy) řešení v jiném kontextu původ-

ními partnery zapojenými do pilotního 

projektu nebo jinými partnery. 

Příklad: Replikace testovaného řešení 

logistiky poslední míle v jiném městě

„A k jakému typu patří 

vaše město?“ # David Bárta
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ČSOB Mobilita

                       

Naším cílem je poskytovat komplexní, jednoduché a inteligentní řešení v oblasti mobility jako 
služby, která se bude zabývat potřebami klientů. Tento cíl byl jedním z důvodů, proč jsme se 
v minulém roce zaměřili na novou koncepci ČSOB Mobilita, která přináší chytrá dopravní řešení 
městům i občanům. Poskytujeme služby spojené s platbami ve veřejné a osobní dopravě, kom-
plexní řešení pro platby, pojištění a financování elektrických a hybridních automobilů v České 
republice i v zahraničí. Jsme hlavním hráčem na trhu plateb kartou ve veřejné dopravě: např. 
každý měsíc se kartami ČSOB zaplatí více než 750 tisíc jízdenek. 

V Ostravě poskytuje ČSOB systém bezkontaktních plateb ve veřejné dopravě. Vozidla městské 
hromadné dopravy jsou plně vybavena bezkontaktními čtečkami, takže pro cestování stačí pípat 
platební kartou a systém sám určí optimální cenu jízdného, a to bez tisku papírového lístku. 
Systém zároveň zahrnuje zastropování jízdného, takže v případě nákupu více jednorázových 
jízdenek během jednoho dne činí maximální částka cenu jednodenní jízdenky. Na začátku roku 
2018 byla také spuštěna možnost využít platební kartu jako identifikátor k zakoupenému 
časovému jízdnému. Zaznamenali jsme, že zavedení bezkontaktních plateb ve veřejné dopravě 
má   pozitivní vliv i na platby kartou v místních podnicích. To dokládá např. Ostrava, kde se platby 
kartou v regionu zvýšily o 30 %. 

V roce 2018 jsme dále rozšířili poskytování našich služeb v zahraničí. Ve spolupráci s MasterCard 
a slovenským dopravcem Slovak Lines jsme zavedli bezkontaktní nákup lístků v autobusech na 
trase Bratislava - Vídeň. Jednalo se o první projekt bezkontaktních plateb ve veřejné dopravě na 
Slovensku. Řešení umožňuje zaplatit částky nižší než 20 euro bez nutnosti zadání kódu PIN, což 

zjednodušuje a urychluje nástup 
na palubu.

Do budoucna chceme propojit 
bezkontaktní platby ve veřejné 
dopravě a parkovací systém 
jedním virtuálním lístkem, 
a zajistit tak komplexní řešení 
mobility.
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„Žijeme ve světě rychlých změn i digitálních technologií, ale 

touha lidí žít stále lépe, šťastněji a v kvalitnějším prostředí 

zůstává. Města jsou klíčem budoucího rozvoje společnosti 

a  proto věřím, že tento projekt nám pomůže odstartovat 

reálné a v praxi uchopitelné chytré pojetí rozvoje měst a obcí 

v duchu trendů 21. století,“ říká autorka projektu a ředitelka 

Národního centra energetických úspor Marie Zezůlková. 

Projekt byl zahájen v únoru 2018 a bude řešen po dobu 2 let, 

do února 2020. Pro jeho řešení byl vybrán koordinátor, který ve 

spolupráci se SMOČR sestavil řešitelský tým. Tým s více než 20 

experty z  oblasti dopravy, energetiky, vodohospodářství, pro-

cesů veřejné správy a komunálních služeb, kteří budou společně 

pracovat na defi nici konkrétních „chytrých“ veřejných služeb 

a jejich vzájemných synergiích. „V daném projektu vidí Svaz měst 

a obcí ČR smysl, jelikož má nabídnout ucelený pohled k využívání 

smart technologií a přístupů na městech a obcích bez ohledu na 

jejich velikost,“ říká výkonný ředitel SMO ČR Pavel Drahovzal. 

Rámec by měl být jakýmsi strukturovaným katalogem inovativ-

ních veřejných služeb.

: Strategický rámec Smart City

„Smart City chápeme jako snahu organizovat a pořizovat 

veřejné služby v  území v  období exponenciálně rostou-

cích příležitostí daných poznáním a inovacemi v sociálních 

a organizačních schématech a technologiích, včetně těch, 

které zatím plánujeme, či předpokládáme“, vysvětlují autoři 

metodiky řešení projektu David Bárta a Pavel Nácovský.

Z pokročilejších států můžeme získat první praktické výsledky. Brit-

ská vláda pro podporu domácích inovací pro města zafi nancovala 

téměř 100 demonstrátorů; projektů, které měly prokázat provedi-

telnost dané inovace a  její společenské potřeby. Britové dospěli 

k logickému závěru, že technologické projekty nestačí; realizátor 

musí řešit i organizačně-procesní, byznysové a uživatelské potřeby. 

Abychom neopakovali chyby a zároveň využili poskytnuté znalosti, 

je i v České republice ze strany státu potřeba systematicky podpo-

rovat promyšlené demonstrátory, demonstrátory služeb.

Některé demonstrátory se již podařilo uvést v život i v českých 

městech, proto se bude projekt opírat i o domácí zkušenosti 

z již fungujících inovací jakou je například BrnoiD: 

„Smart řešení jsou taková, která šetří lidem jejich čas a také 

peníze. To proto, aby si svůj život mohli užít podle svých před-

stav. Zejména díky projektu BrnoiD je možné řešit městskou 

hromadnou dopravu, hlasování v participativním rozpočtu, pla-

cení odpadu nebo slevy pro turisty z pohodlí domova,“ dodal 

primátor města Brna Petr Vokřál.

: Platforma inovativních 

 veřejných služeb

Projekt má v první fázi za cíl vypracovat jednotnou šablonu na 

popis inovativní služby a  jejího nasazení a otestovat ji na kon-

Inovativní 

veřejné služby
CO JE CHYTRÉ MĚSTO A CO ZNAMENÁ 

CHYTRÝ KRAJ? JAK VYPADÁ CHYTRÝ 

DOPRAVNÍ PODNIK ČI CHYTRÁ OBEC? 

ODPOVĚDI V PODOBĚ KONKRÉTNÍCH 

KONCEPTŮ A JEJICH REALIZACÍ AKTUÁLNĚ 

ZPRACOVÁVÁ PROJEKT STRATEGICKÝ 

RÁMEC SMART CITY SVAZU MĚST A OBCÍ 

V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU 

MPSV ZAMĚSTNANOST. 
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krétních navrhovaných službách z  různých oborů. Současně 

projekt připravuje crowdsourcingovou webovou platformu pro 

následné sdílení výsledků s ostatními. 

„Uvědomujeme si, že dobrého výsledku lze dosáhnout 

jen kolektivní inteligencí a jejím uplatněním v praxi, proto 

v  rámci projektu připravujeme webový nástroj pro navr-

hování inovativních veřejných služeb, s  možností vedení 

odborné veřejné diskuze nad jednotlivými návrhy včetně 

hlasování pomocí liků. Chceme v  pravý čas otevřít tento 

nástroj všem, a tím propojit inovačního ducha s veřejnou 

správou,“ představil koncepci projektu jeho koordinátor.

Navržené služby, nad kterými vznikne shoda, budou poskytnuty na 

jaře 2019 jako podklad pro aktuální možnosti fi nancování z národ-

ních či evropských zdrojů či jako odborné návrhy pro rezorty, města 

či kraje, případně i pro formulaci dotačních zdrojů MMR na příští pro-

gramové období. Z navržených služeb, které nenaleznou potřeb-

nou shodu, budou vybrány některé k  otevřené diskuzi v  rámci 

veletrhu URBIS, který se koná 5.–6. června 2019 v Brně. Praktické 

znalosti realizačních fi rem tak dostanou příležitost k uplatnění jak na 

webové platformě, tak i v odborné diskuzi na veletrhu. 

„V ČEZ ESCO se dlouhodobě snažíme o to, aby se obča-

nům v  našich městech a  obcích žilo lépe a  pohodlněji. 

K  tomu má přispět i  koncept Smart City s  důrazem na 

chytrou energetiku. Jasná pravidla, a  hlavně propojení 

všech aktérů: municipalit, občanů, neziskových organizací 

a podnikatelské sféry je nezbytnou nutností pro vytvoření 

lepšího místa pro život nás všech,“ říká Kamil Čermák, ČEZ 

ESCO, generální partner veletrhu.

: Inovativní služby v kontextu  

 Smart City

Smart City jako součást Digitální transformace souvisí s digitali-

zací veřejných služeb. Pokud chceme něco digitalizovat, je nutné 

nejprve transformovat vlastní službu, tj. stávající službu očistit 

o nadbytečné organizační a procesní náležitosti dané legislati-

vou, nalézt potřebná očištěná jádra a  teprve ta digitalizovat na 

inovační logice, tj. s myšlenkou nejen na nákup, ale na její provoz 

i zlepšování. Nejdříve jim však musíme porozumět.

Přestože v názvu „Smart City“ je uvedeno město, ve skutečnosti 

se bavíme o „urbánním prostoru“ a o spolupráci obyvatel těchto 

území. Proto projekt vymezí i  vhodnou úroveň veřejné správy, 

která by měla inovaci pořídit a provozovat. „Z několika návrhů slu-

žeb vyplývá, že jejich nejefektivnější pořízení a provoz zajistí kraj, 

a to všem či vybraným obcím najednou. Tím se dosáhne význam-

ných administrativních, časových a fi nančních úspor, ale přede-

vším se urychlí nasazení samotné služby, která umožní navazující 

inovace pro vedení kraje, starosty obcí, podnikatele i  občany. 

U inovace platí, že čím více stran z ní profi tuje, tím je úspěšnější 

a životaschopnější. Proto je jednou z vlastností každého demon-

strátoru i poskytování otevřených dat“, prozrazuje koordinátor.

První výsledky v podobě inovativních veřejných služeb projek-

tový tým představí na plánované konferenci SMO ČR, která se 

bude konat 13. prosince v Kongresovém centru v Praze.

Projekt podporuje vzdělávání a zavádění inovací do veřejné správy, 

které je možné jen v otevřeném prostředí a ve spolupráci s předsta-

viteli veřejné správy, nositeli znalostí, poskytovateli řešení, odbor-

nou i  laickou veřejností. Vytváří prostředí, které by mělo pomoci 

malým i velkým, městům i fi rmám, inovacím i službám.  :

Strategický 

Rámec 

Smart City
Konference SMO ČR 

pro veřejnou správu 

→
13. 12. 2018 

9.30–14.30

→
Kongresové centrum

5. května 1640/65

140 21 Praha 4

# David Bárta
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V  rámci Letnej školy Smart Cities si mohli účastníci Let-

nej školy – primátori, zástupcovia krajskej samosprávy, 

predstavitelia štátnej správy – v praxi pozrieť, ako takýto 

Living Lab vyzerá, na čo slúži a čo prináša mestám – záu-

jemcom o  jeho služby. Odskúšali si tiež v  praxi úvodnú 

hodinu Smart City Academy, na ktorej odštartovali disku-

siu o  výzvach v  rámci slovenských Smart Cities. Načali 

sme témy ako regionálna stratégia a model mestskej spo-

lupráce, riadenie na úrovni regiónov a miest, otázky f inan-

covania a spolupráce medzi mestami, f irmami, akademic-

kou sférou. 

Toto bol jeden z  hlavných bodov programu Letnej školy a  tieto 

témy nás sprevádzali a diskutovali sme o nich počas celého nášho 

pobytu. V rámci Letnej školy sa mohli účastníci oboznámiť so Škan-

dinávskym prístupom k ochrane životného prostredia, prístupom 

k znižovaniu spotreby energií a vody, s novými technológiami na 

výrobu elektrickej energie z nefosílnych zdrojov, s ambicióznymi 

plánmi štátnej administratívy Dánska a Švédska, ale aj prístupmi 

samospráv pokiaľ ide o zvyšovanie kvality života občanov.

 

Vyzeralo to tak jednoducho, že nevdojak sa ponúkla 

otázka: Prečo to takto nerobíme aj my? Prečo máme na 

Kodaň a 
NA 4. KONFERENCII SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES, KTORÚ ORGANIZOVAL 

SLOVENSKÝ SMART CITIES KLUB, MALI ÚČASTNÍCI MOŽNOSŤ OBOZNÁMIŤ SA V PRED-

NÁŠKE JACOBA LUNDGAARDAS TÝM, AKO FUNGUJE LIVING LAB ORGANIZÁCIE GATE 21 

V MESTE KODAŇ A AKÉ PRÍNOSY BUDE MAŤ PRIPRAVOVANÁ SMART CITY ACADEMY, 

NA KTOREJ PRÍPRAVE SA PODIEĽA AJ SLOVENSKÝ SMART CITIES KLUB. UVEDENÉ 

AKTIVITY A PROJEKTY SÚ URČENÉ NIELEN PRE DÁNSKO, ALE PRE ZÁUJEMCOV – 

STAROSTOV A PRIMÁTOROV Z CELÉHO SVETA.
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Malmö
všetko to obrovské množstvo pracovných skupín, stretnutí, 

schôdzí a  rokovaní, ktorých výsledkom je často vyjasňo-

vanie si kompetenčných sporov – tam, kde by sa žiadala 

skôr jasná línia: Povedať, čo je pri vytváraní Smart mesta 

a Smart regiónu úloha štátu, čo je úloha krajských samo-

správ, čo je úlohou samospráv miest, ako vytvárať funkčné 

mestské regióny, ktoré budú schopné efektívne riešiť pro-

jekty na regionálnej úrovni... ako do spolupráce zakom-

ponovať tretí sektor, podnikateľský sektor, akademické 

a výskumné inštitúcie. 

Stále sa nevieme vysporiadať s  tým, že mnohé súčasné živé 

témy je potrebné riešiť horizontálne. Tento spôsob spolupráce 

sa nám nedarí. Tradične uprednostňujeme vertikálne riadiace 
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štruktúry, ktoré nás navádzajú riešiť skôr kompetencie, ako 

problém samotný, nútia nás k úvahám, kto bude čo zastrešo-

vať namiesto riešenia problému samotného.

: Spolupráca je kľúčová

Videli sme príklady, ako sa pri téme Smart Cities dokáže spojiť 

štát – ministerstvá so samosprávou, univerzitami, podnikateľským 

sektorom a neziskovými organizáciami – aby vytvorili štátnu kon-

cepciu reprezentovanú jednou organizáciou, ktorá si dokáže 

stanoviť dlhodobý cieľ a podriadi stratégie naplneniu tohto cieľa. 

Nikto nehovorí o „konfl ikte záujmov“, nikto zo štátnych úradníkov 

nie je vystresovaný z toho, že má spolupracovať s podnikateľmi...

Hovoríme o  organizácii, ktorú sme navštívili v  Kodani. State 

of Green môže byť pre nás dobrým príkladom a  cennou 

skúsenosťou. Organizácia, ktorá dokáže spoločne plniť štátne 

ciele  – hlavným je zníženie výroby elektrickej energie z fosílnych 

zdrojov na nulu do roku 2050. Napĺňa však záujmy aj ostatných 

zúčastnených – pokiaľ ide o mestá – zameranie na znižovanie 

nákladov, zlepšenie dopravnej infraštruktúry, zníženie emisií, 

množstvo tuhého komunálneho odpadu, zlepšenie kvality 

života obyvateľov miest. Skrátka nepríde ani podnikateľský 

sektor – nové trendy zamerané na ochranu životného prostredia 

vyžadujú nové technológie, služby. Podarilo sa vytvoriť úplne 

nový  – a  dosť veľký – obchodný priestor. Dánsko je dnes 

vývojárom, producentom a významným vývozcom technológií 

na ochranu životného prostredia. Využíva nielen 500 miliónový 

trh Európskej únie, ale vyváža technológie aj do takých 

vyspelých krajín, akými sú USA aj Čína – to nie je preklep – 

aj Čína! Žiaden problém s nezamestnanosťou, absolventi škôl 

zostávajú pracovať doma v Dánsku, alebo vo Švédsku – naopak 

– prichádzajú zo sveta schopní, talentovaní mladí ľudia, ktorí tu 

nachádzajú uplatnenie.

 : Kvalita života v mestách –   

 máme sa kde inšpirovať

Ľudia sa radi sťahujú na miesta, kde je vysoká kvalita života, kde je 

zaujímavá a slušne zaplatená práca a dobrá perspektíva. V prípade 

územia tzv. Veľkej Kodane tomu napomáha aj ďalšia nami navští-

vená organizácia – Copenhagen Capacity. Jej cieľom je podpora 

zahraničných investícií na už spomenutom území a podpora Smart 

riešení je jednou z ich priorít. Veľkorysé koncepty nového bývania, 

ako napríklad navštívená novobudovaná smart štvrť Nordhavn, sú 

v Kodani a v Malmö výsledkom plánovitého procesu – zmena lode-

nice, ktorá v Malmö skrachovala koncom minulého storočia z nedo-

statku zákaziek, vybudovanie komplexu bývania, administratívy, 

služieb – to všetko vzniklo z rozhodnutia mestských samospráv, roko-

vaniami, smelými plánmi – podporenými jedinečným projektom vybu-

dovania Öresundského mosta, ktorý obe mestá spája  – PPP projektu, 

ktorý bol splatený dávno pred stanoveným termínom.

1
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Toto všetko sme sa dozvedeli a napokon aj videli v „priamom prenose“. 

Exkurziu po Kodani nám urobil bývalý primátor mesta – p. Asmus Kjel-

dgaard. Peši a aj loďou – ako sa patrí v tomto meste. V rámci projektu 

Green mobility nám nielen vysvetlil, ale aj ukázal jedinečný dopravný 

koncept, na základe ktorého dnes 40 % obyvateľov mesta dáva pred-

nosť bicyklu na ceste do práce pred jazdou osobným vozidlom.

: Malmö – ekológia na prvom  

 mieste

Pohľad na prudký rozvoj mesta Malmö, ktoré bolo kedysi mestom 

v  tieni Kodane, nám ponúkol samotný primátor mesta p. Kent 

Andersson, ktorý nás previedol reprezentačnými priestormi starej 

radnice, uviedol pre nás menej známe súvislosti úspešného roz-

voja mesta a trpezlivo a dlho odpovedal na naše otázky. Prednášky 

potom pokračovali odbornými pracovníkmi a boli zamerané najmä 

na digitalizáciu mesta a znižovanie energetickej náročnosti mestskej 

IT infraštruktúry.

O tom, ako žije mesto Malmö, sme si urobili názor v rámci vyše dvoj-

hodinovej cyklotúry spojenej s odborným výkladom. Je až neuve-

riteľné, aký veľký kus mesta – od historického centra, cez parky, 

bývalú priemyselnú časť, súčasnú univerzitnú štvrť, až po moderné 

sídlisko – sa dá za dve hodiny bicyklom absolvovať. Niet lepšieho spô-

sobu, ako precítiť pulzujúce mesto, akým je jazda na bicykli. Dokonca 

nám nevadilo, že aj trocha spŕchlo – sprievodca mal pršiplášte „po 

ruke“. Čo bolo dôležité – nikto z nás nepociťoval stres z dopravy. 

Skutočne sme sa pohybovali po bezpečných cyklotrasách. Jediné 

nebezpečenstvo hrozilo od ostatných cyklistov – nie celkom sme 

sa prispôsobili rytmu života na mestských cyklotrasách – ale veď: 

Odkiaľ máme mať skúsenosť? Tu sa nechodí na bicykli na výlet – títo 

ľudia idú do roboty „makať“ – a ľudia tam musia byť načas!

Zavŕšenie a zhodnotenie cesty – tak by sa dala nazvať návšteva 

najvyššej budovy v Škandinávii. Jedinečné architektonické dielo 

vyprojektované vynikajúcim španielskym architektom Santiagom 

Calatravom nás privítalo na najvyššom 54-tom poschodí. Tu, 

takmer medzi oblakmi, sme sa po záverečnej prednáške o histórii 

a perspektívach rozvoja mesta mohli trocha zamyslieť a utriasť 

si myšlienky. Vo vzájomnej diskusii účastníkov Letnej školy bol 

priestor povedať niečo o pocitoch účastníkov, o inšpirácii a úva-

hách, ako čo najlepšie zúročiť nové poznatky v našej praxi.

Letnú školu Smart Cities 2018 organizoval slovenský Smart 

Cities klub v  spolupráci so slovenským veľvyslanectvom 

v Kodani, s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí SR, slovenského veľvyslanectva v Štokholme, 

švédskeho veľvyslanectva vo Viedni a partnerských švédskych 

organizácií, ktoré projekt dlhodobo podporujú. :

www.smartcitiesklub.sk1 

:  Pripravene ve spolupráci so Smart Cities klubom

# Miloslav Jurík
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MINISTRYNĚ PRO DIGITALIZACI PANÍ ANNA STREŽYŃSKA V ROCE 2015 POVĚŘILA 

CENTRUM PRO ROZVOJ STRATEGICKÝCH INOVACÍ (CENTRUM ROZWOJUINNOWACJIS-

TRATEGICZNYCH) V SEVERNÍM INSTITUTU, ABY VYPRACOVAL PRVNÍ STRATEGII 

POLSKA SMART CITY 3.0 S HARMONOGRAMEM KROKŮ PRO POLSKÁ MĚSTA. 

DALŠÍ INICIATIVY A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ SE K TÉTO INICIATIVĚ POSTUPNĚ 

PŘIPOJOVALY. BĚHEM EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO KONGRESU V KATOVICÍCH 

BYLA V ROCE 2018 POPRVÉ VEŘEJNĚ PŘEDSTAVENA VIZE SMART CITY. NA ZÁKLADĚ 

TÉTO INICIATIVY VZNIKL NEVLÁDNÍ A APOLITICKÝ THINK-AND-DO TANK NAZVANÝ 

SMART CITIES POLSKA, KTERÝ SESKUPUJE ODBORNÍKY, POLITIKY A SUBJEKTY, 

KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA STRATEGII INTELIGENTNÍCH MĚST.

Smart Cities 
Polska
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Naším cílem je integrace a implementace komplexních řešení 

pro města a  regiony a  vytvoření příznivých podmínek pro 

inovace zdola nahoru prostřednictvím zvyšování povědomí 

o  představitelích měst, jakož i  prostřednictvím vzdělávání 

a podpory občanských iniciativ (mezi mládeží).

Smart City je město, které využívá pokročilých technologií 

s  cílem zlepšit kvalitu života, zachovat zásadu udržitelného 

rozvoje a dosáhnout očekávaných efektů spojených s hodno-

tou za peníze v dlouhodobé perspektivě. Sociální, infrastruk-

turní (ICT) a  podnikatelský kapitál jsou faktory tohoto úspě-

chu. Lidská bytost a  možnost jejího sebe-naplnění, 

prožití štěstí a  hojnosti života jsou umístěny 

na prvním místě našeho dekalogu o inte-

ligentních městech. Domníváme se, 

že na základě trvale udržitelného 

rozvoje, kruhové ekonomiky 

s  pomocí nových metod spo-

lupráce (sdílení ekonomiky) 

může existovat Living City, 

tj. město, které ekono-

micky rozkvétá a  rozvíjí 

se díky zapojení, talentu 

a kreativitě svých obyva-

tel. Smart City 3.0 je spe-

cifi ckým ekosystémem 

živých společností, osob 

a  organizací, které sdílejí 

dobré životní podmínky 

a  zkušenosti a  vytvářejí 

něco většího, skutečné město 

budoucnosti.

Implementace strategií Smart City, 

a to jak lokálně, tak i v celé zemi, vyža-

duje inteligentní vedení a  vizi, která bude 

inspirací a  přitáhne všechny zúčastněné strany, 

které jsou pro provedení takového města nepostradatelné, 

tedy politici, vědci, sociální hnutí, jak velké, tak i místní malé 

podniky či start-upy. Proto byli zástupci všech těchto pro-

středí, kteří mají současně dlouholeté zkušenosti ve spolu-

práci s  městskými úřady, zástupci akademického prostředí, 

společenských hnutí a organizací, které se podílejí na imple-

mentaci strategií Smart City a manažerů společností, pozváni 

ke spolupráci na této iniciativě. Pozvali jsme také představitele 

agentur, které se zabývají komunikací, PR, organizátory odbor-

ných konferencí a zástupce různých center a řadu nezávislých 

odborníků z různých oborů.

Hledáme způsoby, jak předcházet negativním dopadům změn 

v  životním prostředí souvisejících se silnou urbanizací; např. 

nabídkou řešení v oblasti nových městských a vnitrostátních 

dopravních systémů, řízením a  optimalizací potřeby tepla, 

vody a  elektřiny, stejně jako nová řešení v  oblasti digitální 

správy s  využitím účinků sdílené ekonomiky nebo nových 

technologií.Jedním z  nejnaléhavějších úkolů jsou například 

řešení postavená na blockchain. Je velmi důležité najít zdroje 

fi nancování těchto iniciativ.

Státní strategie týkající se měst nedávno podporovaly myš-

lenky Smart City. V důsledku realizace projektů EU na střed-

ních školách a v začínajících komunitách byla provedena řada 

izolovaných akcí. Všichni jednali rozptýleným způsobem, což 

přispělo k tomu, že jsme nemohli využít účinku syner-

gie a  škálovatelnosti těchto iniciativ. Místní 

vlády čelí velkým výzvám, jako jsou jed-

nání bez předpisů, strategií a  roz-

počtových fondů, které by mohly 

umožnit sociální a  technologic-

kou transformaci a  vytváření 

nepostradatelných kompe-

tencí uvnitř radnic a  inter-

disciplinárních týmů, které 

by byly schopny projekty 

Smart City nasadit.

S  využitím zkušeností 

z  ostatních zemí bychom 

chtěli vypracovat poža-

dované právní základy 

a  založit organizaci, která 

bude schopna poskyto-

vat příslušné znalosti, zdroje 

a podporovat sdílení zkušeností 

z  vývoje mezi městy a  regiony. 

Chceme se také účastnit podobných 

akcí v sousedních zemích.

Naší koncepcí, kterou v současné době rozvíjíme, 

je společné vytváření center na území střední a  východní 

Evropy (V4), které budou podporovat provádění a  výzkum 

v  oblasti technologií pro města, vstupovat do potřebných 

partnerství a účastnit se fi nančních a standardizačních pod-

por procesu transformace měst. Kvůli své poloze v  srdci 

Evropy bude Polsko důležitým článkem „Informační hed-

vábné stezky“.

Chceme získat zcela novou inspiraci, nápady a  řešení pro 

polská města. Odborníci, kteří by chtěli s námi spolupracovat 

a  přispět k  rozvoji trhu chytrých měst střední Evropy, jsou 

velmi vítáni. :

contact@smartcitiespolska.org 

mateusz.jarosiewicz@smartcitiespolska.org 
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Snažíme se města v tomto procesu podpořit. „Na počátku našeho 

evropského „majákového“ projektu spolu se šesti velkými městy, 

zvaného Sharing Cities, jsme se zaměřili na sdílení praktik při 

vytváření struktury řízení, které se městům osvědčilo. Nejde o 

snadný úkol. Zahrnuje přetvoření městské správy, řešení průře-

zových témat a zapojení občanů,“ vysvětluje Bernadett Köteles-

-Degrendele, koordinátorka projektu Smart cities v EUROCITIES, 

zastřešující projekt Sharing Cities.

Město Bordeaux, které se také účastní našeho evropského 

projektu Sharing Cities, využilo příkladů jiných měst a  vyvi-

nulo vlastní aplikaci „Bordeaux – mé město v kapse“, která řeší 

nedostatečné informační toky vytvářením přímých komunikač-

ních cest mezi občany a  veřejnými službami. Chcete vědět, 

kde je nejbližší knihovna a  jaké plánuje akce? Potřebujete 

navýšit dobu parkování, zatímco stojíte ve frontě v obchodě? 

Bordeaux pomocí této multifunkční aplikace vkládá moc do 

vašich rukou.

Tato komunikace ale funguje oběma způsoby. Viděli jste výmol 

na silnici, nebo poškozenou dopravní značku? Můžete je vyfotit 

a snímky poslat prostřednictvím této aplikace spolu s vašimi sou-

řadnicemi přímo na příslušný odbor městského úřadu. Poděkují 

vám a informují vás, jakmile bude problém vyřešen.

 

Aplikace ale mohou být více než jen nástroj pro předávání 

informací – mohou být použity k  motivaci. Lisabon v  rámci 

SharingCities vyvíjí digitální sociální trh (DSM), mobilní plat-

formu, která občany odměňuje za prosociální chování. Pro-

střednictvím DSM mohou lidé získat body za chůzi pěšky 

nebo za využití prostředku sdílené mobility namísto svého 

soukromého automobilu, za vypnutí svých aplikací v  prů-

běhu noci nebo dokonce za nákup zdravého jídla v místním 

obchodě. 

Za tyto body mohou uživatelé získat slevy na určité nákupy. 

Nicméně zjištění výzkumu vedeného Politechnico Milan v  rámci 

Sharing Cities ukázalo, že mnohem větší motivací než jsou slevy 

a podobně je přidělení bodů, které je možno uplatnit na vytvoření 

nových cyklopruhů, lepší vybavení na místních školách nebo jiné 

záležitosti, které by občané rádi podpořili, podle svých časových 

možností.

Chytré město 

nevznikne bez 

chytré správy
CHYTRÁ SPRÁVA MŮŽE OZNAČOVAT 

NÁSTROJE, KTERÉ VLÁDY POUŽÍVAJÍ 

KE SPOLUPRÁCI S PODNIKY, K INTERNÍ 

SPOLUPRÁCI MEZI JEDNOTLIVÝMI ODDĚ-

LENÍMI NEBO K DOCÍLENÍ SOUČINNOSTI 

S OBČANY. MŮŽE MÍT PODOBU PRACOV-

NÍCH SKUPIN VYTVOŘENÝCH NAPŘÍČ 

MĚSTSKÝMI ODBORY, ŽIVÝCH LABORA-

TOŘÍ NEBO I POULIČNÍHO UMĚNÍ. ČLEN-

SKÁ MĚSTA EUROCITIES EXPERIMENTUJÍ 

S RŮZNÝMI NÁSTROJI CHYTRÉ SPRÁVY 

– A TYTO EXPERIMENTY PŘEDSTAVUJÍ 

MNOHÉ VÝHODY, ALE TAKÉ ÚSKALÍ.
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K vytvoření udržitelných měst je klíčové mít hlavní vizi, do které 

jsou zaangažovány všechny zainteresované strany města. 

Nástroje chytré správy mohou vytvoření této vize velice usnad-

nit. Oddělení vytvářející podcasty pro projekt EUROCITIES Intel-

ligent Cities Information System právě vydalo epizodu podcastu 

„Urban Reverb“ na téma správy a vize města.

Podcast přinášející příběhy projektů fi nancovaných z prostředků 

EU týkajících se energie a mobility představuje nástroj „multikri-

teriální analýza více subjektů“ (MAMCA). MAMCA je nástroj, který 

umožňuje současné hodnocení alternativních opatření, scénářů 

a  technologií. Nejprve se vloží informace o  různých skupinách 

zúčastněných stran – například obyvatel, podniků a  různých 

veřejných orgánů, včetně jejich priorit a síly těchto priorit.

MAMCA pak může být použita k  vytváření scénářů pro budoucí 

městské projekty nebo strategie spolu s ukazateli toho, jak dobře 

tyto scénáře odpovídají preferencím různých skupin zúčastněných 

stran. Po výběru tří nebo čtyř scénářů, které odpovídají ambicím 

města a prioritám zainteresovaných stran, může řídicí oddělení spojit 

různé skupiny dohromady, aby hlasovaly o budoucnosti města.

Tento proces přináší svobodnou volbu v rámci vymezené mno-

žiny priorit a  také vytváří dobrou vůli mezi všemi provozovateli, 

kteří vnímají, že jejich potřeby a přání jsou slyšeny a doceňovány. 

I pro ně samotné je to skvělou příležitostí, aby se spolu setkali 

a dosáhli pevné shody názorů, která podpoří rozvoj města.

Aby se stala správa města chytřejší, není k tomu zapotřebí evrop-

ského projektu. Mnoho členských zemí EUROCITIES inovuje pomocí 

vlastních nástrojů a technik. Městu Lodž, které je součástí naší kam-

paně Cities4Europe, aniž by bylo „majákem“, se podařilo stát se hlav-

ním tahounem participativního rozpočtování po celé Evropě. V první 

fázi podávají obyvatelé Lodže návrhy na projekty. Poté, co je jejich 

seznam schválen, hlasují obyvatelé o nejlepším návrhu – schéma 

sdílení kol, více lůžek pro nemocnice, nová auta pro místní „eko-poli-

cii“ atd. – a na základě tohoto hlasování je distribuováno fi nancování.

Města mohou být nervózní z umožnění sdílení jedné ze svých klí-

čových kompetencí s občany. Avšak přenechání podílu hlasování 

o  rozpočtu veřejnosti přináší nejméně dvě nezměrné výhody. 

Obyvatelé poskytnou neobyčejný zdroj vhledu a  čerstvých 

nápadů. Jakýkoli veřejný podnik by měl vždy začít konzultováním 

odborníků. Pro zlepšování ulic jsou odborníky právě ti obyva-

telé, kteří po nich dennodenně chodí.

Tento proces vede také k získání podpory veřejnosti a k politické 

vůli – tedy dvěma velmi důležitým faktorům v nových městských pro-

jektech. Veřejnost pravděpodobně nebude kritizovat veřejné výdaje, 

jakmile se bude podílet na jejich rozdělování. Také politici, kteří se 

mohou obávat ztráty veřejné podpory při jednáních o kontroverzních 

tématech, například pěších zón, získají ujištění a výzbroj pro učinění 

velkých změn nezbytných pro budování udržitelných měst.

Jak tedy ve svém městě spustit nástroj chytré správy? Jedním 

z  nelehkých úkolů je zapojení zainteresovaných stran – jejich 

nedostatečné zapojení by bylo smrtící ranou pro občanskou 

angažovanost. Řešení zahrnují informování obyvatel prostřednic-

tvím informačních dopisů a e-mailů, plakátů, online kampaní nebo 

dokonce informačních stánků na akcích nebo na rušných ulicích.

Digitální forma se může jevit jako nejvhodnější, neměli by však 

být opomíjeni občané s nízkou digitální gramotností nebo omeze-

ným přístupem k internetu. Je vždy rozumné vytvořit jak možnost 

online platformy, tak i fyzické místo, kde se občané mohou účast-

nit nových způsobů správy města. 

Ať už zvolíte digitální způsob nebo ne, nakládání s daty není nikdy 

snadné, proto prvním krokem je prostě začít. Stává se, že místní 

správa zjistí, že její soukromí partneři, například ve veřejné dopravě, 

se zdráhají předat data, která shromažďují v rámci služeb poskyto-

vaných městu. Nejúčinnější způsob, jak se tomu vyhnout je zajiš-

tění, že všechny veřejné zakázky obsahují ustanovení, které dává 

městu přístup k datům shromážděných v rámci města.

Odpor vůči chytré správě může pocházet i zevnitř. Zřízení řídicích 

výborů a pracovních skupin, které pracují napříč vlivy různých oblastí, 

pomůže sjednotit různé úseky města do společného přístupu. 

Bez chytré správy nemůže existovat žádné chytré město. Otevření 

komunikačních kanálů mezi všemi hlavními zainteresovanými stranami 

města je jediným způsobem, jak vyvážit asymetrie v toku informací, 

které rozdělují vědění a moc. Pouze sloučením těchto prvků mohou 

města zůstat v popředí jako klíčoví hráči při utváření osudu Evropy. :

# Anthony Colclough, editor EUROCITIES
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Brno
Lídr ve smart 

governance

Jaroslav Kacer : náměstek primátora města Brna pro oblast Smart City, strategii a ICT (unikátní pozice na městě v ČR). Narodil se 

v roce 1977. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně. Ve své profesní praxi prošel řadou manažerských funkcí v komerč-

ním i státním sektoru. Mimo jiné založil reklamní agenturu a podnikal jako OSVČ v poradenských a projektových aktivitách. Od roku 

2010 je členem Zastupitelstva města Brna a v letech 2010–2014 byl i členem Rady městské části Brno-Bystrc. Od 21. června 2016 je 

pátým náměstkem primátora města Brna pro oblast Smart City, strategie města, informatiky a elektronizaci úřadu.

1243          380 000         CZ
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Brno jako přirozené centrum Jihomoravského kraje (1,2 mil. obyv.) 

je oblast s významným potenciálem. Řada vysokých škol a pří-

tomnost více než 65 000 studentů zaručuje městu mladého 

ducha, kreativitu a dynamiku. Univerzity s  tradicí v  řadě oborů 

lidské činnosti zaštiťují progresivní výzkum především v  biolo-

gických a  lékařských vědách, informačních technologiích, life-

sciences, elektronové mikroskopii či počítačové bezpečnosti 

a  vývoji software. Aktuální žebříček respektovaného serveru 

Numbeo.com uvádí, že Brno je městem s nejvyšší kvalitou života 

v České republice. Existují zde 4 technologické inkubátory. Např. 

Jihomoravské inovační centrum (JIC) již podpořilo vznik více než 

200 nových technologických fi rem. Velké investice regionu do 

výzkumu a vývoje (17 miliard Kč do vědy a vědecko-výzkumných 

center, 2011 až 2014) představuje 1/5 celkových kapacit veřejného 

výzkumu v ČR. Přítomnost technologických fi rem, více než 400 

fi rem s vlastní vědou a výzkumem, umožňuje 17 000 stabilních 

pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou.

Nejčastějším omylem ve Smart City je přesvědčení, že exis-

tuje univerzální řešení, které se dá snadno koupit nebo pořídit 

z dotace. Až 80 % času strávíte designem a správným nastave-

ním, teprve 20 % zůstává na tendry a realizaci. Pro mě je chytré 

město zejména o chytrých lidech. Brno udělalo obrovský skok 

kupředu díky lidem. Díky masivní investici do kvalitních vědců, 

manažerů a talentů, kteří naštěstí stále přicházejí. Myslím si, že je 

vhodná doba, aby se tento pozitivní efekt přelil také do veřejné 

správy. Celý příběh začal v  roce 2015 tím, že vznikla Komise 

Smart City pod Radou města Brna. Tím se celé široké agendě 

začal někdo věnovat. Jako její předseda jsem řídil i velmi aktivně 

spoluvytvářel Koncept Smart City Brno, který Rada města přijala 

v říjnu 2015, a který popisoval, jakých principů se město má držet 

a čemu se má určitě vyhnout.

: Řízení změny 

Hlavním mottem Konceptu Smart City Brno je „Změna přístupu 

města“. Pokud chceme uvažovat o chytrém městě, musíme začít 

u  sebe, uvnitř samotného úřadu, a  změnit svůj přístup k  okolí. 

Změna je vždy vnímána jako ohrožení a  její řízení není snadné 

ani příjemné. Téměř na každém kroku se setkáváte s nejrůzněj-

šími formami protestu nebo nesouhlasu. Od obligátního „tohle 

nejde“ přes „nemáme na to lidi“. Teprve čas ukáže, zda změna 

byla skutečně k lepšímu a ze zahraničních zkušeností vyplývá, že 

úspěchy „nesklízí“ vždy ti, kteří je vytvářeli nebo iniciovali.

Osvědčilo se nám, že příprava chytrého řešení trvá až 80 % času. 

Není vhodné tuto fázi přeskočit a zjednodušit na pouhé zadání 

zakázky. Firmy nemohou nahradit pohled budoucího uživatele 

a jeho specifi cké potřeby, a také uvítají spolupráci se zadavate-

lem, který ví, co chce. Proto jsme, dle národní metodiky, první  

kroky Smart City věnovali nastavením vnitřních i vnějších procesů 

města, tj. smartgovernance.

: Smart governance

Dokumenty, které schvaluje Rada města Brna každý týden, byly 

předkládány Radním v  papírové podobě včetně všech kopií 

pro útvary města a archivace. Ke každému bodu vznikaly stohy 

papírů. Dnes již funguje elektronický systém, který řeší podepiso-

vání a distribuci a je viditelnou změnou. Využíváme též videopře-

nosu, který nám umožňuje „pozvat“ si na jednání Rady dálkově 

vedoucí odboru, kteří mohou být ve své kanceláři a na dotazy 

odpovídat přes notebook s kamerou nebo další experty z jiných 

měst. Nemusí tak již trávit celé jednání Rady města v  předsálí 

v „pohotovosti“, pokud by byli potřeba. 

: Městská identita: BrnoiD

S tímto koncepčním nadhledem jsme pojali elektronické odba-

vování cestujících jako budoucí městskou komunikační plat-

formu s  občany. Když jsme v  roce 2017 tuto službu zaváděli, 

měli jsme již za sebou jeden pokus z 90. let, kdy si většina ces-

tujících pořídila kartičku s vytištěnou fotografi í, a nakonec celý 

systém nefungoval, tak si na ně začali lepit tradiční kupóny. 

Naše fi losofi e byla odlišná a inspirace přišla z nečekaného směru. 

V rámci studentské soutěže MUNISS (muniss.cz) vznikl nápad na 

kartu Brňana, která by data neměla uložena na uživatelském nosiči, 

ale v centrální databázi. Tím se defi noval jednotný standard pro 

navazující služby, výrazně se snížily náklady a  každý uživatel si 

může zvolit svůj nosič, například bankovní kartu. Za rok fungování 

existuje již přes 66 tisíc uživatelů (15 % obyvatel). V současnosti lze 

na portálu BrnoiD využívat možnosti zaplacení poplatku za odpad, 

dále identita slouží jako turistická karta, případně registrovaní oby-

vatelé města mohou hlasovat v participativním rozpočtu Dáme na 

vás. Z jednoho účtu je možné zakládat a spravovat závislé účty pro 

děti či si zapnout sdílení účtu mezi dospělými. Aktuálně se spouští 

další modul – čtenářský průkaz v síti městských knihoven, kterých 

je po Brně více než 30. Vytvořili jsme tedy městskou identitu, která 

usnadní život obyvatelůmi uživatelům města. 

: Datová platforma

V březnu 2018 byl spuštěn datový portál pro účely rozvoje a na 

datech založeném vedení města i  pro širokou veřejnost pro 

rozšíření povědomí o místě, kde žijí, pracují nebo studují. I přes 
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snahu zveřejňovat co největší množství otevřených datových 

sad jsme se drželi rad našich kolegů z anglického Leedsu, kteří 

velmi dbají na kvalitu a udržitelnost datových sad. Na adrese 

data.brno.cz se dají najít nejen datové sady (přes 120) a jejich 

aplikace (celkem 76 aplikací), ale také zajímavé interpretace 

a statistiky v integrovaném dashboardu. Město tak např. díky 

mobilním datům zjistilo, že v Brně reálně žije 425tis. lidí, což 

je o 50tis. více, než uvádí státní statistika. Portál se stal brzy 

po svém spuštění jednou z nejnavštěvovanějších částí brněn-

ského webu.

: Městský ekosystém

Pro zapojení široké odborné veřejnosti město zřídilo uni-

kátní organizační model; rozšířilo známý „quadruple helix“ 

o  neziskový sektor a  nadregionální úroveň. Na městě díky 

tomu vzniklo speciální oddělení o 6 lidech, kteří mají na sta-

rosti rozvoj ekosystému v každé z oblastí. Kromě pracovníků 

města má každá oblast svého ambasadora, tj. respektova-

ného zástupce daného sektoru, a garanty jednotlivých hod-

not města.

1. Vědecké Brno – Brno Science Partners – BSP 

(Studenti, univerzity, výzkumná a vývojová centra 

a Akademie věd ČR)

2. Podnikatelské Brno – Brno Business Alliance – BBA 

(Živnostníci, malé a střední podniky, velké korporace, 

investoři a obchodní komory)

3. Nevládní Brno – Non-Governmental Organizations – BNO 

(Nevládní a neziskové organizace, spolky, nadace 

a nadační fondy)

4. Aktivní Brno – Brno Smart City Community – BSCC 

(Aktivní občané, odborníci a expati)

5. Brněnská samospráva – Brno ManagingMembers – BMM 

(Magistrát, městské části, politické kluby, městské společ-

nosti a organizace)

6. Víceúrovňové Brno – National and European 

GovernmentalLevels – NEGL 

(Brněnská metropolitní oblast, Jihomoravský kraj, 

regionální,státní a evropské instituce a společnosti, vláda 

a ministerstva)

Od jara 2017 město Brno postupně připravuje novou strate-

gii rozvoje #brno2050. Základem je VIZE 2050, která obsa-

huje 25 strategických hodnot. Doposud se uskutečnilo již 

11 speciálních akcí za účasti 80 až 150 zástupců na každé 

z nich. Hlavními tématy je Vize #brno2050, digitální město 

a zapojení občanů. Město nyní pracuje na komunikační 

webové platformě pro efektivnější řízení práce městského 

ekosystému.

: Podpora malých fi rem

Brno podporuje nápady fi rem, které mají potenciál změnit trh. 

Vyčlenilo celkem 26 milionů na program SME Instrument Brno, 

který od roku 2016 podpořil již 8 inovativních společností přichá-

zejících na trh s  přelomovými technologiemi. Tyto fi rmy žádaly 

o podporu v rámci evropského dotačního programu SME Instru-

ment, získaly od Evropské komise výborné hodnocení, ale nezís-

kaly fi nancování. Město se tedy rozhodlo podpořit tyto fi rmy 

v  první fázi, tj. při ověření konceptu a  vypracování studie pro-

veditelnosti, protože považuje udělené hodnocení evropského 

dotačního programu za relevantní doporučení kvality. Finanční 

podporu tak získala například fi rma Optik Instruments (Nanovi-

sion), která přišla s metodou, jak zkombinovat dva dosud nepro-

pojitelné druhy zobrazování mikroskopem. Dále se jedná o pro-

jekt zaměřený na vývoj produktů pro podporu hojení chronických 

ran nebo vývoj vertikální osové větrné turbíny se skládanými 

lopatkami, která představuje alternativní nízkouhlíkové energe-

tické řešení pro efektivní práci při velmi nízkých až extrémních 

povětrnostních podmínkách.

: Podpora kreativců

Již v roce 2010 došlo k vytvoření platformy pro networking a spo-

lupráci fi rem a kreativců v  rámci projektu tzv. Kreativního Brna.

Platforma např. nabízí Kreativní vouchery, které jsou od roku 

2015 realizovány prostřednictvím JIC. Projekt Kreativní centrum 
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Brno, který má představovat hlavní infrastrukturní podporu roz-

voje kreativních odvětví, se stal ofi ciálním strategickým projek-

tem města a v roce 2016 byla na městě zřízena pozice specialisty 

podpory kreativních průmyslů.

: Participativní projekty

V projektu Dáme na vás Brňané sami rozhodují o části rozpočtu 

města, konkrétně o tom, jak se rozdělí 30 milionů korun. Brňa-

nům má hlavně umožnit jednoduchým a komfortním způsobem 

navrhovat vlastní projekty na oživení města a přímo tak rozho-

dovat o  tom, které nápady město zrealizuje. Silnou stránkou 

projektu je zejména důraz na sousedský, komunitní přístup 

k  tvorbě projektů podporovaný sérií veřejných setkání. Na 

začátku roku 2017 město spustilo první ročník projektu s 20 mil. 

Kč, ve kterém obyvatelé podali 216 projektů, ze kterých bylo 

podpořeno 162. Do velkého hlasovacího fi nále postoupilo 83 

projektů. Na základě hlasování občanů jich bude zrealizováno 

16. Každý vítězný projekt je projednáván s navrhovatelem a pří-

slušnou městskou částí tak, aby se všechny strany shodly na 

fi nální podobě projektu. Většina projektů je nyní ve fázi výběro-

vého řízení na dodavatele.

V druhém ročníku bylo podáno 133 projektů, z nichž 109 získalo 

podporu. Mezi projekty jsou výstavby dětského hřiště, venkovního 

cvičení, úpravy sportoviště, kurzy pro seniory, revitalizace zahrá-

dek apod. Peníze ale mohou jít i na organizaci nějaké akce či udá-

losti – třeba půlmaratonu nebo koncertu, ale je potřeba zaujmout 

a získat podporu veřejnosti. To je možné buď on-line, kdy projekt 

musí na webu získat minimálně 150x „líbí se mi”, nebo papírově, kdy 

podporu musí prokázat minimálně 15 obyvatel svým podpisem.

: Smart City vouchery

Technologickým trendům se v současnosti věnuje mnoho nových 

fi rem; pro jejich uplatnění však musí město vytvořit podmínky. Ty 

nejčastěji vytvářejí městské společnosti; podniky orientované na 

provoz, nikoliv na inovace. Pro ně je často poměrně náročné připra-

vit projekt v oblasti Smart City a kvalitně defi novat požadavky pro 

vypsání veřejné zakázky. Proto město připravuje tzv. Smart City Vou-

chery propojující inovace a městské společnosti pomocí spolupráce 

městských institucí s akademickým sektorem. Stávající spolupráce 

zatím není příliš intenzivní, program tak cílí na zboření této bariéry. 

Aktuálně se tento koncept pilotně testuje na projektu „Bezdrátové 

Brno“ (inspirace v Bordeaux) pro vybavení tramvají bateriemi umož-

ňující přejezd přes širší centrum bez napájení z vedení. 

: FluxCollective

FluxCollective je platforma pro podporu otevřených inovací (tzv. 

Open Innovation) minimalizující bariéry pro zájemce o  využití 

výsledků. Pro zavedené subjekty již existuje komplexní systém 

podpory, ale vyhledávání a podpora jedinců v jejich raném stádiu 

je poměrně omezena. 

Zakládajícími členy jsou komunitní neziskové organizace, které 

se dlouhodobě aktivně podílejí na formování alternativního 

brněnského inovačního a „startupového“ prostředí. 

•  Base48: komunitní hackerspace se zaměřením na elektro-

niku, informační technologie a  bezpečnost, open-source, 

průmyslovou automatizaci a robotiku, 

•  SocialReactor: neziskové uskupení zabývající se re-akti-

vací hybernujících budov a jejich začleněním do městotvor-

ných procesů, 

•  Koplac: otevřený neformální coworkingový prostor pořá-

dající akce na podporu podnikání se specializací na využití 

družicových signálů a kosmických technologií pro průmysl 

i společnost

•  Vaizard: provozovatel brněnského kreativního a kulturního 

centra INDUSTRA, jehož posláním je rozvíjet městský krea-

tivní/inovační ekosystém se specializací na propojování 

napříč obory a pivoting.

:
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Marcin Wojdat :  Tajemník hlavního města Varšavy, odpovědný mimo jiné za úřad digitalizace města, jehož struktura zahrnuje také 

oddělení projektů Smart Cities. Absolvent Ústavu aplikovaných sociálních věd na Varšavské univerzitě. Předtím, než nastoupil do 

pozice tajemníka, byl ředitelem Střediska pro sociální komunikaci hlavního města Varšavy a byl zodpovědný kromě jiného za komu-

nikaci s nevládními organizacemi a komunikaci s rezidenty. Jako tajemník města plní úkoly související se zabezpečením efektivního 

fungování úřadu, zejména pokud jde o koordinaci činností a tok informací mezi organizačními složkami úřadu.

Varšava 

13. století           1 735 000          PL
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Varšava je hlavní a největší město Polska. Současně je také 

hlavním městem Mazovského vojvodství. Ofi ciální počet oby-

vatel je podle údajů z roku 2017 více než 1,75 milionu obyva-

tel, i když skutečné číslo je pravděpodobně mnohem větší. Ve 

funkční oblasti města žije až 3,5 milionu lidí, jedná se téměř 

o 10 % populace země.

Varšava není jen správním hlavním městem státu, ale především 

dynamicky se rozvíjejícím akademickým, vědeckým, kulturním 

a obchodním centrem. V posledních několika letech, a  to i díky 

fi nančním prostředkům z Evropské unie, byly zaznamenány obrov-

ské investice spojené, mimo jiné, s rozvojem dopravní infrastruk-

tury. Také se změnilo panorama města, její zanedbané oblasti 

nacházející se v blízkosti centra se rychle mění na obchodní cent-

rum s dopadem na celý region střední a východní Evropy.

Silnou stránkou Varšavy je její otevřená různorodost pro její stá-

vající i nové obyvatele. Varšavu lze také označit za zelené město, 

kdy asi 35 % plochy města tvoří zeleň včetně téměř 80 parků.

: Městské kontaktní centrum  

 Varšavy 19115

Pro obecní správu v hlavním městě byla komunikace s obyva-

teli po mnoho let jedním z nejdůležitějších úkolů. Městská kan-

celář spolu s 18 městskými úřady a řadou podřízených institucí 

vytváří složitou komplexní strukturu, ve které se obyvatelé 

často obtížně oientují, i když chtějí vyřídit  ty nejjednodušší 

záležitosti. Pro řešení této situace byl v listopadu 2013 zahá-

jen provoz městského kontaktního centra Varšava (zkráceně 

používáno Warsaw 19115). Ukázalo se, že to byla trefa do čer-

ného. Centrum poskytlo nový spojující komunikační kanál 

pro občany města s celou místní samosprávou při zachování 

všech dříve dostupných možností komunikace.

Je to multikanálové call centrum, které je k  dispozici rezi-

dentům 24 hodin denně, 7 dní v  týdnu. Občanům je k dis-

pozici tým zaměstnanců, kteří přijímají hlášení. Pokud je 

to možné, odpověď je dána přímo konzultantem. Pokud je 

záležitost komplikovanější nebo spadá do oblasti obecních 

služeb, okamžitě je přepojen na odpovídající správní odbor. 

Prostřednictvím Varšava 19115 obyvatelé mohou získat 

úplné informace o službách poskytovaných městem a jeho 

organizacemi (např. fungování veřejné dopravy nebo zís-

kání dokladů), nahlásit problém (tj. poškozená vozovka nebo 

nesprávně zaparkovaná auta), která by měla být řešena 

prostřednictvím komunálních služeb (např. obecní policie), 

navrhnout zlepšení fungování města. Dotazy a  podání lze 

spravovat různými způsoby: telefonicky (telefonní číslo 

19115), e-mailem, prostřednictvím mobilní aplikace, pro-

střednictvím webové stránky a  online chatu. V  případě 

potřeby mohou obyvatelé využít kontakt s tlumočníkem do 

znakové řeči.

Z  hlediska rozvoje Varšavy jako inteligentního města jsou 

mimořádně důležitými prvky v  systému Warsaw 19115 

následující: bezplatná mobilní aplikace (k  dispozici na iOS, 

Android a Windows) a oznamovacího systému Varšavy. Apli-

kace umožňuje odesílat oznámení jednoduchým a  intuitiv-

ním způsobem. Uživatel to provede ve třech krocích: pořídí 

obraz (můžete připojit maximálně 3 fotky), popisuje problém 

a označuje místo, o které se jedná, na mapovém podkladu 

Varšavy. Tato informace je doručena konzultantům War-

szawa 19115 a uživatel obdrží automatické potvrzení o doru-

čení žádosti a nakonec i zpětnou vazbu ohledně řešení pří-

padu. Aplikace také obsahuje další užitečné moduly: push 

notif ikace, schopnost předložit místa pro výsadbu nových 

stromů, informace o probíhajících projektech s participativ-

ním rozpočtem a aktuální data o stavu ovzduší ve Varšavě, 

spolu s  případnými doporučeními, když index překračuje 

zákonné normy.

Varšavský oznamovací systém je navíc bezplatným informač-

ním systémem města. Poskytuje aktuální informace z  růz-

ných oblastí života Varšavy. Rezident si může zvolit tema-

tické kategorie zájmů (oficiální záležitosti, kulturu, silnice, 

zeleň, sport, konzultace, komunikaci, participativní rozpočet) 

a městské části, které mají být sledovány. Navíc systém auto-

Otevřené,

různorodé

a zelené

město
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maticky odesílá zprávy o místních hrozbách (např. související 

s anomáliemi počasí). Oznámení lze přijímat buď prostřednic-

tvím SMS, nebo jako push zprávy v mobilní aplikaci.

Systém Warsaw 19115 je doplněn o funkční webové stránky, 

které nabízí několik dalších funkcionalit. Rezident nalezne 

připravené odpovědi na stovky standardních otázek 

a  pochybností – vše je rozděleno do 12 tematických kate-

gorií a desítek podkategorií. Kromě toho strana přesměruje 

uživatele na mnoho dalších míst spojených s  komunikací 

občanů s  veřejnou správou: na stránku, která umožňuje 

rezervaci návštěvy úřadu (bez front), na stránky vlády o služ-

bách poskytovaných státem, na otevřená data poskytovaná 

městem nebo na portál sociálních služeb poskytovaných 

hlavním městěm Polska.

Během prvních čtyř let fungování systému Varšavy 19115 

obyvatelé kontaktovali město pomocí systému téměř v  1,3 

milionech případů. Nová hlášení přícházela v průměru kaž-

dých 90 sekund a  konzultace s  obyvateli trvaly téměř 150 

000 hodin. V roce 2017 získalo City Contact Center Warsaw 

19115 cenu Digital Transformation od redakce německého 

časopisu CRN.

: Nasazení elektrobusů

Od roku 2012 Varšava testuje možnost použití elektrických 

autobusů pro provoz veřejné dopravy. V  roce 2015 kou-

pil městský dopravce Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) 

prvních deset elektrických autobusů ze společnosti Solaris 

Urbino 12 Electric, kterými obsluhoval jednu autobusovou 

linku.

O  dva roky později bylo zakoupeno dalších 10 vozidel – 

značka Ursus City Smile 12 Electric a na jaře roku 2018 bylo 

přidáno 10 nových autobusů čtvrté generace Solaris Urbino 

12 Electric.

30 e-autobusů, které v současné době zajišťují provoz v pol-

ském hlavním městě, je jen začátek. 

Na podzim roku 2017 podepsala MZA smlouvu na dodávku 

dalších 130 nízkopodlažních elektrických autobusů do roku 

2020 současně s výstavbou moderního a ekologického depa. 

Zařízení má být vybaveno energeticky úspornými tepelnými 

čerpadly, LED osvětlením a  rozsáhlou zelení na střechách 
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budov. Dobíjecími stojany budou také vybaveny koncové 

zastávky, což umožní dobíjení autobusů bez nutnosti zajíždět 

do depa. Investice, včetně nákupu vozidel spolu s doprovod-

nou infrastrukturou, byla spolufi nancována Evropskou unií ve 

výši 180 milionů PLN (více než 1 mld Kč).

Investice varšavských úřadů do fl otily vozidel s  nulovými 

emisemi splnila nejen požadavky stanovené zákonem, ale 

současně je nákup těchto vozidel součástí naplnění cílů pro-

gramu na odstoupení od obsluhy autobusových linek v his-

torické části města (Královská cesta) pomocí dieselových 

vozidel. Díky tomu zmizí exhalace a hluk z centra města, tzv. 

salonu hlavního města, které je populární mezi obyvateli 

i turisty. 

Městský dopravce MZA bude mít celkem 160 elektrických 

autobusů, které představují více než 10 % celkové fl otily 

společnosti. Současně se Varšava stane regionálním lídrem 

v elektromobilitě v hromadné dopravě.

: Veturilo

Prvkem strategie pro zlepšení mobility ve Varšavě je povzbu-

dit obyvatele, aby používali alternativní formy dopravy. Jed-

nou z nich je také využívání cyklistické dopravy, ačkoli před 

několika lety nebyla ještě vybudovaná žádná cyklistická 

infrastruktura. Ukázalo se, že přelomem bylo zprovoznění 

sítě bezplatných půjčoven městských kol Veturilo v  srpnu 

2012. Možnost snadného pronájmu kola na krátkou dobu se 

ukázalo být velkým úspěchem i přes velmi omezenou síť sil-

nic a jízdních kol.

Po 6 letech provozu má Veturilo více než 350 stanic, 5 200 

jízdních kol a  více než 700 000 registrovaných uživatelů. 

Obyvatelé si mohou pronajmout nejen tradiční, ale i  elek-

trická jízdní kola. :
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Ph.D. Anna Dyląg : odborník na řízení energetiky a vlastník společnosti ABC Energia 

Robert Kolczyński : ředitel odboru projektového řízení, úřad města Lodž

Robert : Smart City se zabývám od svého příchodu na město Lodž v roce 2012, kdy bylo toto téma zahájeno v souvislosti s myš-

lenkou vytvoření nového městského prostoru transformované z revitalizovaných poválečných oblastí. Konečným výsledkem těchto 

prací bylo přijetí rámcového plánu pro tento program, který zahrnoval inteligentní řešení. Od vytvoření oddělení projektového řízení 

v roce 2015 vedu jako zástupce ředitele a poté od roku 2016 jako ředitel tohoto oddělení  implementaci myšlenky moderního města 

v rozsahu celé Lodže.

5G Lodž
1332           698 688         PL
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Město Lodž v  posledních 200 letech prošlo významným 

rozvojem; kdysi největší textilní dílna Evropy je totiž dnes 

protkaná sítí moderních ulic plných mimořádně ceněné 

industriální architektury. V centru této části sídlí také prestižní 

fi lmová škola.

A jak se rozvíjí Lodž nyní a jaká budoucnost ji čeká? Určitě to 

bude budoucnost SMART!

Důkazem toho je široké zapojení veřejnosti, e-government, 

moderní řízení dopravy, využití konceptu sdílené ekonomiky, 

městského monitorování, sdílený a přátelský městský prostor 

a 5G internet.

: Historie SMART CITY 

 a její formální vznik

Myšlenka Smart city v Lodži je kontinuálně rozvíjena již mnoho 

let, důkazem toho jsou následující studie: Integrated Develo-

pment Strategy 2020+ města Lodž (od roku 2012) a Strategie 

realizace programu nová Lodž (od roku 2015).

První z výše uvedených dokumentů dokládá svědomitý pří-

stup k rozvoji města, reaguje na dlouhodobé výzvy v oblasti 

rozvoje, je nástrojem pro plánování městských investic a je 

prostředkem ke komunikaci mezi obyvateli města a  měst-

ským úřadem. Priority stanovené ve strategii se týkají pře-

devším zlepšení kvality života obyvatel, vytvoření udrži-

telné dopravní sítě v Lodži a  její metropolitní aglomeraci 

a  dále pak revitalizace městského prostoru. Definované 

pilí ře rozvoje tak jsou: hospodářství a infrastruktura, kultura 

a společnost, jakož i veřejný prostor a životní prostředí.

Vizí, která vedla ke strategii, je vytvořit přátelské, kreativní 

a dynamické město udržitelného rozvoje se stabilními podmín-

kami pro život, práci a investice a současně s využitím historic-

kého, infrastrukturního a tvůrčího potenciálu.

Druhý uvedený dokument zdůrazňuje význam inovací jakožto 

hnací síly rozvoje města a  defi nuje potřebu vytvořit chytrá 

místa v Novém centru Lodže prostřednictvím postupné imple-

mentace chytrých řešení, zaměřené mimo jiné na zlepšení 

bezpečnosti, rozvoje moderní energetické infrastruktury, 

stejně jako zvýšení úrovně zapojení komunit do klíčových roz-

hodnutí města. 

Lze říci, že Lodž úspěšně implementuje řešení, která jsou 

v těchto dokumentech deklarována.

: Inteligentní doprava

Jednou z  priorit je umístění ITS na nejdůležitějších doprav-

ních trasách pro zlepšení fungování dopravy ve městě. Proto 

město zavádí systém řízení dopravy, což je největší projekt ITS 

v Polsku, pokud jde o počet křižovatek zapojených v systému 

(234 křižovatek). Díky využití systému a používání proměnných 

informačních tabulí :

• se zlepšil dopravní proud, a tím se zkrátil průměrný 

čas jízdy

• účastníci silničního provozu dostanou aktuální 

informace o znevýhodněných podmínkách

• bylo optimalizováno využití veřejné dopravy i vozového 

parku, přičemž se snížily náklady na dopravu

• zvýšil se počet cestujících železniční dopravou, 

což vedlo ke snížení dopravních kongescí, a zřejmě 

přispělo i ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu

• snížily se hladiny hluku a vibrací

• snížily se negativní dopady dopravy na životní prostředí

Na základě konceptu sdílené ekonomiky byl zahájen provoz 

systému sdílených kol (Łódzki Rower Publiczny). Je to doko-

nalý doplněk přátelské veřejné dopravy. Co je ještě důleži-

tější – byla naplněna poptávka občanů po tomto „doplňku” 

dopravy. Zejména z  toho důvodu, že první návrh vzešel od 

obyvatel v  rámci „občanského rozpočtu” v  roce 2014. Sou-

kromý sektor se aktivně zapojuje do podobných činností 

zavedením systému sdílení jiných dopravních prostředků, jako 

jsou elektrické skútry nebo hybridní automobily.

: Bezpečnost ve městě

Úsilí o zlepšení bezpečnosti je opřeno o efektivní komunikaci 

a reakci. Tu poskytuje moderní městský monitorovací systém, 

řízený a  provozovaný městskou policí v  Lodži. V  rámci sys-

tému je instalováno 444 kamer městské policie na 170 místech 

a 91 kamer pro řízení dopravy. Systém je pravidelně rozvíjen, 

a bude dovybaven 607 kamerami na 214 místech – obyvatelé 

rozhodnou o tom, kam se tyto kamery umístí.

: Participace

Smart City ve smyslu Lodž znamená především naslouchat 

potřebám obyvatel a dát jim příležitost vyjádřit své názory na 

důležité otázky. Z  těchto důvodů vznikl občanský rozpočet, 

který povzbuzuje obyvatele, aby se aktivně podíleli na roz-

hodování místních orgánů samosprávy. Tato iniciativa patří 
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v Polsku mezi průkopnické. Dočkala se již čtvrtého ročníku a je 

neméně úspěšná jako ty předtím.

Vedle občanského rozpočtu funguje „Vox Populi“ – což je 

také první platforma v Polsku, která vede místní e-referendum. 

Tento revoluční přístup k  veřejné konzultaci, v  níž je hlavní 

důraz kladen na akt hlasování a schopnost vyjadřovat závazné 

stanovisko obyvatel, které budou brát v úvahu územní samo-

správy. „Vox populi“ umožňuje obyvatelům před hlasováním 

znát informace o daném problému a obeznámit se s argumenty 

pro různé varianty navrhovaného řešení, možnosti přečíst si 

stanoviska expertů, účastnit se diskuse a výměny názorů.

: Kontaktní centrum

V souladu s potřebami obyvatel Lodže bylo založeno Lodžské 

kontaktní centrum, které umožnilo poskytovat služby občanům 

prostřednictvím různých komunikačních kanálů. Výhodou reali-

zace projektu je možnost vyřešit záležitosti a ofi ciální formality 

na jednom místě a  jednom telefonním čísle. Tím se občanům 

šetří čas s osobní návštěvou úřadu a zároveň se zvýšila úroveň 

spokojenosti s novou kvalitou služeb.

Stimulace rozvoje informování společnosti, která probíhá díky 

projektu, je vynikající základnou pro budování elektronické 

správy, založené na rychlém a  snadném přístupu k  informa-

cím po celý den, a to odkudkoli, aniž by bylo nutné se osobně 

objevit v kanceláři. Jedná se o velkou pomoc všem zájemcům, 

zejména osobám se zdravotním postižením, které brání vzniku 

digitálního vyloučení obyvatel Lodže.

: Rychlý internet

Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním impulsem 

pro vybudování metropolitní internetové sítě. Tato iniciativa 

přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu Lodž 

a podpořila jeho socioekonomický rozvoj prostřednictvím vyu-

žití moderních informačních technologií při vytváření nové, či 

rozšíření stávající infrastruktury informační společnosti.

Bezpečné páteřní sítě a  širokopásmový přístup k  internetu 

je řešen v  širším území metropole. Základem je komunikace 

s regionálními páteřními sítěmi skrze připojení poboček a orga-

nizačních složek města a obcí (síť spojuje Lodž a 6 sousedních 

obcí), která vedla k lepší komunikaci a rychlejším službám.

V informačním věku ke vzniku a podpoře inovací, aktivit a spo-

kojenosti obyvatel také vede otevřenost dat, neboť k  nim 

umožňuje volný přístup. Úspěšné široké zapojení obyvatel 

nelze bez budování důvěry veřejnosti, které probíhá skrze 

otevírání města a poskytování strojově čitelných informacích 

o  své činnosti. V  rámci politiky „Lodž – Open City“ vedení 

města sestavilo tým pro Otevřená data, jehož hlavním úkolem 

je příprava strategií a  politik otevřeného sdílení dat a  syste-

matické koordinace jejich zveřejňování. Moderní, elektronická 

publikace informací v transparentních a uspořádaných formách 

je příležitostí k posílení inovačního obrazu města.

Díky výše uvedeným iniciativám se Lodž věnuje navazujícím 

„smart” projektům, například centrální propojení křižovatek hlav-

ních dopravních tras, podpora podnikání a vědeckého potenci-

álu. Lodž se na doporučení ministra digitalizace stala prvním měs-

tem Polska, kde bude probíhat pilotní realizace sítě 5G.

: Vzdělávání budoucnosti

Pro budoucí zavedení autonomních služeb a autonomních vozi-

del je základním předpokladem pokrytí 5G sítí a dostatečné 

výzkumné zázemí. Město zapojí Univerzitu Lodž (potenciál pro 

sociologický výzkum založený na 5G), také Technickou uni-

verzitu v Lodži s vlastním kompetenčním centrem a technolo-

gickým akcelerátorem a zdravotnickou univerzitou (potenciál 

v oblasti služeb elektronického zdravotnictví). V oblasti města 

se také nachází „Zvláštní hospodářská zóna” pro testování 

a existuje zde i podpůrný klastr spojující fi rmy s informačními 

technologiemi, lídry změn v oblasti 5G.

Inteligentní město je takové město, které je především zamě-

řeno na obyčejného člověka a řešení jeho potřeb. Tímto způ-

sobem vytváří moderní obyvatele, kteří využívají moderních 

služeb a technologií. :
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Inteligentní 

městský pilot 

se 100 projekty, 

které stále 

přibývají

Alba Iulia 
S inteligentním projektem chceme otevřít nové perspektivy jak 

občanům, tak potenciálním investorům. V současné době je do 

projektu zapojeno 33 soukromých společností, řešíme 80 inteli-

gentních řešení, která jsou ve zkušební fázi, plně funkční nebo 

budou teprve implementována.

Alba Iulia je hlavním městem kraje Alba v Rumunsku. Město je 

„druhé hlavní město“, kde se 1. prosince 1918 uskutečnilo “velké 

sjednocení všech Rumunů na všech obývaných územích“. Alba 

Iulia byla nominována v roce 2012 jako evropská destinace exce-

lence http://vimeo.com/805131571, programem EDEN spravova-

ným Evropskou komisí. Díky historickému dědictví se Alba Iulia 

nazývá „nejatraktivnějším historickým městem Rumunska”. Město 

je jedním ze šesti krajských měst, jejichž obyvatelstvo zazname-

nalo v posledních deseti letech velký nárůst v rozvoji města.

: Základy vizionářského města

Strategie rozvoje města Alba Iulia zdůrazňuje význam udr-

žitelného rozvoje místního hospodářství a  zlepšení kvality 

života občanů. Tato strategie je důsledkem významné par-

ticipační fáze, kdy občané, městská správa, zaměstnanci, 
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zástupci podniků, různé instituce a místní organizace poskytly 

doporučení k rozvoji města. Strategie předkládá Alba Iulii tři 

důležité přístupy: 

Alba Iulia obyvatel : zlepšení kvality života 

Alba Iulia turistů : rozvoj kulturní turistiky a propagace města 

Alba Iulia investorů : podpora podnikání 

Tato strategie rozvoje pro období 2014–2020 byla vyvinuta ve 

spolupráci se Světovou bankou a má čtyři pilíře: 1. inteligentní, 

přístupné a koherentní město; 2. zelené město s účinnými veřej-

nými službami; 3. konkurenční a kreativní město; 4. Evropský cíl 

v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Alba Iulia obdržela od Evropské unie významnou fi nanční pod-

poru a  v  posledních 10 letech realizovala evropské projekty 

v celkové hodnotě více než 200 mil. eur, přičemž v době hos-

podářské krize byla nejvýznamnějším investorem ve městě. 

Obec Alba Iulia se zaměřuje na transformaci místní komunity 

na „zelené město“ tím, že přistupuje k  její udržitelné ener-

getické budoucnosti: 85 % škol a mateřských škol je tepelně 

izolováno, více než 17 hektarů městských zelených ploch je 

v posledních dvou letech upraveno a bylo vybudováno více 

než 15 kilometrů cyklistických tras, 90 % města je napojeno na 

kanalizaci a nová čistička odpadních vod je v současné době 

ve výstavbě. Výsledkem „zeleného města“ je 1714 solárních 

panelů ve 4 městských budovách – 257 kw, 300 MWh / rok, 

5142 m2 solárních panelů, s úsporou 80 000 EUR ročně; nové 

projekty pro inteligentní veřejné osvětlení jsou nyní realizo-

vány na 126 ulicích, které nahrazují 56,37% starého systému 

veřejného osvětlení).

Máme jednu z  nejmodernějších městských hromadných 

dopravních služeb v  Rumunsku (v  roce 2017 získala společ-

nost veřejné dopravy Alba Iulia cenu za nejlepší autobusovou 

dopravu v  Evropě); je prvním městem, které (od roku 2007) 

zavedlo řešení e-ticketingu ve veřejné dopravě (42 840 koupe-

ných e-jízdenek za rok).

Vedle výše uvedených skutečností je Alba Iulia prvním rumun-

ským městem s  příručkou pro branding města s  cílem zajis-

tit strategickou soudržnost a  mezinárodní viditelnost města 

http://www.apulum.ro/pdf/Alba%20Iulia%20Manual%20De% 

20Brand_2014.pdf2. Je prvním rumunským městem s ratingem 

Moody‘s na transparentnost veřejných výdajů.

: Projekt inteligentního města

Alba Iulia Smart City je unikátním pilotním projektem realizova-

ným městem Alba Iulia ve spolupráci s Ministerstvem komuni-

kací a informační společnosti. Všechna inteligentní řešení města 

navržená společnostmi jsou implementována a  testována na 

jejich náklady a samy společnosti zajišťují budoucí interopera-

bilitu s  dalšími poskytovateli inteligentních městských řešení. 

Pilotní projekt Alba Iulia Smart City má 102 inteligentních řešení 

implementovaných v různých fázích vývoje.

Ve spolupráci s Orange

• 228 hotspotů Wi-Fi poskytujících bezpečný přístup k inter-

netu ve veřejných prostorách, jako jsou autobusové sta-

nice, vlaková nádraží, školy a univerzity;

• 15 dopravních linek spravovaných úřadem veřejné dopravy 

v  Alba Iulia, vybavených bezpečným Wi-Fi pro cestu-

jící a přístupem k  informacím o poloze, rychlosti a směru 

v reálném čase místním úřadům;

• Komunikace s  obyvateli prostřednictvím hotspotů Wi-Fi 

a  aplikace e-alba iulia. Je nedílnou součástí iniciativy 

e-demokracie pro město, díky níž mohou lidé Radě posky-

tovat zpětnou vazbu ohledně místních otázek;

• Řešení City Analytics (FullScreen Digital, Innovation Labs 

2014) pro optimalizaci toku provozu chodců a vozidel;

• infrastruktura LoRa WAN pro připojení aplikací a inteligent-

ních objektů;

• Měření kvality ovzduší: uRadMonitor poskytuje informace 

o úrovni znečištění ve městě a jeho okolí;

• Podpora cestovního ruchu prostřednictvím 250 majáků 

(Zoniz eBeacon) instalovaných v 225 oblíbených místech 

(muzea, univerzita, centrum města, restaurace, sochy, 

katedrály apod.) pro zvýšení zážitku návštěvníků;

• Řízení veřejného osvětlení prostřednictvím 101 zařízení 

poskytovaných společností Flash Net na pouličních lam-

pách, které umožňují vzdáleně monitorovat a řídit intenzitu 

osvětlení a  plán. Poskytuje informace o  spotřebě elek-

trické energie v reálném čase a upozorňuje na nesprávně 

fungující lampy;

• Inteligentní systém správy vody je podporován prostřed-

nictvím 50 připojených zařízení, které poskytují upozor-

nění a informace o spotřebě vody v reálném čase;

• Zabezpečený přístup ke všem komponentám platformy 

a trvalé monitorování prostřednictvím platformy Business 

Internet Security;

• Prostřednictvím programu akcelerace start-up „Innovation 

Labs 2017“ budou vývojáři schopni vytvořit nová řešení 

a aplikace pro město pomocí otevřených dat dostupných 

prostřednictvím platformy ;

• digitální učebna obsahující zařízení, jako jsou tablety, digi-

tální vzdělávací obsah a zdroje, stejně jako digitální učeb-

nice. Přístup k  internetu bude zajištěn prostřednictvím 

zabezpečeného a fi ltrovaného Wi-Fi;

• Business Interner Security pro veřejné hotspoty Wi-Fi.
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Ve spolupráci s fi rmou Telekom

• Digitální katalog v 18 školách v Alba Iulia;

• Inteligentní LED osvětlení ve škole v Alba Iulia;

• Inteligentní video monitorovací systém (10 inteligentních 

kamer).

Ve spolupráci se společností Microsoft

• Microsoft for Education: usnadňuje digitalizaci moderního 

učebního stylu (Windows 10, Offi  ce 365 Plus a  program 

Minecraft pro 10 počítačů);

• Microsoft pro start-up: obchodní poradenství týkající se 

použití Offi  ce 365, OneDrive a Microsoft Azure;

• Software pro správu softwaru společnosti Microsoft: testo-

vání počítačové IT infrastruktury na vysoké úrovni.

Ve spolupráci se společností Philips Lighting

• 10 svítidel LED s  vysokým příkonem a  jasem (104  W, 

3000 K);

• 8 řídicích jednotek, používaných v  klasických svítidlech, 

testování možností stmívání pro spotřebu energie;

• CityTouch – inteligentní, centralizovaná aplikace pro řízení 

systému.

Ve spolupráci se společností Siemens

Siemens a město Alba Iulia se dohodly na zahrnutí Alba Iulie 

do globálního výzkumného projektu Smart Cities Research. 

Studie poskytuje podrobnou analýzu f inančních modelů 

a  výhod získaných na několika osách pomocí inteligentní 

infrastruktury v závislosti na prioritách každého města. Osy 

infrastruktury analyzované v této studii zahrnují energetiku, 

budovy, řízení dopravy, veřejnou dopravu a  bezpečnost. 

Další informace naleznete v obchodním případu společnosti 

Siemens: https://w3.siemens.com/topics/global/en/intelligent-

-infrastructure/Pages/smart-city-alba-iulia.aspx3

Ve spolupráci s Kaufl andem

Kaufl and daroval obci elektrické vozidlo a  nainstaloval první 

funkční elektrickou nabíječku na parkovišti Kaufl and.

CivicTech

• Vývoj hlavního sídla radnice na základě přátelštějšího přístupu 

a zpětné vazby občanů s modulem e-občan – analýza hlav-

ních bodů interakce s občany a způsoby, jak zlepšit efektivitu

• platforma City Open – hlavní součást budoucí platformy 

Smart City a  užitečné cvičení pro zlepšení dostupnosti 

a přehlednosti dat

1 2 3
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• Doplňkové IT centrum pro komunitu nám pomůže rozvíjet 

specializovanou stránku (albaiuliasmartcity.ro), abychom 

představili řešení testovaná v pilotním programu Smart City

Průmyslový software

• Zprávy o událostech a  různých problémech s odesláním 

na radnici a s automatickým směrováním do odpovědných 

oddělení nebo společností

• Aplikace veřejného barometru umožňující aktivní zapojení 

občanů do městského života a rozhodování

• Aplikace Rozpočtové příjmy měří hlavní fi skální parame-

try a  na základě historických údajů provede prognózy 

a modely pro podporu přípravy rozpočtu města radnice

Direct One

• Ilegální parkování bude testovat senzory a nový komunikační 

systém LoRa, který bude schopen prohlížet místa, kde jsou 

zaparkované automobily, které mají vliv na normální provoz; 

systém bude také testovat integraci s dalšími inteligentními apli-

kacemi pro parkování a generováním poplachů / hlášení pro 

zneužívající parkování; je analyzováno rozšíření tohoto systému, 

které je schopné kombinovat data o znečištění z dopravy.

• Inteligentní řízení odpadů založené na senzorech umístěných 

uvnitř kontejnerů, schopných rozpoznat plný stav a  spustit 

signál místnímu odpadovému podniku. Řešení bude používat 

nové ultrazvukové zařízení na komunikačním systému LoRa.

• Vážní systém založený na kombinaci video, indukčních 

a vážních snímačů, měří (v pohybu) hmotnost kamionů vjíž-

dějících do města; do budoucna bude zkoušena integrace 

se systémem vydávání povolení.

• Video Analytics bude používat speciální algoritmy pro zpra-

cování videa, schopné rozpoznat neobvyklé nebo mimo-

řádné situace. Zvláštní pozornost bude věnována omezením 

komprese a ukládání souborů v kombinaci se vzorci detekce 

naléhavých událostí a možností analýzy více video signálů

Vegacomp

• originální indukční snímače pro řešení Smart Parking a statistiku;

• inteligentní odečty spotřeby elektrické energie, plynu 

a vody pomocí sítě LoRa;

Virtuální realita

• 3D virtuální model s vysokým rozlišením města, který bude 

použit pro plánování rozvoje města nebo cestovního ruchu; 

řešení bude vyžadovat přesné mapování pomocí dronů 

a komplexní zpracování obrazu

• Fyzický model města, připravený na výstavy nebo rozhodo-

vací jednání týkající se rozvoje města

Delphi Electric Alba Iulia

• Termodynamický solární systém pro ohřev vody, včetně 

speciálního solárního panelu, čerpadla, kompresoru, výmě-

níku tepla a řídící jednotky.

Intrarom

• Inteligentní veřejné osvětlení založené na 3 vysoce efek-

tivních, inteligentních LED lampách

• Inteligentní pohyblivost včetně 2 ultrazvukových senzorů pro 

inteligentní parkoviště, z nichž každý může sledovat 6–12 par-

kovacích míst a 2 ultrazvukové senzory pro sledování provozu

• Modul Wi-Fi pro veřejný přístup k internetu

• senzory znečištění ovzduší v různých konfi guracích; mož-

nost sledování šumu

• Jednotná platforma pro orchestraci IoT (uiTOP) pro správu 

systému

White City Code Alba Iulia

• Chat Pipper – řešení pro chatování v reálném čase s občany, 

realizované na městském webu

• Bílá RCPT aplikace pro turisty a  místní obyvatele, která 

umožňuje sledování nákladů na základě jednoduchého 

skenování vašich účtů

• Poradenství v oblasti IT pro rozvoj konceptu Smart City

Questo

• bezplatná aplikace pro prohlídky města, která pomáhá 

objevovat autentická místa a příběhy tím, že se vydáte na 

výlet do Alba Iulia

Cewe

• mobilní aplikace CEWE pro posílání virtuálního pohledu 

z návštěvy města ve fyzicky tištěné fi nální verzi vašim blízkým;

• Dočasné výstavy prostřednictvím aplikace Cewe PhotoBook;

• Smart DIGIPHOTOMAKER pro tisk fotografi í přímo ze smart-

phonu.

: Závěr

Nemůžeme mluvit o chytrém městě, aniž bychom přisoudili mimo-

řádnou důležitost internetu věcí. Každá platforma, každá aplikace, 

každý senzor vytváří velké množství dat, které je třeba použít při 

vytváření strategií pro dlouhodobou vizi města. My, v  rumunské 

Alba Iulia, se zaměřujeme na místní potřeby a na to, jak je mohou 

nové technologie a big data zlepšit a pokrýt potřeby komunity. :
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Dr. Dejan Drajic : pracuje jako vedoucí výzkumný pracovník společnosti DunavNET a je držitelem doktorského titulu z Bělehrad-

ské univerzity. Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou budoucí mobilní sítě (LTE a po LTE), WSN (bezdrátové senzorové sítě), M2M 

(rozhraní stroj-stroj), IoT (Internet věcí) a Smart Cities. Od roku 2010 se podílí na projektech FP7 v těchto oblastech: SENSEI, LOLA, 

EXALTED, IoT6, SocIoTal, Citisense a H2020 WeLive, U4IoT.

Novi Sad 
Evropské hlavní město kultury a IoT

1694            389 245         SRB

: Město Novi Sad

Novi Sad byl jmenován Evropským hlavním městem kultury 

v roce 2021, což z něj dělá první město v kandidátské zemi, 

kde se tento prestižní titul držel (sdílí tento titul s Temešvá-

rem, Rumunsko, a  Eleusis, Řecko). Programová koncepce 

„Novi Sad 2021“ zahrnovala čtyři oblasti spojené dohromady 

pod heslem „4 nové mosty“. Mezi 200 kulturními akcemi, 

které se každoročně ve městě konají, je „první mezi rovnými“ 

festival EXIT, který je laureátem soutěže Nejlepší evropský 

festival v roce 2018.

Město Novi Sad a  PUC Informatika (městská IT společnost) se 

společně podílejí na několika projektech fi nancovaných EU, které 

se zabývají ICT-WeLive, CLIPS, eGovernmentem, managemen-

tem veřejných statků apod. Jejich cílem je zvýšit interakci mezi 

veřejnou správou a občany při vytváření a monitorování rozvoje 

města. Informatika a společnost DunavNET iniciovaly Smart City 

jako koncept dalšího rozvoje města.

V  lednu 2015 zahájil primátor města Novi Sad proces přípravy 

strategie udržitelného rozvoje města Novi Sad v  příštích pěti 

letech. Dokument obsahuje základní vizi, strategické cíle a  klí-

čové priority rozvoje. Strategie obsahuje akční plán se seznamem 

projektů, které jasně souvisejí s určenými cíli, rozpočtem a zdroji 

fi nancování, ukazateli účinnosti a  účastníky projektů odpověd-

ných za jejich realizaci.

Vedle koordinačního orgánu (člen městské rady a tajemník) 

je důležitým orgánem pro vypracování strategie ekosystém 

partner sestávající z  ředitelů městských f irem, zástupců 

obchodních a  hospodářských organizací, institucí zalo-

žených městem, státem či krajem, univerzit a občanských 

spolků.

: Koncepce strategie 

 Smart City měla za cíl 

 defi novat rámec pro:

• Smart City

• Otevřené inovace

• Modernizaci veřejné správy (e-Government)

Smart City koncepce představuje rozvoj infrastruktury, jehož 

cílem je zlepšit a  upgradovat veřejné služby poskytované 

občanům městskými veřejnými společnostmi a  také zvýšit 

jejich efektivitu, snížit náklady a zvýšit jejich kvalitu.

Koncepce předpokládá rozšíření stávající optické teleko-

munikační infrastruktury, která spojuje počítačové datové 

centrum (vše vlastní společnost Informatika) s řadou nejmo-

dernějších senzorů, které budou realizovány na různých mís-
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tech v celém městě, aby bylo možné provádět různé funkce 

a následující měření:

• znečištění a kvalita vzduchu, úroveň hluku

• povětrnostní podmínky v různých částech města

• množství dopravy

• veřejná doprava (např. doba příjezdu dalšího autobusu)

• nakládání s odpady (měření množství odpadu 

v kontejnerech)

• měření množství spotřebované vody, její kvality atd.

• energetická účinnost (řízení veřejného osvětlení)

• a mnoho dalších…

Otevřené inovace umožňují zapojit občany i další (právnické) 

osoby do procesu získávání informací z nasazených systémů. 

Výsledky budou k dispozici prostřednictvím rozvinutého por-

tálu pr.opendatanovisad.com, který umožní fyzickým a práv-

nickým osobám podle svých potřeb a požadavků, navrhnout 

řešení v oblasti IT (software, smartphone aplikace apod.) a vyu-

žít jejich výrobky na trhu, zatímco na druhé straně je bude dále 

informovat o kvalitě životního prostředí a městských produk-

tovodů.

Nakonec modernizace veřejné správy se spoléhá na úspěšné 

projekty, které město dosud uskutečnilo, počínaje elektronic-

kou vládou, s cílem pokračovat v modernizaci, zvyšování efekti-

vity práce a oslovení občanů.

: Projekty a aktivity

Systém Smart City je budován různými typy partnerství, tj. pro-

střednictvím evropských projektů, regionálních a místních projektů 

a  v  přímé spolupráci místních zainteresovaných stran. Hlavními 

oblastmi jsou:

• Evropské projekty FP7 a H2020 Smart City 

(SocIoTal, CLIPS, WeLive, MobiWallet)

• Regionální konference Smart City a spolupráce

• Monitorování prostředí

• kurzy IoT, školení, workshopy ...

: MobiWallet

MobiWallet realizuje vizi, kdy interoperabilita již není problémem 

a  města mohou poskytovat elektronický systém řízení jízdného 

s nesrovnatelnou inteligencí a funkcemi, které mohou využívat uži-

vatelé i úředníci radnice. Je spojen s elektronickou platební službou 

založenou na Smartphone, aplikaci s  rozšířenými funkcemi ces-

tovního ruchu, jako jsou personalizované služby plánování cesty. 

MobiWallet se zabývá Plánováním cestování ve čtyřech klíčových 

oblastech: podpora přechodu na jiný druh dopravy a usnadnění 

snadného využívání více druhů dopravy se zaměřením na zdra-

votně postižené uživatele; zlepšení efektivity a  snížení spotřeby 
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energie; zvýšení udržitelné mobility pro všechny uživatele a zlep-

šení přeshraničních dopravních spojů.

Aplikace MobiWallet nabízí plánování cesty, informace o příjezdu 

autobusu a  poloze autobusu v  reálném čase. Umožňuje také 

kombinovat službu autobusové dopravy s  městskou službou 

Rent-a-bike a současně poskytuje informace o hlavních turistic-

kých místech pro všechny návštěvníky města Novi Sad.

SocIoTal

Společnost SOCIOTAL řeší klíčový další klíčový krok v transfor-

maci rozvíjející se infrastruktury internetu věcí (IoT) ze strany byz-

nysu na společnost all-inclusive tím, že urychlí vytvoření sociálně 

vědomého internetu věcí zaměřeného na občany. Bude uzavírat 

vznikající propast mezi podnikovými systémy zaměřenými na 

podnikání a  občanskou infrastrukturu. Společnost SOCIOTAL 

vytváří IoT ekosystém, který staví na důvěře, kontrole samotnými 

uživateli a transparentnosti, aby získal důvěru svých každoden-

ních uživatelů. Poskytnutím odpovídajících sociálně uvědomě-

lých nástrojů a mechanismů, které zjednodušují složitost a snižují 

překážky na vstupu, povzbudí účast občanů v internetu věcí.

CLIPS

Projekt CLIPS rozvíjí nový přístup k  poskytování veřejných 

služeb prostřednictvím využívání cloudu. Jeho hlavním cílem 

je poskytnout rámec, který lze využít k zavádění veřejných 

služeb založených na cloudových technologiích. Snaží se 

překonat hlavní výzvy spojené s přijetím cloudu, vyznačující 

se dobrou a bezpečnou architekturou. Vymezení a zavádění 

nových služeb je založeno na přístupu mesh up sítí. Vyvíjí 

šablonu pro ekosystém (metodiku a  soubor nástrojů), kde 

jsou služby definovány pro specifické potřeby jedné obce. 

Pilotní instalace veřejných služeb v „cloudu“ ve městě Novi 

Sad je hotová.

Byla vyvinuta aplikace Moj Grad pro „crowdsourcing“ pro-

blémů komunit. Po registraci může uživatel nahlásit problém 

kliknutím na příslušnou kategorii, vložit adresu, kde problém 

zaznamenal, jeho popis a  fotografi i, pokud je to možné. Hlá-

šené společné problémy lze vidět na domovské stránce apli-

kace ve formě seznamu s časem hlášení, adresou a aktuálním 

stavem. Uživatelé mohou také hlásit katastrofy, jako je požár, 

zemětřesení, povodeň, terorismus, katastrofa způsobená 

počasí apod.

: Monitorování kvality ovzduší

Novi Sad nasadil síť senzorů pro měření CO, CO2, NO, NO2, O3, 

So2, teploty, tlaku vzduchu, vlhkosti a hluku, které jsou instalo-

vány na hlavní křižovatce v centru města, a umožňují tak lepší 

přehled o kvalitě ovzduší v nejvíce znečištěné oblasti. Zařízení 

poskytují zmíněné hodnoty v  reálném čase a data se ukládají 

do cloudového úložiště, kde jsou následně zpracována a vizu-

alizována. Výsledky jsou k dispozici ve webovém a mobilním  

prostředí pro real-time, 1h a 24h hodnoty a historické hodnoty 

za období 1 roku. Pokud se naměřené hodnoty nacházejí nad 

předem defi novanými hodnotami po zvolené časové období, 

generují se upozornění či varování. Všechna měření mohou být 

exportována do souboru CSV. Na základě získaných výsledků 

se vypočítá CAQI (Common Air Quality Index) a promítne se do 

map znečištění. Zařízení jsou přenosná a mohou být přemístěna 

na jakékoli jiné požadované místo.

: Žijeme

Projekt WeLive se zaměřuje na transformaci současného pří-

stupu k e-governmentu následovaný většinou orgánů veřejné 

správy do „my-vlády“, ve které jsou všichni podílníci na veřejné 

veřejné správě, konkrétně občané, místní podniky a  společ-

nosti, považováni za partnery (spolupracovníky) a  poskyto-

vatele a  konzumenty (prosumers), než dnes klasický přístup 

zákazníka/odběratele. WeLive umožňuje tzv. „T-Government“ 

(transformační vládu) tím, že poskytuje zúčastněným stranám 
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technologické nástroje, které jim umožňují vytvářet veřejnou 

hodnotu. Kromě toho se také předpokládá, že WeLive pojme 

i  koncept l-Governmentu (Lean Government), který chce dělat 

více za méně, zapojením dalších partnerů a  ponecháním role 

veřejné správy jako orchestrátora kolem vzniklých platforem. 

Nakonec WeLive plně využívá m-Government, tj. rozšíření nebo 

rozvoj elektronické správy prostřednictvím mobilních technologií 

pro poskytování veřejných služeb. WeLive proto navrhuje novou 

koncepci e-Governmentu, která poskytuje prostředky, tj. pro-

středí nebo platformu, analogicky s webem, a ponechává ostat-

ním, všem zúčastněným stranám ve městě nebo v  území, aby 

vedly inovační proces a přetvořily veřejné zdroje do artefaktů pro 

podporu hospodářského růstu a vytváření pracovních míst.

WeLive usiluje o překlenutí propasti mezi inovacemi a adopcí 

(tj. zaváděním) otevřených služeb veřejné správy. WeLive Fra-

mework je ICT infrastruktura, která přizpůsobuje, podporuje, 

rozšiřuje a integruje komponenty Open Innovation, Open Data 

a  Open Services vybrané z  předchozích projektů partnerů 

konsorcia. Otevřená Inovační Oblast je navržena tam, kde se 

zúčastněné strany podílejí na vymýšlení, tvorbě, fi nancování 

a  zavádění nových služeb. Visual Composer umožní uživa-

telům, kteří nejsou zdatní v  ICT, sestavovat aplikace veřejné 

služby z existujících bloků. Zúčastněné strany budou nahrávat 

/ prodávat a stahovat / kupovat vytvořené aplikace na tržišti 

WeLive Marketplace, čímž podpoří hospodářskou činnost 

kolem veřejných služeb.

Pro pilotní fázi WeLive 1 pracovní skupina Novi Sad (DunavNET, 

Informatika a město) zavedla tři aplikace veřejných služeb a pro 

Pilotní fázi 2 byly vyvinuty další dvě aplikace:

• Bezpečné městské cestování

• Poradce pro přestěhování

• Transparentnost veřejných zakázek

• Moje místní komunita

• Klíč kultury

Aplikace jsou k  dispozici uživatelům WeLive prostřednictvím 

WeLive Marketplace a  prostřednictvím aplikace WeLive Player. 

Jsou to vlastně aplikace pro Android a první dvě Safe City Trip 

a Relocation Advisor, mají také webové verze. Tyto služby nabíd-

nuté v rámci pilotu byly vybrány občany během přípravných akcí, 

které byly realizovány pracovní skupinou Novi Sad během prv-

ního roku projektu. Další dvě aplikace jsou vyvinuty na základě 

výsledků soutěže „Idea contest“, která se konala v Novim Sadu.

Poradce pro přestěhování (Relocation Advisor) je webová i androi-

dová služba, která umožňuje občanům a podnikatelům najít vhodný 

byt na základě otevřených datových informací o veřejné infrastruk-

tuře ve vztahu k jejich obytným účelům. Občané mohou získat data 

o okolních parcích, dětských hřištích, mateřských školách, školách, 

ale i dopravní zácpy, hluk a další informace týkající se životního pro-

středí a místech zájmu v sousedství. Tyto informace poskytnou lepší 

přehled o potřebném rozvoji městské oblasti pro účely bydlení. :
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: Lublin

město se 700letou historií, ve kterém v  současné době žije 

kolem 340 000 obyvatel, je největším ekonomickým a akade-

mickým centrem východního Polska a  také jediným městem 

makroregionu se statusem metropole. Lublin patří mezi nejrych-

leji se rozvíjející polská města a v  regionu východního Polska 

je považován za klíčovou lokalitu pro byznys – je ideálním mís-

tem pro investice do sektoru služeb a  kongresového cestov-

ního ruchu. Zároveň je také sídlem jednoho ze šesti největších 

IT ekosystémů v  zemi. Město se vyznačuje velkým objemem 

investic jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Důležitým 

prvkem určujícím identitu města jsou také instituce vyššího 

vzdělávání. Ve městě jich sídlí 9 a se svými 65 000 studenty se 

Lublin řadí mezi hlavní centra akademického dění.

: Myšlenka Smart City ve 

 strategickém managementu  

 města Lublin

Pokud jde o úlohu Smart City v modelu řízení města, použiji analo-

gii odkazující na koncept obecné intelektuální efektivity člověka 

měřené úrovní IQ. V rámci tohoto modelu můžeme předpokládat, 

že vědomý proces zvyšování IQ města Lublin začal „Strategií roz-

voje města Lublin pro období 2013–2020“. Hlavním cílem procesu 

vytvoření strategie byl odklon od tradičního interního městského 

dokumentu připravovaného s pomocí externích odborníků a roz-

víjení nástrojů, které by do procesu aktivního plánování rozvoje 

města efektivně zapojily široké spektrum zainteresovaných stran.

Samotný dokument obsahuje popis cílů a aktivit s ohledem na 

specifi ka města a současně vytváří otevřený prostor pro podrob-

nější cílená řešení. Vize města, vytvořená za pomoci participač-

ních technik zahrnujících různé skupiny zainteresovaných stran, 

vymezuje rozsah klíčových změn, které jsou pro rozvoj Lublinu 

žádoucí. Pokud jde o vizi Lublinu z pohledu konceptu Smart City, 

zaměřuje se na participativní model řízení města podporovaný 

moderními technologiemi. V Lublinu je důsledně realizován kon-

cept Smart City, ve kterém obyvatelé spoluvytváří podobu města 

a  mají skutečný vliv na rozhodovací proces. Všechny moderní 

technologie považujeme za nástroje podporující procesy řízení 

města, které v konečném důsledku zlepšují kvalitu života.

Jednou z  klíčových činností podporujících zavádění Strategie 

2020 bylo zřízení pracovní skupiny pro Smart City složené ze 

zástupců většiny organizačních složek magistrátu a přidružených 

organizací. Díky tomuto kroku se nám v  rámci konceptu Smart 

City podařilo integrovat dříve rozptýlené městské činnosti.

Zahájena byla již také příprava nového dokumentu s  názvem 

Lublinská strategie 2030, v němž bude koncepce inteligentní 

participující společnosti uplatněna ještě ve větší míře. Prostřed-

nictvím komunikačního nástroje Perspektiva 2050 pro Lublin 

jsme od obyvatel obdrželi jasný signál, že takový přístup je 

správný a  nezbytný. Cílem výzkumu zaměřeného na predikci 

vývoje bylo identifi kovat trendy v následujících oblastech a oče-

kávání obyvatel a dále pojmenovat příležitosti a hrozby spojené 

se socioekonomickým, environmentálním a  technologickým 

rozvojem. Projekt Perspektiva vyústil ve vytvoření 7 vizionář-

ských alternativních scénářů pro budoucnost města, které záro-

veň poslouží jako cenný příspěvek k Lublinské strategii 2030.

Chytré občanské město
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: Participativní řešení  

Jednou z klíčových kompetencí a silných stránek, kterými město 

disponuje, jsou participativní řešení. Vedle dnes již běžně používa-

ných participativních rozpočtů jsme udělali další krok vpřed a jako 

první město v Polsku jsme tento nástroj rozšířili o tzv. zelený rozpo-

čet. Jde o nabídku pro ty lublinské obyvatele, kteří mají své vlastní 

nápady, jak koncipovat městskou zeleň. Kromě fi nanční podpory 

byli obyvatelům k dispozici rovněž odborníci, kteří jim v průběhu 

projektu nabídli svoje rady. Nápad se stal hitem.

Letos jsme představili další mechanismus městské demokracie – 

panel občanů. Panel občanů je způsob, jak do rozhodování o důle-

žitých věcech zapojit přímo obyvatele města. Jeho specifi čnost 

spočívá v několika faktorech, včetně toho, že účastníci panelu jsou 

vybráni losováním se zohledněním demografi ckých kritérií, jako je 

bydliště, pohlaví, věková skupina a úroveň dosaženého vzdělání. 

V průběhu procesu, jehož součástí jsou konzultace s odborníky 

a několik fází diskusí, dospívají panelisté k rozhodnutím ohledně 

řešení otázek důležitých pro město, která jsou pro primátora 

a vedení města závazná. V Lublinu se skupině 60 obyvatel podí-

lejících se na občanském panelu podařilo vyřešit problém se smo-

gem. Odborníci představili panelistům 250 doporučení v oblasti 

vytápění, dopravy a městského prostoru, z nichž 55 návrhů získalo 

80% podporu účastníků panelu. Podle přijatých pravidel budou 

tato doporučení implementována městskými úřady.

Na technologické úrovni pak byla vytvořena služba s názvem Fix 

It! (Dej to do pořádku!), která dává obyvatelům města příležitost 

ovlivnit městský prostor. Aplikace umožňuje registrovaným uži-

vatelům hlásit nedostatky ve veřejném prostoru, kterých si všimli 

ve svém bezprostředním okolí. Základní funkcí služby je popsat 

problém a označit jeho polohu na mapě a upozornit tak na daný 

nedostatek příslušné instituce odpovědné za řešení konkrétních 

kategorií problémů. Problémové jevy jsou rozděleny do kategorií 

jako infrastruktura, bezpečnost, příroda, budovy a další. Nástroj se 

v praxi osvědčil. Díky tomuto systému bylo v Lublinu odstraněno 

přibližně 10 000 nedostatků.

: Řešení pro městskou dopravu 

Největší výzvou pro každé město, které se zaměřuje na svůj rozvoj, 

je organizace dopravy. Jsme si vědomi toho, co potvrzují výzkumy 

a žebříčky, a sice že pohodlný život v čistém, zeleném a tichém pro-

středí, stejně jako možnost pohodlného a bezpečného pohybu je 

jednou z klíčových potřeb a priorit obyvatel moderních měst. Stále 

častěji se cíleně snažíme najít alternativu k automobilu. V Lublinu 

jsme se zaměřili na veřejnou dopravu a alternativní způsoby dopravy.
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Spolu s moderní, ekologickou trolejbusovou a autobusovou fl otilou 

aktivně zavádíme standardy pro cyklistiku společně s  městským 

systémem jízdních kol v rámci modelu Park&Ride a rozšiřujeme cyk-

listickou infrastrukturu tím, že se tomuto druhu dopravy snažíme při-

způsobit ulice.Zároveň klademe důraz na pohyb chodců a koncepci 

sdílení automobilů a skútrů prostřednictvím podpory externích pro-

vozovatelů těchto dopravních prostředků.

V Lublinu fungují dva doplňkové dopravní systémy. Prvním z nich je 

Lublin City Bike. Služba byla spuštěna v červnu 2014 a od samot-

ného začátku bylo toto řešení obyvateli vítáno. V současné době se 

systém skládá z 951 městských kol a 96 stanic, s celkovým počtem 

951 pronájmů. Od roku 2018 město poskytuje systém pronájmu 

elektrických skútrů. V této sezóně mají obyvatelé Lublinu k dispo-

zici 18 skútrů, které fungují v rámci systému bez dokování podpo-

rovaného mobilní aplikací. Stojí za zmínku, že alternativní způsoby 

dopravy se odrážejí také v organizační struktuře magistrátu, která 

byla rozšířena o úředníka pro cyklistiku a úředníka pro pěší dopravu. 

Ti jsou odpovědní za podporu alternativních dopravních prostředků, 

environmentálních vztahů a vytváření politiky a norem v oblasti cyk-

listiky a pěší dopravy.

Naší snahou je, aby byla v každé oblasti fungování města k dispozici 

moderní řešení. Můžeme se s nimi setkat v městském energetickém 

sektoru, kde systém City System Heat získal certifi kát PreQurs, což 

výrazně zlepšilo kvalitu životního prostředí ve městě. Podobného 

efektu bylo dosaženo komplexní instalací fotovoltaických článků 

v rámci dodávek vozidel veřejné dopravy. Zavedli jsme také řešení, 

která sice nejsou na první pohled vidět, ale výrazně zlepšují výkon 

obecních služeb. Jedná se o systém elektronického zaznamenávání 

a potvrzení přijetí všech druhů odpadu, který využívá technologii 

RFID. Díky tomuto systému je možné průběžně efektivně sledovat 

a řídit správu komunálního odpadu.

V  Lublinu neustále monitorujeme a  analyzujeme řešení v  oblasti 

Smart City. Sledujeme globální trendy a pozorně se díváme také na 

místní řešení. Uvědomujeme si přitom, že proces zvyšování inteli-

gence měst se výrazně zrychluje. Jedná se o příležitost, která při-

náší obrovské výzvy a neustálé změny nejen v oblasti technologií 

a infrastruktury, ale zejména pokud jde omentalitu. A ačkoliv v praxi 

a terminologii jednotlivých odvětví se lze setkat s celou řadou defi -

nic Smart City, domnívám se, že neexistuje jeden univerzální popis 

tohoto konceptu. Myšlenka inteligentního města, k  níž se hlásí 

města různých úrovní sofi stikovanosti, má společný jmenovatel, 

který bychom mohli vymezit pomocí přívlastků přátelský a otevřený. 

Výběr konkrétních složek tohoto širokého konceptu se odvíjí od 

identity, ekonomických, kulturních, historicko-kritických a geografi c-

kých podmínek města. :
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Emina Višnić : Výkonná ředitelka – Stojí za několika projekty, které se zapsaly do širokého povědomí, mimo jiné Urban Festival, 

MaManet. cultureclub, Pogon – první kulturní institucí, která byla vytvořena na základě partnerství mezi sdruženími a městskou 

samosprávou – podílí se na vedení nadace Kultura Nova Foundation a na utváření evropské kulturní politiky prostřednictvím orga-

nizace Culture Action Europe.

Dnes stojí v čele projektu RIJEKA 2020 a jejím hlavním cílem je vybudovat systém, který bude jednotně a efektivně pracovat na 

všech úrovních – v rámci kulturních, uměleckých a vzdělávacích programů, komunikace a marketingu, mezinárodní spolupráce, pro-

jektového fi nancování a ve všech dalších oblastech, ve kterých to bude třeba. Své dny tráví hledáním řešení existujících problémů 

a vytvářením prostředí, které vzniku problémů předchází.

Rijeka ?                128 384            HR
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: Seznamte se s Rijekou

Rijeka, což v  chorvatštině znamená řeka, je správním a  kul-

turním centrem Přímořsko-gorskokotarské župy. Jedná se 

o  hlavní přístav Chorvatska a  s  přibližně 130 000 obyvateli 

představuje také třetí největší město této středomořské země. 

Díky své strategické poloze a  vynikajícím podmínkám pro 

vznik přístavu byla Rijeka po celou historii důležitým přístav-

ním městem. Sloužila jako hlavní přístav Uherského království, 

který soupeřil s rakouským Terstem, později se stala hlavním 

přístavem Jugoslávie a  nakonec hlavním přístavem Chorvat-

ska. Status důležitého přístavního města se podílel také na 

utváření průmyslového charakteru města. S měnící se ekono-

mickou situací v  Chorvatsku nabývá na naléhavosti potřeba 

revitalizace této průmyslové tváře města. V  roce 2020 bude 

Rijeka Evropským hlavním městem kultury, což je skvělá pří-

ležitost pro vytvoření nové identity města jako významného 

kulturního centra na mezinárodní úrovni. 

: Hlavní cíle projektu 

 Rijeka 2020

• Posílit a internacionalizovat kulturní a uměleckou 

nabídku města v dlouhodobém horizontu

• Zapojit do veřejného života města co největší počet 

občanů, zejména vyloučených a znevýhodněných

• Přispět k mezinárodnímu uznání města Rijeka 

a okolního regionu

Smyslem projektu Rijeka 2020 není jen fakt, že se 

město na jeden rok stane hlavním městem kultury 

EU, ale jde tu také o vizi budoucnosti Rijeky. Můžete nám 

říct něco víc o této vizi?

Myslím, že vizi ve zkratce nejlépe vystihuje slogan projektu, kterým 

je Přístav rozmanitosti. Rijeka jako město, ve kterém společně v míru 

a vzájemném respektu žijí příslušníci různých etnických a nábožen-

ských skupin, už takovým přístavem rozmanitosti je. Slogan ale také 

říká, že Rijeka potřebuje nové druhy rozmanitosti, že musíme pro-

věřit, jak na tom město je z hlediska rozmanitosti národností, lidí, 

kultury a rozmanitosti názorů, což je také jedna z palčivých otázek 

v celé Evropě. Takto bychom tedy mohli defi novat východisko pro 

Rijeku 2020, neboť takovouto image Rijeka v širším regionu a mezi 

jejími občany už má. Stručně řečeno, cílem projektu je zjistit, jestli 

jsme připraveni posunout se do další fáze rozmanitosti vnímané 

z různých pohledů, včetně globální perspektivy. 

Představíte některá z témat, kterým se bude projekt věnovat? 

Projekt je postaven na třech vzájemně propojených tématech: 

práce, voda a  migrace. Tato témata by neměla být chápána 

pouze doslovně, ale také symbolicky. Například voda může 

být chápána tak, že Rijeka se svým přístupem k moři a řekou je 

městem vody, ale toto téma lze uchopit také z hlediska ekolo-

gie a udržitelnosti. Témata kolem práce se zaměřují na otázku: 

„Co je práce v postindustriálním světě?“ A co to znamená pro 

nás na místní úrovni. V rámci tématu migrace hovoříme o poli-

tické migraci, jak ji známe, ale také o  vytváření migrace  – 

migrace umělců, lidí navštěvujících různá místa atd. 

Pokud jde o infrastrukturu, zdá se, že společným tématem 

je revitalizace starých zchátralých průmyslových objektů pro 

účely kulturních aktivit. Máme to chápat jako prohlášení?

Rozhodně! Je to jasné prohlášení a  logické řešení. Pokud 

máte tak rozsáhlé prostory, které nejsou užívány nebo dochází 

k jejich zneužívání, chcete najít alternativní možnosti, renovovat 

je a umožnit jejich využívání. Druhá část spočívá v tom, že tyto 

prostory jsou součástí našeho průmyslového dědictví a  mají 

symbolickou a kulturní hodnotu, takže je potřeba jim vdechnout 

nový život. Takže ano, je to prohlášení v tom smyslu, že musíme 

znovu objevit město, které známe, a  přemýšlet o  budoucích 

směrech vývoje. Velmi důležité pro nás je také to, že se nejedná 

jen o zachování našeho kulturního dědictví, ale také o uvedení 

těchto budov do běžného provozu pro obyvatele a návštěvníky. 

A za třetí bych obecně řekla, že v našem regionu není průmys-

lové dědictví oceňováno stejně jako kulturní dědictví ze starších 

období. Proto jde z naší strany o důležité prohlášení také v kon-

textu správy dědictví. Říkáme, že tyto staré zchátralé budovy 

a  lodě nejsou jen jakési ošklivé objekty, ale že mají hodnotu 

samy o sobě. 
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Znamenalo by to důležitý pokrok, i pokud jde o územní 

plánování?

Ano, v tomto smyslu je také důležité uvědomit si, že tyto budovy 

nejsou někde na periferii, ale přímo v centru Rijeky. Například kom-

plex Benčić, který je významnou investicí v rámci projektu Rijeka 

2020, je jen 7 minut chůze od Korza, což je hlavní třída města. Pro-

střednictvím přestavby továrny Benčić se také snažíme rozšířit tuto 

centrální městskou oblast a ovlivnit způsob, jak lidé vnímají západní 

hranici centra a jak se tam pohybují. 

Můžete mi říct víc o vaší největší infrastrukturní investici, 

továrně Benčić?

Bývalá továrna Benčić je celkem velký infrastrukturní projekt. Bude 

fungovat jako nová kulturní čtvrť Rijeky se čtyřmi velkými investi-

cemi. První je Muzeum moderního a současného umění. Druhá se 

odehrává v bývalé administrativní budově cukrovaru, která je histo-

rickou památkou par excellence a která se stane sídlem Městského 

muzea v Rijece. Třetí je komplex Brick House, ve kterém budou 

soustředěny dětské programy a bude fungovat jako místo, kde se 

do tvůrčích procesů mohou přímo zapojit naši nejmladší obyvatelé. 

Poslední velkou investicí je nová městská knihovna, která bude 

dokončena těsně po skončení programu pro rok 2020. 

Chystáte se využít také loď Galeb, která patřila slavnému prezi-

dentovi Jugoslávie Josipovi Brozovi Titovi. 

Ano, máme to v plánu. Loď Galeb je také jednou z našich klíčo-

vých investic. Jako Titova loď je Galeb také velmi důležitou his-

torickou památkou, přičemž podstatnou součástí projektu Rijeka 

2020 je právě prezentovat naši bohatou historii. Většina prostoru 

bude využita pro nové muzeum věnované tématu této lodi a his-

torickým okamžikům s ní spojeným. Součástí bude také prostor 

pro fi lmové projekce, divadelní hry a  další akce, a  dále hostel 

a  restaurace. Loď se bude nacházet v  zóně, která je součástí 

vlajkového projektu „Sweet and Salt“ který vede Idis Turato. Tato 

oblast v deltě nebyla dosud veřejně využívána, protože byla sou-

částí přístavu. Myslíme si, že plánované zpřístupnění lodi Galeb 

a další zásahy tuto oblast opravdu promění. Jsme přesvědčeni, 

že z hlediska urbanismu budou mít právě změny v  této oblasti 

největší vliv na město jako celek. Jedná se o nový přístup k hle-

dání aktuální tváře města. 

Rijeka se, podobně jako mnoho měst v balkánském regionu, 

během přechodu na postindustriální ekonomiku potýká s řadou 

sociálních problémů. Mezi ně patří tzv. smršťování měst, odliv 

mozků, nezaměstnanost atd. Jakým způsobem může projekt 

Rijeka 2020 přispět k řešení těchto problémů?

Co můžeme udělat, je posílit profi l Rijeky jako jedinečné kos-

mopolitní destinace na křižovatce Středomoří, Balkánu a střední 

Evropy, která je proslulá svojí inovativností a kreativitou, otevře-

ností a tolerancí. Můžeme přispět k tomu, aby byla Rijeka atrak-

tivní pro své občany, investory a podnikatele, studenty, profe-

sionály, turisty a ukázat město jako destinaci na globální mapě. 

Abychom byli upřímní, Rijeka není mimo náš region příliš známá. 

V tomto smyslu je klíčová naše schopnost posílit pozici Rijeky 

pomocí našeho kulturního programu, budování značky, komuni-
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kace, marketingu a v konečném důsledku pak vytvoření obrazu 

Rijeky jako atraktivního města. 

Co se stane v roce 2021? Jak chcete zajistit, aby to, co bude 

vytvořeno během projektu, mělo dlouhodobý účinek?

Nejzřejmějším dědictvím je samozřejmě infrastruktura. Co je méně 

zřejmé, je lidská infrastruktura, tedy investice, které vkládáme přímo 

do lidí a do jejich znalostí. Jsme také docela pyšní na to, že se nám 

podařilo zapojit mnoho dalších zainteresovaných stran, které před-

tím nebyly spojené s kulturním sektorem. Někteří z nich například 

vnímali kulturu jako něco elitářského nebo příliš koncepčního. Ale 

podařilo se nám je vtáhnout, například v rámci podnikatelské komu-

nity v našem podnikatelském klubu PartneRI, který spojuje místní 

fi rmy se zájmem o  fi nancování kulturních a  sociálních projektů. 

Záměrně jsme se vzdali kontroly nad tím, co dělají, a nechali je praco-

vat samostatně. Další věcí, která zůstane, jsou mezinárodní kontakty, 

které se během projektu navazují s umělci a kulturními pracovníky 

ze zahraničí, což pro kulturní sektor v Rijece znamená trvalý přínos. 

To je několik příkladů, ale ve skutečnosti existuje mnoho dalších. 

Jakým způsobem se chystáte do projektu zapojit místní 

obyvatele?

Jeden z našich vlajkových projektů, který se nazývá 27 čtvrtí, shro-

mažďuje 27 komunit Přímořsko-gorskokotarského regionu a dal by 

se označit za participační program. V tomto případě pouze pomá-

háme komunitám s jejich projekty a spojujeme je s 27 komunitami 

z celé Evropy. Samozřejmě, že to celé má svůj rámec, ale rozho-

dovací proces je sdílen mezi námi a komunitou. V  říjnu zahájíme 

kampaň, jejímž cílem je zapojit do projektu Rijeka 2020 občany 

různými způsoby. Například chceme zorganizovat radu občanů, 

ovšem nejen formálně. Chceme, aby tato rada skutečně rozhodo-

vala o občanských projektech. Vytvořili jsme malý fond a zahájíme 

veřejnou výzvu s názvem Občanské iniciativy. Cílem je využít tento 

formát pro různé občanské iniciativy v rámci projektu Rijeka 2020. 

Nabízíme občanům také možnost zapojit se jako dobrovolníci. Opět 

to ale neděláme tak, že bychom se je snažili využít na ty nejméně 

smysluplné úkoly, ale chceme je skutečně zapojit do organizace. 

Z toho, co bylo řečeno, se zdá, že se vám podařilo zapojit 

spoustu různých zainteresovaných stran. 

Jako agentura jsme se již dávno rozhodli, že nechceme plně rea-

lizovat celý program. Náš záměr byl spíš spolupracovat s různými 

institucemi. V tomto smyslu jsou velmi důležitými aktéry univer-

zita v Rijece a IdisTurato, který vede vlajkovou loď Sweet and Salt, 

Davor Mišković spolu s neziskovou organizací Drugo More, kteří 

vedou vlajkovou loď Dopolavoro, Slaven Tolj a Muzeum moder-

ního a současného umění a Marin Blažević z Národního divadla, 

abychom jmenovali alespoň některé subjekty. Ten seznam by 

byl opravdu hodně dlouhý. Vzhledem k velkému počtu partnerů 

je to mnohem složitější proces než práce v dobře uspořádané 

hierarchii, ale z  dlouhodobého hlediska bude město z  výhod 

tohoto uspořádání těžit. Chtěli bychom zapojit celý kulturní sektor 

i zájemce ze širšího regionu, kteří nejsou součástí kulturní scény. 

Díky tomu zajistíme, že dědictví Rijeky 2020 bude žít 

i po roce 2020. :
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Marko Starman  :  Marko Starman v L.M. vede Úřad pro správu pozemků a nemovitostí města Izola od roku 2017. Je rovněž senior-

ním přednášejícím na Fakultě evropského práva Lublaňské univerzity, kde sám promoval. Diplom magistra správního a ústavního 

práva získal na chicagské univerzitě v USA. Než začal pracovat v místní samosprávě, byl mezi lety 2000 a 2009 náměstkem tří 

různých ministerstev a později ředitelem Strunjanského národního parku na slovinském pobřeží. Jako náměstek ministra životního 

prostředí a územního plánování vedl přípravy nového zákona o územním plánování, přijatého v roce 2007. A jako ředitel přírodní 

rezervace pracoval na několika infrastrukturních, monitorovacích a  výzkumných projektech fi nancovaných EU. Během několika 

málo let dokázal významně navýšit podporu ochrany jediného slovinského přímořského parku.

Koper 

& Izola 7. století            25 000         SLO
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Jak z rušné 

silnice udělali 

pláž

: Koper a Izola

Koper a Izola jsou dvě sousední města na jaderském pobřeží 

Slovinska. Koper je se svými 25 000 obyvateli největším 

městem a  nejvýznamnějším kulturním centrem slovinské 

Istrie. Ekonomika Koperu a  okolních oblastí je těsně svá-

zána s koperským přístavem, jenž je jediným slovinským 

a  jedním z  nejdůležitějších obchodních přístavů v  Jader-

ském moři.

Izola leží pouze 6,5 km jižně od Koperu. Je trochu menší 

a odkázaná zejména na příjmy z turismu, ačkoli rybolov stále 

patří mezi nosné oblasti. Obě města mají silně benátský cha-

rakter, Koper byl dokonce nějakou dobu hlavním městem 

Benátské Istrie. Název Koper pochází z italského Capodistria, 

odvozeného z původního latinského jména Caput Histriae, jež 

znamená „hlava Istrie“.

: Pobřežní silnice Koper-Izola

Pobřežní silnice mezi Koperem a  Izolou bývala do roku 

2017 hlavní tranzitní cestou mezi dvěma městy jak pro 

cestovatele směřující k turistickým hotspotům Pirana Por-

torož nebo přes hranice do chorvatské Sečovlje. Před 

výstavbou vysokorychlostní silnice a  Markoveckého 

tunelu docházelo denně k jejímu přetížení, a tedy vleklým 

zácpám. Po dokončení nové silnice pobřežní trasa ztratila 

svůj dřívější účel a požadavek místních obyvatel ji uzavřít 

mohl být konečně splněn. Následně byla rychle přizpůso-

bena sportovnímu a rekreačnímu využití a podélně rozdě-

lena na promenádu a cyklotrasu. Nyní ji čeká další rozvoj 

a  nové využití ze strany města a  jeho obyvatel. O  tomto 

projektu jsme si povídali s  Markem Starmanem, od roku 

2017 vedoucím Úřadu pro správu pozemků a nemovitostí 

města Izola.

Je celkem vzácné, když se takové oblasti renatu-

ralizují. Co znamená projekt v širším kontextu?

V širším kontextu to zní trochu jako fantazie. Když jsem svým 

bývalým kolegům z  Itálie řekl, že se nám povedlo uzavřít 

pobřežní silnici a  změnit ji na rekreační zónu, odpověděli, že 

takové věci se ve vysoce osídlených oblastech Středozemního 

moře prostě nestávají. Dodali, že v současné Evropě je těžké si 

představit, že zavřete silnici a proměníte ji v pláž. V tomto smyslu 

je to velký precedens a může sloužit jako vzor pro širší region.

Je tento projekt důsledkem změny myšlení v oblasti regio-

nálního územního plánování?

Ve skutečnosti mluvíme o koncepčním skoku. Celé pobřeží Slo-

vinska bylo z velké části pojato velmi průmyslově, což je stále 

patrné. Přímo na břehu leží obvykle parkoviště a  průmyslové 

objekty. Nyní se snažíme přesunout průmysl dovnitř a  břehy 

otevřít veřejnosti. Tento koncepční skok byl prvním krokem, 

který umožnil následující změny.

Jak občané reagovali na uzavření silnice?

Zde bychom se vedle místních obyvatel měli zmínit také o návštěv-

nících z jiných oblastí. Reakce byly samozřejmě velmi pozitivní. Uza-

vřením silnice jsme vrátili velký veřejný prostor lidem, aby zde mohli 

trávit volný čas. Musím podotknout, že ho lidé začali velice rychle 

denně využívat k plavání, jízdě na kole, procházkám, hraní s dětmi 

atd. V našem pobřežním regionu skutečně není mnoho veřejných 

prostorů, i proto jsou lidé touto změnou opravdu nadšeni.

Bývalá silnice byla po uzavření velmi rychle předána k uží-

vání. Co se tam dělo?

Velmi rychle jsme vytvořili jízdní pruhy pro cyklisty, lavičky, chod-

níky a rovněž sprchy a toalety pro plavce. U začátku cesty jsme pro 

návštěvníky postavili parkoviště. V některých částech zóny jsou také 

místa se snadným přístupem k moři. Koper zajistil pouliční osvětlení 

své strany, což letos následujeme v naší části. Zatím neexistují žádné 

skutečné infrastrukturní projekty. Zřídili jsme pouze služby nezbytné 

pro primární účely lokality – odpočinek a volnočasové aktivity.

Byly pro pobřežní silnici dohodnuty nějaké plány do budoucna?

Starostové Koperu (Boris Popovič) a  Izoly (Igor Kolenc) uza-

vřeli dohodu o přípravě regionálního územního plánu pro tuto 

oblast. Nyní jsme v přípravné fázi, kdy hodnotíme, co lze udělat. 

Snažíme se zjistit, jak sladit různá využití, což není jednoduché. 

Vzhledem k  tomu, že tato oblast byla silnicí, bude třeba revi-

talizovat a obnovit přirozené pobřežní procesy, a přitom zajis-

tit vhodné podmínky pro plavce. Na druhé straně musíme vzít 

v  úvahu kulturní dědictví této oblasti, například vrak lodi Rex 
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a  další archeologické památky. Takže kromě těchto procesů 

zhodnocení budou rozhodnutí o  tom, co se bude dít v  této 

oblasti, záviset na spolupráci obou měst, ministerstva a veřej-

nosti. Co víme jistě, je to, že oblast zůstane veřejná a zelená.

Jaký je aktuální časový plán projektu?

Celkem vzato je proces již v pohybu a v příštím roce provedeme pri-

mární studie. Proto počítáme s rokem 2020 a doufáme, že již budeme 

moci zapojit širokou veřejnost. Nicméně s různými workshopy, které 

se týkají jednotlivých problémů, začneme mnohem dříve.

Jak budou obyvatelé zapojeni do rozhodování o nově získaném 

veřejném prostoru?

Až budou stanoveny hlavní principy a parametry hodnocení 

a získáme všechna odborná stanoviska, začneme s workshopy, 

které budou zapojovat obyvatele a  návštěvníky do rozhodo-

vacího procesu. Ideou je zahájit včas dialog o  využívání této 

oblasti. Začali jsme s  workshopy, aniž bychom však věnovali 

pozornost některým omezením, která by mohla vyvstat během 

fáze výzkumu, neboť nebyla dosud zavedena. V tomto procesu 

jsou velmi důležité některé z  místních nevládních organizací, 

jako je PiNA. To, čeho se snažíme dosáhnout, spočívá v  tom, 

aby místní obyvatelé měli pocit, že vše, co se bude dělat je 

patřičné a  je v  souladu s naším chápáním prostoru i  naší kul-

tury. Když místní obyvatelé přijmou prostor, také návštěvníci se 

budou cítit jako doma. Vstupní data od místních obyvatel tak 

budou velmi, velmi důležitá.

Jaké události a iniciativy umožnily uzavření silnice?

Hlavní bylo odklonit dopravu skrz nově vybudovaný tunel Mar-

kovec, což odlehčilo silnici. Ale ani tak nemohla být silnice uza-

vřena hned. Nejprve musela konsenzus najít místní komunita. 

Následně přišla na řadu úprava systému mýtných vinět tak, aby 

ji místní obyvatelé nepotřebovali pro průjezd Markoveckého 

tunelu. Nebylo to vůbec jednoduché. Jde skutečně o  výsle-

dek velké snahyměst a dalších stran v regionu. První rozhovory 

o uzavření začaly už v roce 2006. Nakonec je to právě koordi-

nované úsilí všech stran, které vám přinese takový výsledek. 

Nyní máme šanci udělat něco opravdu dobrého. To je teď naše 

zodpovědnost.

Projekt je součástí Strategie EU pro Jadersko-Jónský region. 

Jak to pomohlo?
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Celý projekt obnovy poškozeného pobřeží je jedním z  pri-

oritních projektů strategie EU pro Jadersko-Jónský region 

(EUSAIR). Ve Slovinsku koordinuje tuto makroregionální strate-

gii Veřejný institut pro podporu podnikání a rozvojové projekty, 

který sídlí zde v  Izole. Institut rovněž podporuje tento projekt 

a jeho význam v širším regionu. Projekt pobřežní silnice byl již 

schválen v EUSAIR jako pilot, který může sloužit jako precedens 

pro širší region. Začlenění do EUSAIR nám umožňuje provádět 

studie vyšší kvality, ale také přidává váhu projektu, což nám 

usnadňuje žádat o  fi nancování a  pomáhá nám při spolupráci 

s vládou. Svým způsobem máme velké štěstí, že jsme tento pro-

jekt plánovali již na počátku EUSAIR. A pro fi nální realizaci regi-

onálního plánu už hledáme fi nanční zdroje nyní.

Takže to, co se stalo, je vlastně mnohem víc než pouhé navrá-

cení cesty lidem. Je to nastavení vzoru.

Ano, přesně toho se snažíme s tímto projektem dosáhnout. 

Chceme, aby to byl vzor, na který se ostatní mohou podí-

vat a následovat ho. Zatím jsme zavřeli silnici, což je krok 

správným směrem. Nyní však musíme dobře zvládnout 

projekt a dokončit jej tak, aby se stal příkladem 

dobré praxe. :
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Michalovce
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: Rozhovor s primátorom mesta 

 Viliamom Záhorčákom

Michalovce majú záujem aktívne sa zapojiť do 

procesu vytvárania inteligentného mesta. Čo vás 

k tomuto kroku viedlo?

Smart Cities je téma, o ktorej sa začalo pomerne intenzívne hovo-

riť nielen vo vyspelej Európe, ale už aj u  nás, na Slovensku, čo 

nás viedlo k záujmu dozvedieť sa čo najviac o tejto problematike 

a zapojiť sa do procesov, ktoré by mestu pomohli v blízkom i v dlho-

dobom časovom horizonte. Hlavne z týchto dôvodov sme sa stali 

členmi Smart Cities klubu chtiac už túto platformu pre naše ciele 

využiť. Predstavujeme si, že i vďaka tomu získame prehľad o tom, 

na akej úrovni naše mesto v porovnaní s mestami nielen Slovenska 

ale aj Európy v  tejto oblasti je, v čom bude potrebné pridať a čo 

zásadnejšie zmeniť, pričom sme ale presvedčení, že v  mnohom 

môžeme byť aj my pre niektoré mestá príkladom. Sľubujeme si od 

toho, že i vďaka tomu budeme intenzívnejšie využívať moderné pro-

cesy s využitím moderných technológii na všetkých úrovniach ria-

denia, vrátane interakcie s občanmi a inými inštitúciami, že i vďaka 

tomu budeme uspokojovať ich potreby modernými a efektívnymi 

spôsobmi. Ťažiskovými témami pre najbližšie obdobie by mala byť 

bezpečnosť občanov na všetkých úrovniach, vrátane dopravnej 

bezpečnosti, kde sme už mnoho krokov urobili, všestranná starost-

livosť o seniorov, v čom sme už takisto urobili veľa a starostlivosť 

o detí a mládež, kde aj napriek takisto množstvu vykonanej práce, 

vnímame túto oblasť ako najväčší priestor pre ďalší dynamický rast. 

Spomínali ste ťažiskovú tému – bezpečnosť, zameranie na 

deti a seniorov. Iste ste túto tému nezvolili náhodou. Na čo sa 

chcete zamerať predovšetkým?

V súvislosti so seniormi sme už značne pokročili. Máme vybu-

dovaný moderný domov seniorov, v ktorom zavádzame aj niek-

toré zo systémov, ktoré život klientom i  zamestnancom tohto 

zariadenia uľahčujú a pripravujeme aj mnohé ďalšie. To isté sa 

dá povedať aj o našich deviatich denných centrách pre senio-

rov i o opatrovateľských službách, ktoré poskytujeme všetkým, 

ktorí o to požiadali. Naši seniori majú aj množstvo ďalších bene-

fi tov, akými sú napríklad úľavy na poplatkoch za TKO, príspevky 

mesta na obedy pre nich, senior karty, ktoré im umožňujú bez-

platné, či zľavnené návštevy kultúrnych a športových podujatí 

i úľavy pri využívaní mestskej hromadnej dopravy.

Bezpečnosť občanov zvyšujeme permanentným rozširovaním 

kamerového systému v  meste, využívaním pultu centrálnej 

ochrany, na ktoré sú napojené nielen objekty organizácií, ktoré 

sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj viacero podnika-

teľských subjektov a  v  neposlednom rade aj výraznými zme-

nami v  dopravnej infraštruktúre, akými sú okružné križovatky, 

spomaľovače na kolíznych úsekoch ciest, osvetlenie prechodov 

pre chodcov, vrátane ďalších prvkov, ktoré na nich bezpečnosť 

chodcov zvyšujú. Budujeme rozsiahly geografi cký informačný 

systém, ktorého súčasťou sú aj spomínané kamerové systémy, 

mnoho ďalších vrstiev v autorizovanej aj neautorizovanej zóne, 

ktoré pomáhajú optimalizovať procesy a výber pri rozhodovaní.

Tak pri senioroch, ako aj pri bezpečnosti je potrebné ísť ďalej. 

V zahraničí som mal možnosť vidieť, čo všetko by sme mohli aj 

v Michalovciach zaviesť za predpokladu, že na to budeme mať 

dostatok fi nančných zdrojov. Tých možností je naozaj veľmi veľa, 

či už ide o moderné spôsoby komunikácie so seniormi, vytvá-

rania ešte väčšej bezpečnosti pre nich, ďalšie zmeny v doprave 

tak statickej ako aj dynamickej, moderné autobusy mestskej hro-

madnej dopravy, inteligentné parkovacie systémy, inteligentné 

križovatky a prechody pre chodcov i mnoho ďalšieho. Najdôle-

žitejšie zo všetkého je vypracovať stratégie a projekty – prax je 

taká, že potom sa vždy peniaze nájdu. Musíme začať s vlastnými 

zdrojmi na prípravu a postupne zapojiť aj zdroje dotačné....

Aj keď sme aj v  tomto smere veľa urobili aj pre deti, oso-

bitne na školách a predškolských zariadeniach a aj keď sme 

ZAVANIE ČERSTVÝ VIETOR Z VÝCHODU? MICHALOVCE VERIA, ŽE STRATÉGIOU PRE 

INTELIGENTNE FUNGUJÚCE MESTO SÚ KVALITNÉ SLUŽBY.
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už pomerne mnoho urobili už aj na sídliskách, stále máme 

pocit, že naším deťom ešte všeličo dlhujeme, a preto by sme 

sa v blízkej budúcnosti chceli prednostne venovať práve tejto 

téme. Ďalšie moderné a bezpečné detské ihriská i sídliskové 

športoviská, skatepark, či akýsi centrálny priestor s atrakciami 

predovšetkým pre detí je jednou z najväčších výziev, s ktorými 

sa bude potrebné v najbližšej budúcnosti popasovať. 

Máte aj predstavu o lokalitách, kde sa chcete zamerať? 

Na vytvorenie mestského detského parku, ktoré bude centrál-

nym mestským verejným bezpečným a inkluzívnym priestorom, 

sa nám ako najvhodnejšia javí lokalita na Hrádku, za predpokladu, 

že na tento účel od štátu získame pozemky. Zároveň sa vďaka 

tomu chceme zamerať aj na revitalizáciu tohto priestoru, osobitne 

dnes nevyužívaného a chátrajúceho amfi teátra a postupne aj na 

revitalizáciu všetkých ďalších priestorov, kde sa pohybujú deti 

tak, aby sa tieto priestory stali pre nich príjemnými a bezpečnými. 

Všetko to chceme robiť premyslene a koncepčne.

Budete sa teda zameriavať aj na sídliská? Na sídliskách predsa 

len žije najväčší počet obyvateľov mesta a žije tam najviac detí.

Áno. Sídliskové plochy z  tohto pohľadu považujeme za jedny 

z najdôležitejších. Už teraz mnoho z toho, čo bude treba aj v bud-

úcnosti robiť, realizujeme. Na časť Sídliska západ sme získali aj 

fi nančné prostriedky z európskych fondov, ktoré žiaľ, kvôli pre-

kážkam, ktoré nám pod nohy hádže sprostredkovateľský orgán, 

ktorým je Košický samosprávny kraj, zatiaľ využívať nemôžeme, 

čo sa však, veríme, po komunálnych voľbách zmení.

Spôsobom, ktorým by sa mala upraviť spomínaná časť Sídliska 

západ, by sme chceli meniť aj ostatné časti našich sídlisk i ďal-

šie verejné priestory v meste. Určitým príkladom je nám v tomto 

smere mesto Senica, ktoré vyčlenilo každoročne z  vlastného 

rozpočtu zdroje na revitalizáciu ihrísk a  športovísk. Dnes je 

Senica vyhodnotená ako mesto s najbezpečnejšími a najlepšie 

udržiavanými detskými ihriskami. Táto snaha je nám sympatická 

a takto si predstavujeme aj našu budúcnosť. Isto sa pokúsime 

využiť na to prednostne európske zdroje, ale nechceme sa spo-

liehať iba na tieto zdroje. Sú to naše deti, preto použijeme aj naše 

peniaze – z nášho rozpočtu. Veríme, že na to aj v budúcnosti 

nájdeme podporu aj u  poslancov Mestského zastupiteľstva.

Chceme byť moderným mestom, ku ktorému si deti a  mladí 

ľudia vytvoria vzťah a budú chcieť ostať v ňom žiť a pracovať.

Dôležitou súčasťou zvyšovania bezpečnosti detí v mestách je 

zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v mestách. Máte 

predstavu, ako budete riešiť tento problém? 

Ako som už uviedol, bezpečnosť cestnej premávky dlhodobo 

považujeme za jednu z priorít. V tomto smere sme už veľa urobili. 

V meste máme deväť okružných križovatiek a chystáme výstavbu 

ďalších tam, kde je to technicky možné. Križovatky, kde tento spôsob 

uplatniť nie je možné, chceme využiť prvky moderných a inteligent-

ných svetelných signalizácií či iné moderné a bezpečné riešenia. 

Okrem križovatiek však bude potrebné riešiť aj naďalej najmä ďalšie 

priechody pre chodcov tak, aby aj ony boli bezpečné, rovnako ako 

uplatňovanie moderných a bezpečných prvkov a smart technológií 

pri organizovaní parkovania motorových vozidiel v meste.

Z hľadiska zvyšovania bezpečnosti – najmä pohybu chodcov – 

dôležité všetky verejné priestory. Tam sa pohybuje najviac ľudí 

– všetky vekové kategórie. Máte predstavu, ako dosiahnete 

zmenu aj v tejto oblasti?

Áno, tú predstavu máme. Zatiaľ na voľných plochách „kraľujú“ 

autá, čo je jedna z  vecí, ktorej sa ideme venovať aj naďalej. 

Máme pekné námestie, ktoré chceme vylepšiť aj tak, aby bolo 

„obytnejším“. Aj pokiaľ ide o  tému verejných priestorov, radi 

by sme postupovali koncepčne. Máme plochy spasportizo-

vané a v spolupráci s odborníkmi si potrebujeme určiť priority 

a postupnosť ich pretvárania. Možností aj v  tomto prípade je 

vždy viac a mnoho bude závisieť aj od peňazí, ktoré budeme 

chcieť do toho dať, či koľko sa nám na to podarí získať z exter-

ných zdrojov. V každom prípade začneme čím skôr pracovať 

na stratégií vytvárania verejných priestorov. Inšpirácií sme naz-
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bierali dosť, teraz príde čas na realizáciu. Budeme sa radiť aj 

s našimi občanmi – potrebujeme sa oprieť o ich skúsenosti.

Nespomenuli sme zatiaľ cyklodopravu v meste a z mesta do 

okolitých obcí a tiež MHD. Je to dôležité, pretože Michalovce sú 

spolu so Zemplínskou Šíravou vnímané ako významná turis-

tická lokalita. 

Škoda, že zatiaľ je Šírava turistickou destináciou iba v  letných 

mesiacoch, hoci aj to sa vďaka existencii Thermalparku Šírava 

postupne mení. Aj preto je dôležité pre Michalovce a ich okolie, 

aby množstvo ľudí, ktoré sem chodí do práce, ale aj návštevníci 

nášho mesta mali aj v tomto smere primeraný komfort a garan-

tovanú bezpečnosť. Keďže najmä v  lete značná časť regiónu 

pôsobí ako akási prímestská oblasť, treba aj tejto téme venovať 

zvýšenú pozornosť. Inteligentné systémy v organizácii a riadení 

mestskej aj prímestskej hromadnej dopravy sú už vnímané ako 

nevyhnutnosť, čo v plnej miere platí aj o dopravných prostried-

koch, ktorými sa tento druh dopravy zabezpečuje, vrátane 

ich interiérového vybavenia s  prvkami umožňujúcimi komfort 

a bezpečnosť aj osobám so zdravotným postihnutím. Popri ter-

mináli integrovanej dopravy, ktorého základ je už vybudovaný, 

by dokončením i  prebudovaním mala prejsť aj sieť zastávok 

a čakární, pričom najväčšiu pozornosť bude potrebné venovať 

najmä organizácii hromadnej dopravy v meste, a to aj v súlade 

s  modernizovanou železničnou dopravou, s  organizáciou taxi 

služieb a  rozvíjajúcou sa cyklo dopravou, ktorú vnímame ako 

ďalšiu z veľkých výziev pre blízku i vzdialenejšiu budúcnosť.

V  tejto oblasti bude potrebné pokračovať v budovaní mestských 

cyklotrás využívaním možností jestvujúcich komunikácií i  budo-

vaním nových úsekov, ktoré by umožňovali ich napojenie na cyk-

lotrasy regionálne, ktoré by mali najmä v okolí Zemplínskej šíravy 

v  budúcnosti vzniknúť. Aj na tomto poli bude možnosť využívať 

moderné inteligentné prvky brániace kolíziám s chodcami a oso-

bitne s autami v úsekoch, kde sa ich trasy budú križovať – ak už sa 

budú musieť križovať.

Popri budovaní cyklotrás však bude potrebné pamätať aj na 

vytváranie možností pre požičiavanie bicyklov, pretože aj toto 

je dnes vo vyspelom svete trendom.

Rozhodli ste sa ísť cestou budovania inteligentného mesta. Akú 

máte v tomto smere víziu a čo si môžu od tohto rozhodnutia 

sľubovať obyvatelia mesta? Ako ich zapojíte? 

Inteligentné mesto je mestom budúcnosti. Mestom, ktoré je 

pre všetkých jeho občanov bezpečné, komfortné, mestom, 

v ktorom sa včas a jednoduchým spôsobom takmer všade vie 

dostať k  všetkým preňho potrebným informáciám. Mestom, 

ktoré mu vie poskytnúť spoľahlivé služby, ale aj zábavu 

a relax, mestom, ktoré je aj vtom všetkom ústretovým aj k jeho 

návštevníkom a  je tiež miestom, ktoré v  čase nepriaznivého 

počasia dokáže ponúknuť alternatívne spôsoby vyžitia sa pre 

návštevníkov Zemplínskej šíravy, a to jednoduchým, 

prehľadným a bezpečným spôsobom. :
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Digitální platformy mají významný dopad na časově i fi nančně 

efektivní správu obce či města a umožňují zapojit široké spekt-

rum přispěvatelů a zároveň i prezentovat zdánlivě nesouvisející 

data v  jednotném mapovém podkladu. Následující výčet pre-

zentuje stěžejní oblasti a uvádí příklady již fungujících nástrojů.

: Vnitřní procesy správy města

Digitální agenda
#správa / Město: Vídeň

Každý moderní starosta či primátor by měl mít k  dispozici 

elektronickou nástěnku, tzv. dashboard, která by mu pře-

hledně ukazovala aktuální stav města a  jeho trendy. Tato 

nástěnka shrnuje všechny agendy města a  slouží pro efek-

tivní rozhodování politiků či úředníků. Na trhu je dostupná 

v mnoha formách, jako informační, mapové, datové či dispe-

činkové platformy.

Digitální identita : Mobile ID
#správa / Města: Barcelona, Manresa 

Inovativní mobilní identifi kační systém (MobilID) je pro občana 

nový způsob přístupu k potřebným službám v rámci městského 

úřadu z jeho mobilního zařízení. Služba „jedním kliknutím“ je pod-

porována zabezpečeným registrem pro mobilní telefony, proto 

tento systém umožňuje občanům přihlásit se k přístupu k službám 

pomocí svých mobilů. Propojuje tím státní úřady s elektronickými 

VÝRAZ SMART GOVERNANCE LZE VYLO-

ŽIT JAKO EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ PROCESY ZE 

STRANY MĚSTA. JEDNÁ SE JAK O PROCE-

SY VNITŘNÍ (EVIDENCE PODKLADŮ A VY-

JÁDŘENÍ, KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE 

MEZI POLITIKY, JEDNOTLIVÝMI ODBORY 

A MĚSTSKÝMI FIRMAMI), TAK I O PROCESY 

VNĚJŠÍ (TJ. KOMUNIKACE S OBČANY, SBĚR 

PODNĚTŮ A JEJICH ŘÍZENÍ). TYTO PRO-

CESY LZE PODPOŘIT TECHNOLOGICKÝMI 

DIGITÁLNÍMI NÁSTROJI, KTERÉ NAKLÁDAJÍ 

I S DETEKČNÍMI TECHNOLOGIEMI ČI SKE-

NUJÍ DOPADY POLITICKÝCH ROZHODNUTÍ 

A MEDIÁLNÍ DOPADY. ZJEDNODUŠENĚ 

ŘEČENO SE JEDNÁ O NÁSTROJE UMOŽ-

ŇUJÍCÍ INTERPRETOVAT RŮZNÁ DATA DO 

PŘEHLEDNÝCH GRAFŮ A VYHODNOCENÍ, 

KTERÁ VEDOU KE KONKRÉTNÍM ČINŮM 

POLITIKŮ ČI VEDOUCÍCH ODBORŮ.

Nástroje smart 
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službami, elektronickým zadáváním a  elektronickou správou. 

Digitální identita taky umožňuje bezpečně digitálně podepisovat 

dokumenty pomocí mobilního telefonu, přístup k důvěrnému digi-

tálnímu profi lu uživatele, nebo například platit komunální poplatky 

nebo pokuty. http://www.mobileid.cat/en/

Otevřený rozpočet
#správa / Město: Kyjev

V  rámci městské agendy Smart City Kyjev byl zahájen projekt 

Otevřený rozpočet, jehož webovou stránku navštíví přes 2000 

občanů denně. 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 státní pokladnou. https://kyivcity.gov.ua/

Digitální pasport (případně mobilní 3D) :

GisOnline
#správa / Města: Hodonice, Tasovice, Suchohrdly

GisOnline je webová mapová aplikace, která umožňuje rych-

lou práci s nepřeberným množstvím geografi ckých dat, včetně 

aktuální ortofotomapy ČR 12,5 cm a pravidelně aktualizovanou 

databází katastru nemovitostí. Datové vrstvy mohou uživatelé 

editovat přímo ve webové aplikaci. Typickým příkladem je 

správa pasportů. Data jsou skrze GisOnline editována přímo 

na serveru a  změny v  geometrii i  atributech se dynamicky 

aktualizují všem uživatelům. Add-on modul rozšiřuje pořizování 

a správu dat o plně 3D digitalizaci z panoramatických snímků 

mobilního mapování. Nástroje umožňují jak digitalizaci dat, tak 

oměřování objektů. Intuitivní nástroje zpřístupňují práci ve 3D 

laikům. www.Gisonline.cz

Digitální správa majetku : SYMAP
#správa / Kraje: Pardubický, Jihomoravský

SYMAP Vlastnictví a  majetek je online aplikace, která vám 

zajistí aktuální přehled o stavu vlastnictví pozemků pod komu-

nikacemi a sítěmi. Slouží jako nástroj pro vypořádání majet-

koprávních vztahů. Zobrazí vám aktualizovaná data z katas-

tru nemovitostí v  mapě a poskytne přehledné exporty dat 

o parcelách a vlastnících dle vlastního výběru.Pomáhá s pro-

počtem nákladů na vypořádání a  identifi kuje problémové 

majetkové lokality. Umí zobrazit výsledky vizuální diagnostiky 

vozovek a další pasporty silnic a mostů. www.symap.cz

: Vnější procesy správy města

Digitální hlášení problémů :

Odkaz pre starostu
#občan / Města: Banská Bystrica, Bratislava, Košice a další

Portál je projektem neziskové nevládní organizace Institutu pro 

dobře spravovanou společnost. Má ambici přispět ke zkvalit-

nění místních samospráv a  pozitivnějšímu vnímání ze strany 

občanů, a to díky posílené komunikaci z obou stran.Platforma 

nabízí prostor pro nahlášení problémů ve městě a okolí. Pod-

governance
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něty jsou vždy projednány se samosprávou a jejich řešení je 

pod společným drobnohledem veřejnosti. Od spuštění por-

tálu v roce 2010 bylo vyřešeno už přes 23950 podnětů. http://

Odkazprestarostu.sk

Digitální veřejná participace : Maptionnaire 
#občan / Města: Stockholm, Lahti, Helsinki a další

Maptionnaire je fi nskou platformou pro veřejnou participaci; 

interaktivní mapou, která odpovídá na otázky, kde jsou lidé 

šťastní, kde se cítí uvolnění, nervózní atp., a díky tomu umož-

ňuje efektivnější plánování. Čím dříve jsou lidé zapojeni do 

rozhodovacího procesu, tím méně pak vystupují proti „plá-

nům shora“. Maptionnaire funguje v cloudu, takže není třeba 

instalovat žádnou aplikaci. Lidé si zde mohou snadno vytvářet 

dotazníky, software sbírá a analyzuje data, umožňuje sledovat 

v mapě otázky ostatních uživatelů, kteří zde pak spolupracují 

a diskutují. Ukládání proběhlých diskusí o konkrétních místech 

je další užitečnou funkcí softwaru. Zapojení velkého počtu lidí 

do organizace tímto způsobem je fi nančně efektivní. https://

maptionnaire.com/

Dobrovolnictví : Je m’engage
#občan / Město: Paříž 

Pařížská radnice ve spolupráci se společností Hachtiv vyvi-

nula interaktivní mapu, která umožnuje každému občanu 

zapojit se do místního sdružení či neziskové organizace. 

Princip je jednoduchý. Mnohá sdružení pracují ve všech mož-

ných oblastech (kulturní, vzdělávací ...) a potřebují dobrovol-

níky, kteří by jim mohli pomoci ve všech druzích misí obec-

ného zájmu (doučování, organizace, podpora ...). Takže díky 

této službě se může každý občan podílet na životě svého 

města a jeho okresu tím, že podle geolokace a svého zájmu 

vybere dobrovolnou činnost ve prospěch města. Zaregistro-

vat se na platformě mohou jak dospělí, tak i studenti či žáci. 

Stránky lze vyhledávat z počítače, tabletu nebo smartphonu. 

https://jemengage.paris.fr/

Digitální komunikace : Mobilní rozhlas
#občan / Města: Zábřeh, Duchcov

Spolu s iniciativou Zlepšeme Česko tvoří ekosystém technologicky 

vyspělých nástrojů, určených pro efektivní řízení obce, krizovou 

komunikaci a smart governance. Mobilní rozhlas v sobě kombinuje 

cloudový řídící pult bez nutnosti instalace s přístupem přes PC, tablet 

i mobilní telefon, chytrou databázi kontaktů a jednotlivé telekomuni-

kační kanály s možností přímého oslovení občanů. Kromě toho je 

také integrován do celorepublikové aplikace Zlepšeme Česko, která 

slouží pro jednoduché zasílání podnětů samosprávám, upozorňo-

vání na problémy a není vázaná na nutnost bydlet v obci – využívat 

ji tedy mohou také turisté nebo chalupáři. V současné době Mobilní 

rozhlas využívá 450 měst a obcí, celkem je do něj registrováno přes 

250 000 občanů a jejich počet každý měsíc roste cca 10% tempem.

 

: Datově vedená správa města

Datové platformy, otevřená data, 

otevřený přístup : London Datastore
#technologie / Město: Londýn 

Platforma London Datastore je iniciativou kraje Greater London 

Authority (GLA), která namísto sděluje téměř všechna data, která 
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produkuje. Jedná se o bezplatný, otevřený portál pro sdílení dat, 

kde má každý přístup k údajům o hlavním městě. Web poskytuje 

více než 700 datasetů na různorodá témata, například zprávy 

o stavu životního prostředí ve městě, zdraví občanů či krimina-

litě, a to na jednom místě, a hlavně vždycky ve stejném formátu. 

Cílem platformy je, aby ať už běžný občan, podnikatel, výzkum-

ník nebo vývojář, mohli najit taková data o  městě, která jim 

pomohou porozumět Londýnu lépe. https://data.london.gov.uk/

Helsinki Region Infoshare
#technologie / Města: Helsinki, Espoo, Vantaa a Kauniainen

HRI je webovou službou pro rychlý a snadný přístup k otevře-

ným zdrojům dat mezi fi nskými městy Helsinki, Espoo, Van-

taa a  Kauniainen. Publikovaná data jsou převážně statistická, 

poskytují komplexní a různorodý výhled na různé městské jevy, 

jako jsou životní podmínky, ekonomika a blahobyt, zaměstna-

nost a doprava. Velká část datového materiálu nabízeného služ-

bou je taky zobrazená v rámci GIS.

Data mohou být použita v  oblasti výzkumu a  vývoje, rozho-

dování, vizualizace, datové žurnalistiky a  při vývoji aplikací. 

Údaje mohou využívat občané, podniky, univerzity, akademie, 

výzkumná zařízení nebo veřejná správa. Nabízené údaje jsou 

připraveny k bezplatnému použití, a nemají žádná omezení pro 

návštěvu platformy. https://hri.fi /en_gb/

Digitální řízení a rozhodování : Invipo 
#technologie / Města: Izmir, Legnica, Sibiu, Zlín 

Flexibilní a otevřená platforma české společnosti Incinity zajišťu-

jící integraci a  interoperabilitu v  chytrých městech. Nezáleží na 

tom, jak velké město je potřeba řídit. Invipo propojuje data z růz-

ných systémů v jeden celek a nabízí přehledné sledování výstupů 

a efektivní řízení. Umí je vyhodnotit a jednoduše zobrazí přehledy 

na jedné ploše městského dispečinku. Na úrovni města dokáže 

pomocí chytrých scénářů přímo ovlivňovat chod vzdálených zaří-

zení, online informovat o  chodu města, poskytnout vizualizace 

výchozích dat v podobě přehledných statistik a reportů. Občané 

zároveň mají přístup k přehledu o dopravě a parkování a mají mož-

nost spoluúčastnit se rozhodování. http://invipo.com/cs/

Citymatica
#technologie / Město: Sandona

Citymatica je izraelská platforma, která poskytuje obcím a vládám 

snadno použitelné nástroje pro komplexní řízení všech aspektů 

městského života. Citymatica umožňuje veřejné správě vytvořit 

společné komunikační prostředí s  občany, aby porozuměli jejím 

myšlenkám, potřebám a  nápadům. Mezi klíčovými vlastnostmi 

platformy jsou řízení města z  jednoho místa, možnost snadného 

spuštění cíleného průzkumu na téma týkající se různých otázek 

městského života, a  to pomocí interaktivních analýz a  statistik, 

možnost vybudovat komunikační kampaně prostřednictvím všech 

dostupných kanálů (push zprávy, SMS, e-mail) a  mnoho další. 

https://citymatica.com/

Digitální standardy : CitySDK Tourism API
#technologie / Města: Lisabon, Amsterdam, Lamia

CitySDK je sada rozhraní pro programování aplikací (API) pro 

přístup k  Open Data, která zajišťují místní samosprávy měst 

v  oblastech cestovního ruchu, ale také například participace 

a mobility. Aplikace Tourism API umí poskytovat údaje o  zají-

mavých místech v daném městě, popisy budoucích a minulých 

událostí, trasy, například pro plánování tematických procházek, 

a  dalších aktivit. Pomocí návrhu jednotlivého API a  datového 

zastoupení, CitySDK API vytváří podmínky pro vytvoření jedi-

ného celosvětového trhu aplikací. Aplikace, která byla napsaná 

pro použití rozhraní CitySDK Tourism API, bude přenosná ve 

všech městech, která poskytují toto rozhraní pro jejich data. 

http://tourism.citysdk.eu/ :

:  Pripravene ve spolupráci so Smart Cities klubom

# Julie Ostrenko, David Bárta
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Moderní a chytrá 

energetika, která lidem 

usnadní život

: Spolupracujeme jednoduše  

 díky Clusteru

Ve všech Smart City projektech je nutné propojit obce s odbor-

níky na dané téma i s nejrůznějšími fi rmami a společnostmi. Právě 

k tomu slouží Czech Smart City Cluster coby spolehlivý spojovací 

článek. Velkou předností je, že každá společnost nebo instituce 

nabízí v rámci clusteru své know-how, které pak společně rozvíjí. 

Tím mohou partneři dojít k  nejlepšímu možnému řešení, které 

bude odpovídat potřebám přesně toho jednoho vybraného města 

nebo obce. 

Důležité je, aby toto partnerství vytvářelo nové nápady a inovace. 

Cluster je proto otevřený i  start-upům, nebo třeba univerzitním 

projektům. S rozvojem Smart technologií chce Cluster podporovat 

i malé a střední lokální podniky přímo v jejich regionu, stejně jako 

přicházet s novými myšlenkami.

Czech Smart City Cluster,  jehož cílem je spojit komunikaci pro Smart 

City celé České republiky, jsme spoluzakládali v roce 2015. Jeho 

dalšími zakládajícími členy jsou společnosti Schneider Electric CZ, 

s.r.o., Technologické centrum Písek, s.r.o., ČVUT v Praze, Atos IT 

Solutions and Services, s.r.o. a Česká spořitelna, a.s. V současnosti 

sdružuje 41 členů, ať už komerčních nebo akademických. 

: Budoucnost v Polygonu

Smart City Polygon patří mezi projekty, na které jsme opravdu 

hrdí. Společně s fi rmou OMEXOM GA Energo jsme přišli na způsob, 

VŠICHNI CHCEME LEPŠÍ BUDOUCNOST. NEJEN ABY BYL SVĚT ČISTŠÍ, EKOLOGIČTĚJŠÍ 

A CELKOVĚ VYSPĚLEJŠÍ, HLAVNÍ JE, ABY SE NÁM TADY SPOLEČNĚ ŽILO CO NEJLÉPE. 

JAKO SPOLEČNOST E.ON SE PROTO AKTIVNĚ ZAPOJUJEME DO PROJEKTŮ SMART CITY 

A PODPORUJEME OBCE I REGIONY V CESTĚ ZA ZLEPŠENÍM. CHCEME SNIŽOVAT EMISE 

A ZNEČIŠŤOVÁNÍ PŘÍRODY DÍKY UDRŽITELNÉ VÝROBĚ A CO NEJDOKONALEJŠÍMU 

VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE. STEJNĚ TAK SE ZAPOJUJEME DO OŽIVOVÁNÍ VEŘEJNÉHO 

PROSTORU A SNAŽÍME SE, ABY SE SAMI OBYVATELÉ MĚST STARALI O DĚNÍ KOLEM SEBE. 

PROTO TAKY VYTVÁŘÍME NOVÉ PRODUKTY I SLUŽBY A ROZVÍJÍME SPOLUPRÁCE, 

ABYCHOM MĚSTŮM NABÍDLI KVALITNÍ ŘEŠENÍ A CESTU K DALŠÍMU ROZVOJI.
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jak lidem v praxi ukázat, co nám přinese budoucnost. Více než rok 

jsme pracovali na tom, abychom ukázali to nejlepší. A povedlo se 

nám vytvořit v Plzni prostor, který nemá ve střední Evropě obdoby. 

„Smart City Polygon je nabitý nejrůznějšími chytrými technolo-

giemi, se kterými se budeme v budoucnu stále častěji setkávat. 

Ať už jde o zvýšení bezpečnosti obyvatel nebo třeba zlepšení 

ochrany majetku,“ říká Zdeněk Židek, jednatel OMEXOM GA 

Energo. „V areálu je možné vyzkoušet si, jak technologie fungují 

v praxi, ale taky jakým způsobem se vyhodnocují a jak je možné 

dále se získanými údaji pracovat,“ dodává Židek. Návštěvníci se 

tak mohou seznámit třeba s inteligentními přechody pro chodce 

nebo multifunkčními solárními lavičkami, které kromě toho, že 

slouží jako nabíječka na mobil nebo čidlo čistoty ovzduší, taky 

šíří Wi-Fi signál.

Polygon vůbec není jen atrakcí pro malé děti nebo školáky, 

navštěvují jej třeba i zástupci jednotlivých měst. „Hodně z nás si 

tady přímo při modelaci běžných situacích ve městech, jako je 

parkování, veřejné osvětlení, zabezpečení budov nebo ekolo-

gická doprava, uvědomili, jak pokročil výzkum a co všechno lidem 

umožňuje vývoj techniky,“ přiblížil Vladimír Dobiáš z odboru inves-

tic Nového Města na Moravě.

Celý projekt získal od Technologické agentury ČR prestižní oce-

nění Česká dopravní stavba, technologie a  inovace 2017. „Velký 

podíl na zisku této ceny má integrovaný systém detekce vozidel 

SPINWIRE®. V praxi je možné jej využít pro potřeby dopravní tele-

matiky a  také jako chytré parkování včetně chytrého přechodu,“ 

říká Lukáš Svoboda, vedoucí oblastního managementu E.ON. Kvůli 

parkovacímu systému ale nemusíte jezdit nutně do Plzně, najdete 

jej i v Brně, a to v areálu E.ON na Lidické ulici.

: Chceme, aby byl svět veselejší

Nesnažíme se jen o zavedení chytrých technologií do měst, zve-

lebujeme i prostředí okolo nás. A chceme, aby se do našich aktivit 

zapojovali všichni, od dětí až po seniory. Důkazem toho může být 

třeba i nová podoba trafostanic. Z jednoduchých šedivých budov 

se snažíme udělat hravé a zábavné kousky umění. 

„Nápad vznikl v  rámci projektu E.ON Smart City, do kterého se 

zapojují obce a města na celém našem distribučním území,“ řekla 

naše oblastní manažerka Zuzana Oujezdská. Takhle už jsme 

vyšperkovali 29 trafostanic, a to (nejen) ve městech zapojených do 

projektu Smart City. Ať už jste z Brna, Prostějova, Písku nebo Žďáru 

nad Sázavou, nějaké naše dílko určitě potkáváte. 

Právě ve Žďáru jsme třeba letos v  červnu byli součástí ZDI ART 

FESTu, kde si streetartoví umělci vzali do parády celkem tři naše 

trafostanice. A  výsledky stály za to, na zdech najdete moderní 

abstraktní tvary, kouzelné ornamenty, ale taky třeba létající rybu. 

Vše podle fantazie umělců. Další proměny trafostanic se chystají. 

Barevné a netradiční proměny tak mohou (a snad i budou) inspirovat 

i další projekty. 

: Lépe informujeme občany 

 při mimořádných událostech

Když se stane něco mimořádného, třeba nějaká havárie, veřej-

nost ze začátku netuší, o co vlastně jde. Proto se snažíme vyvořit 

pro naše klienty servis, který by jim potřebné informace okamžitě 

dodal. Rychle, spolehlivě a jasně. V jednotlivých krajích spolupra-

cujeme s  hasiči a  zástupci regionů i  měst, abychom potřebnou 

službu otestovali.

Na Vysočině, v Jihomoravském, Jihočeském i Zlínském kraji jsme od 

března do června letošního roku podnikali cvičení. Chtěli jsme tak 

zjistit, jak rychle a pružně mohou města a obce reagovat na nebez-

pečí, které by mohlo jejich obyvatelům hrozit. Spojili jsme se s hasiči 

i pracovníky krizového řízení a otestovali vše krok za krokem:

• Dispečink zjistil zvýšený výskyt poruch a poslal zprávu  

 na podnikový krizový štáb.

• Tato informace pak putovala k oblastním manažerům.

• Oblastní manažeři kontaktovali hasiče a předali jim  

 zprávy z jednotlivých regionů.

• Hasiči pak odeslali SMS úřadům obcí, které by mohl  

 problém ovlivnit.

Vznikla tak včasná a užitečná informace o aktuálním stavu, kterou 

obyvatelé obcí jistě ocení. „Lidé v postižených domácnostech tak 

mají díky spolupráci hasičů a starostů jednotlivých měst, městysů 

a  obcí možnost ještě snazšího přístupu k  aktuálním informacím. 

Nemusí je přitom ani sami složitě hledat na webu nebo voláním 

na poruchovou linku,“ říká Lukáš Svoboda, oblastní manažer E.ON. 

Celý systém a  jeho testování podpořily obce i  hejtmani jed-

notlivých krajů. Vyhodnocení minulých cvičení, kde se řešily 

technické věci jako doručitelnost SMS a zpětná vazba, ukázaly 

průměrně jejich 85% úspěšnost. Zástupci jednotlivých měst tuto 

službu vítají, pro obyvatele pak bude velice užitečným pomocní-

kem hlavně v situacích, kdy si nebudou vědět rady. 

Váš E.ON, partner v energetice

:  Pripravene ve spolupráci so Smart Cities klubom
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CHYTRÉ MĚSTO VYUŽÍVÁ MODERNÍ TECHNOLOGIE A POSTUPY JAKO NÁSTROJ 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA OBČANŮ A UDRŽITELNOSTI MĚSTA. JEDNOU Z VÝZEV 

MĚST, KTERÝM LZE ČELIT S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ, JE POPULAČNÍ 

STÁRNUTÍ. NARŮSTAJÍCÍ POČET SENIORŮ A NEMOCNÝCH LIDÍ JE NUCENO OPUSTIT 

SVÉ DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ, ABY JIM BYLA ZAJIŠTĚNA ZDRAVOTNÍ ČI SOCIÁLNÍ PODPORA 

V RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍCH PÉČE. TO NEJEN VEDE KE ZVYŠOVÁNÍ VÝDAJŮ VEŘEJNÉ 

SPRÁVY NA PÉČI, ALE PŘEDEVŠÍM JE SITUACE NÁROČNÁ PRO SENIORY A JEJICH 

RODINY. NENÍ TO ALE NEZBYTNÉ. MODERNÍ TECHNOLOGIE MOHOU SLOUŽIT JAKO 

POMOCNÍK, KTERÝ PODPOŘÍ SOBĚSTAČNOST A SAMOSTATNÉ BYDLENÍ SENIORŮ TÍM, 

ŽE JIM UMOŽNÍ CO NEJDÉLE SETRVAT V BEZPEČNÉM DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ. TEMATIKOU 

PÉČE O SENIORY V DIGITÁLNÍM VĚKU SE ZABÝVAL MEZINÁRODNÍ PROJEKT TRIANGU-

LUM, DO KTERÉHO SE JAKO PILOTNÍ ČÁST ZAPOJILA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7.
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: Mezinárodní inspirace, 

 lokální inovace 

Projekt Triangulum je fi nancován v rámci evropského programu 

Horizon 2020 a zaměřuje se na inovace na poli Smart Cities, 

především pak v oblastech ICT, mobility a energetiky. Zámě-

rem je podporovat šíření inovací a dobré praxe, kdy tzv. light 

house cities, zastoupené například norským Stavangerem, 

demonstrují určitá řešení a slouží jako inspirace a podpora pro 

tzv. následovná města („followercities“). Praha je v  projektu 

v pozici následovného města zastoupena Institutem plánování 

a  rozvoje hlavního města Prahy (IPR). IPR stál před otázkou, 

jakým způsobem se mohou zahraniční inovace uplatnit v pro-

středí pražské městské části. Bylo zapotřebí zaměřit se nejen 

na technický návrh, ale také na zapojení těch, pro které jsou 

řešení určena. Vedle IPR a Prahy 7 se proto do projektu zapo-

jilo i Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT 

v Praze (UCEEB), výzkumné pracoviště zabývající se udržitel-

ným rozvojem, které řešení navrhovalo na základě požadavků 

lokálních aktérů, a bylo tak šité na míru Praze 7.

: Široké možnosti technologií  

 pro seniory

Strategický plán Prahy i  Prahy 7 zmiňuje populační stárnutí 

a s ním spojený zvyšující se tlak na služby jako jednu z nej-

větších výzev budoucnosti. Jak ukazují studie, náklady insti-

tucionální péče jsou vysoké a  nákladnější, než je domácí 

péče. Data, potvrzená i  rozhovory se seniory na Praze 7, 

navíc ukazují, že lidé si přejí zůstat v prostředí svého domova, 

jak nejdéle je to možné. Jak tedy umožnit seniorům byd-

lení doma i  v  situaci, kdy se zhoršuje jejich zdravotní stav? 

S podporou moderních asistivních technologií, využití prvků 

inteligentního bydlení, telemedicínských služeb či různoro-

dých videokomunikačních nástrojů to může být podstatně 

snazší. Telemedecínskými přístroji (např. hodinky, elektro-

nická váha) můžeme dlouhodobě sledovat a  vyhodnoco-

vat zdravotní data. Jednotky tísňové péče, např. v  podobě 

chytrého náramku či mobilního telefonu, nám zase mohou 

umožnit rychle zasáhnout v případě potenciálně život ohro-

žujících situací, a  s  pomocí GPS lokalizace vyhledat seni-

SpO2

 zdroj : lyse
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ora v momentě, kdy upadne či stiskne SOS tlačítko. Chytrá 

bytová řešení zase mohou pomoci s  ovládáním bytu (např. 

otevírání oken) pro méně pohyblivé seniory či vyhodnocovat 

krizové situace. Příkladem je dlouho puštěná voda či rozsví-

cená světla, kdy tato informace je zaslána na kontaktní osobu 

seniora, která zkontroluje, zda nedošlo k pádu či jiné nehodě. 

S pocitem samoty a izolace u méně pohyblivých seniorů zase 

mohou pomoci videohovory s blízkými.

: Která technologie je pro 

 seniory nejužitečnější? 

 Zeptáme se jich!

Možností využití technologií je tedy mnoho, ale ne všechny 

jsou z  pohledu města fi nančně či organizačně proveditelné. 

Míra aplikovatelnosti různých řešení byla v projektu stěžejní, 

proto bylo do konzultací postupně zapojeno velké množství 

skupin. To i  z  důvodu, aby návrh technologických možností 

pro Prahu 7 reagoval na skutečné potřeby zde žijících seni-

orů, jejich rodin a  dalších aktérů. Experti z  UCEEB provedli 

komplexní analýzu potřeb, postojů a kapacity aktérů systému 

péče. Metodou participativního designu byli zapojeni senioři, 

jejich rodiny, neformální pečovatelé, státní i nestátní poskyto-

vatelé zdravotní a sociální péče, lékaři, fi rmy, experti a zaměst-

nanci MČ Praha 7. Prvotní návrh řešení byl ověřován worksho-

pem s experty, zástupci městské části, fi rmami a poskytovateli 

péče, a rozhovory se seniory a jejich rodinami. Účel celé parti-

cipativní fáze je tedy vyvinout řešení ve spolupráci s těmi, pro 

které je určeno. 

: Digitální tržiště umožní 

 objednání služeb 

 i videohovory

Konečný návrh obsahuje konkrétní opatření v pěti oblastech 

– Nástroj pro integraci služeb, Tržiště služeb, Služby asisto-

vaného života, Chytrá domácnost a Elektromobilita. Opatření 

spolu tvoří jeden propojený celek, ale jdou implementovat 

i postupně. Jako příklad uvádíme digitální Tržiště služeb, jež 

má za cíl na jednom místě integrovat a prezentovat ucelenou 

nabídku služeb určených (nejen) seniorům. Jedná se o kom-

binaci informačního portálu, e-shopu s  možností vyhledání 

a poptání služeb online, a portálu pro hodnocení služeb. Tržiště 

reaguje na problém, který pociťuje mnoho seniorů a  jejich 

rodin – systém zdravotních a sociálních služeb je velmi nepře-

hledný, není jasné, jaké služby jsou pro ně určeny, za jakou 

cenu a jak je objednat. Kromě služeb zde najdeme i informace 

o volnočasových aktivitách, aktuální lokální informace či zde 

bude možnost propojovat seniory s  místními dobrovolníky. 

Součástí bude i videokomunikace, která by mohla sloužit pro 

komunikaci s  poskytovateli péče, rodinou, dobrovolníky či 

známými, případně umožnit online účast na diskusních semi-

nářích a  přednáškách. Tržiště služeb tak reaguje na potřeby 

seniorů ohledně dostupnosti informací a  možnost přímého 

kontaktování různých poskytovatelů, trávení volného času či 

komunikace s přáteli. 

: A co dál? Pokračovat 

 pilotními projekty 

Analýzou a návrhem řešení skončila jedna část projektu, ale 

využití potenciálu technologií v péči o seniory Prahu 7 teprve 

čeká. Studii přijala Rada Prahy 7 v červnu 2018, a nyní měst-

ská část hledá cesty, jak opatření postupně realizovat. První 

možností se jeví pilotní projekt s norským městem Stavanger 

a městskou fi rmou LYSE, která je ochotná sdílet video řešení, 

jež vyvinula. Dále městská část jedná s  Operátorem ICT, 

který má v Praze na starosti rozvoj řešení pro chytré město 

a aktuálně připravuje projekt, který má za cíl zlepšit sdílení 

informací mezi aktéry systému péče. V  neposlední řadě se 

nabízí možnost se opět ucházet o účast na evropských pro-

jektech Horizon 2020, zaměřených již na samotnou realizaci. 

Postupná realizace řešení má potenciál zefektivnit sociální 

péči, zlepšit kvalitu života seniorů a zároveň nabízí Praze 7 

možnost stát se příkladem a  zdrojem zkušeností pro další 

obce a městské části.  

Tomáš Lapáček, vedoucí Sekce strategií a politik na IPR Praha: 

„Mezinárodní inspirace mezi městy v oblasti Smart Cities 

se v tomto případě ukázala jako dobrá cesta k navázání 

spolupráce s  vědeckými institucemi, zahraničními part-

nery a  poskytovateli konkrétních řešení, a  bude velmi 

zajímavé sledovat, co vše ještě v budoucnu přinese.“

# TRIANGULUM TÝM : UCEEB, IPR PRAHA, PRAHA 7

:  Pripravene ve spolupráci so Smart Cities klubom
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CHYTRÁ MĚSTA FASCINUJÍ URBANISTY, DEVELOPERY, VLÁDY, ORGANIZACE I OBČANY 

PO CELÉM SVĚTĚ. KOMBINUJÍ VŠUDYPŘÍTOMNÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU, CHYTRÁ IOT 

ZAŘÍZENÍ, UMĚLOU INTELIGENCI A MACHINE LEARNING. SBÍRAJÍ A ANALYZUJÍ V REÁLNÉM 

ČASE RŮZNÁ DATA A VYTVÁŘÍ VZÁJEMNĚ PROPOJENOU STRUKTURU ZAŘÍZENÍ, KTERÁ 

ZVYŠUJE EFEKTIVITU NAPŘÍČ SLUŽBAMI DŮLEŽITÝMI PRO INFRASTRUKTURU MĚSTA, 

JAKO JSOU VEŘEJNÉ SLUŽBY, DOPRAVA, ZDRAVOTNICTVÍ A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY.

Stále častěji se tak setkáváme s  chytrými městy, která 

zlepšují životy občanů a  zároveň jsou efektivní a  šetří 

náklady. Z  českých chytrých měst můžeme jmenovat 

například Kolín, který byl zvolen nejchytřejším měs-

tem v  rámci soutěže Chytrá radnice, pořádané Úřadem 

vlády. Chytré regulační systémy pomohly městu Songdo 

v Jižní Koreji snížit spotřebu vody a energie o 30 % oproti 

podobným městům. Barcelona tvrdí, že jí IoT technologie 

pomohly v  souvislosti s  vodou ušetřit 35 milionů dolarů 

ročně. Dalšími příklady využití technologií v chytrých měs-

tech mohou být:

• Inteligentní systémy řízení provozu, které regulují  

 dopravní toky podle objemu a incidentů v reálném  

 čase

• Senzory, které mohou řídit využití energie a snížit  

 spotřebu

• Vodovodní potrubí se senzory, které regulují tok  

 a okamžitě upozorní údržbáře na případné úniky

• Zdravotní střediska se službami využívajícími IoT  

 technologie, jako jsou chytré dávkovače léků

Chytrá města 

potřebují chytré 

zabezpečení

72 city : governance



Není divu, že Gartner odhaduje, že letos bude v chytrých měs-

tech použito 2,3 miliardy věcí s připojením k internetu.

Rozvoj chytrých měst ovšem není bez rizik. Služby závislé na 

digitálních datech vyžadují zabezpečení a  integritu těchto dat. 

Podobně jako u přírodních katastrof se musí urbanisté a vlády 

připravovat i na digitální katastrofy.

Kyberzločinci ví, že infrastruktura chytrých měst může být velmi 

zranitelná, protože kombinuje software a  zařízení se slabším 

zabezpečením. Útočníci se mohou pokusit hackovat systémy 

a zneužít slabá hesla nebo mohou infi kovat síť škodlivým kódem 

a  získat vzdálený přístup ke kontrole nad systémy. Například 

v loňském roce se hackeři nabourali do přehrady Bowman Ave-

nue v Rye Brook v New Yorku a mohli přehradu ovládat a hrozit 

zaplavením stovek domů v dané oblasti.

Zranitelné jsou i dopravní systémy. V roce 2016 byly napadeny 

ransomwarem dopravní systémy v San Franciscu. V důsledku 

útoku nebylo možné zakoupit například jízdenky a  bylo tak 

možné jezdit bezplatně. Což jistě potěšilo cestující, ale městu 

způsobilo značné fi nanční ztráty. V  roce 2016 bezpečnostní 

experti upozornili, že v Moskvě šlo proniknout pomocí zařízení 

s Bluetooth do silničních senzorů, získat z nich data, upravit je 

a zmanipulovat dopravními signály.

Přesto není vše jen o  penězích. Někteří kyberzločinci jsou 

prostě jen digitální vandalové. Před několika měsíci byl napa-

den a hacknut varovný systém Dallasu. Spustilo všech 156 nou-

zových sirén, které probudily občany a linka 911 byla přetížena 

dotazy vyděšených občanů. Tento druh útoku není jen otravný, 

ale může skutečně ohrozit i životy, protože zaměstná záchranné 

služby a vytíží zdroje potřebné pro případnou pomoc.

: Zabezpečení chytrých měst

Jelikož se jedná o dynamickou a složitou oblast rizik, musí být 

kybernetická bezpečnost a ochrana dat jádrem strategie chyt-

rých měst od prvního dne. Pro urbanisty je automatické zvažovat 

fyzickou ochranu a kontrolovat kritickou infrastrukturu – stejně 

robustní ochranu je třeba použít i na digitální infrastrukturu.

Digitální ochrana chytrých měst by měla vycházet ze čtyř klíčo-

vých principů: Vyhledání zařízení a správa přístupu, inteligentní 

segmentace sítě, prevence hrozeb a integrita dat.

Vyhledání zařízení a  správa přístupu umožňují unikátní identi-

fi kaci a silnou autentizaci IoT zařízení v síti. Jednou z bezpeč-

nostních slabin, které jsou součástí IoT zařízení, je, že obvykle 

mají minimální zabezpečení, pokud vůbec nějaké. Pokud tedy 

zařízení nelze jednoznačně identifi kovat, může být snadno „zfal-

šováno“ a napodobeno, což umožňuje útočníkovi proniknout do 

sítě. Silná autentizace může zmírnit toto riziko a pomáhá zajistit 

integritu dat a účinnou prevenci před hrozbami.

Segmentace sítí zvyšuje bezpečnost IoT, protože zmírnění rizika 

v jedné části sítě může příznivě ovlivnit jiné části sítě. Potenci-

ální hrozba je umístěna do karantény a omezí se její schopnosti 

šířit se napříč infrastrukturou. Správná segmentace sítě napří-

klad zaručí, že hrozba, která by se infi ltrovala třeba do chytrého 

městského kamerového systému, se nemůže rozšířit do sys-

témů řízení provozu. Napadený proces je v  případě narušení 

nebo bezpečnostních incidentů možné daleko lépe zvládnout 

díky izolaci postiženého síťového segmentu.

Prevence hrozeb zablokuje jakékoli útoky před tím, než mohou 

vůbec proniknout do sítě, protože dnes již nestačí jen rizika po 

úspěšném útoku zmírnit. Prevence hrozeb poskytuje kontinuitu 

provozu, což je rozhodující pro každodenní fungování chytrého 

města.

Šifrování datové komunikace a toků napříč infrastrukturou chyt-

rého města pomáhá eliminovat potenciální útoky, jako jsou 

útoky typu man-in-the-middle, kde je ohrožena celistvost a plat-

nost informací poskytovaných do a ze zařízení v síti.

Hackeři a kyberzločinci nikdy nespí a budou se jako vždy snažit 

najít a  zneužít jakékoli zranitelnosti v  těchto nově vznikajících 

systémech. Čím jsou města chytřejší, tím více je potřeba chránit 

propojené sítě a zařízení od samotného začátku, a nikoliv jen 

jako dodatečné řešení. :

# Miloslav Lujka, Channel Team Leader : Check Point Software Technologies
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Řemeslo je in!
Vyzkoušejte si ruční práci 

ve sdílené dílně

SPOLU S PŘEBYTKEM NEKVALITNÍCH VÝROBKŮ Z ČÍNY NASTUPUJE TREND NÁVRATU 

K ŘEMESLNÝM DOVEDNOSTEM. LIDÉ VE MĚSTECH POMALU PŘICHÁZEJÍ NA CHUŤ KON-

TAKTU S MATERIÁLEM. NA SCÉNU SE VRACÍ KUTILSTVÍ, ZAHNANÉ DO KOUTA CHVILKO-

VÝM NADŠENÍM Z DOSTUPNOSTI „ZÁPADNÍHO“ ZBOŽÍ. MĚSTSKÝ ČLOVĚK MÁ DNES CHUŤ 

SI OPRAVIT ŽIDLI VLASTNÍMA RUKAMA, UŠÍT SI ORIGINÁLNÍ KOŠILI, NEBO VYZKOUŠET 

NOVÉ TECHNOLOGIE. SDÍLENÉ DÍLNY RŮZNÝCH TYPŮ VZNIKAJÍ PO CELÉ REPUBLICE.

Sdílená dílna nebo „makersplace“ je prostor vybavený různými typy 

nářadí, podle toho, čím se dílna zabývá: technologie, elektro, šití, truh-

lářství... Za členství se platí řádově stokoruny na hodinu, obvykle platí, 

čím více hodin si předplatíte, tím vás pobyt v dílně vyjde levněji. Sou-

částí provozu sdílených dílen jsou také workshopy: na opravu nábytku, 

na čalounění, na základní pracovní postupy apod. Všude se o  vás 

postará školený personál, pokud máte zájem se něco nového naučit. 

Sdílené dílny fungují na jednoduché myšlence: nač vlastnit 

nářadí, které potřebujete pár dní v roce, když si ho můžete půjčit 

– a poznat přitom další lidi s podobnými zájmy. Kromě praktic-

kého hlediska tedy sdílené dílny naplňují i komunitní poslání. 

: Daniel Gottwald: 

 Od šroubováku po 

 sofi stikovaný software

V  Praze před půl rokem otevřela prostor technologická dílna 

FutLab s  automatickými stroji včetně 3D tiskárny, první dílna 

svého druhu u  nás. Také je nejvšestrannější co do vybavení 

i  nabízených služeb. Sympatický podnik s mottem „prostor pro 

všechny nadšence do moderních technologií, kutily, designéry, 

bastlíře, studenty a odborníky“ si zatím vede dobře. „Chodí k nám 

různorodí lidé, začátečníci i  zkušenější kutilové. Máme velkou 

základnu IT specialistů, ale chodí k nám i umělci, strojaři, tiskaři, 

specialisté na robotiku, nebo podnikatelé a freelanceři z různých 

oborů,“ pochvaluje si zakladatel Daniel Gottwald. Díky konceptu 

sdílené dílny se k drahým strojům dostanou lidé, kteří zde mohou 

rozvíjet svůj talent a řemeslné dovednosti. 

„Dílnu jsme otevřeli, protože v Praze žádná taková nebyla. Pro-

jekt FutLab nám dává smysl, naplňuje nás a  hlavně nás baví. 

Spoustu věcí musíme objevovat a vytvářet. Na jednu stranu je 

to obtížné a musíme často lidem ukazovat, proč by vlastně měli 

chtít takovou dílnu používat, na druhou stranu neustále čelíme 

novým výzvám,“ říká Daniel Gottwald. Primárním cílem je nabíd-

nout dílnu, kde bude možné si vyrobit téměř cokoli. K dispozici 

jsou moderní i  tradiční technologie, vzdělávací centrum makers 

technologií a fi rmy si zde mohou objednat výrobu prototypů, prů-

myslových dílů nebo speciálních součástek, které by jinak vyšly 

velmi draze. Členství se platí za počet návštěv, otevřeno je každý 
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pracovní den od 14 do 20 hodin a každý měsíc zde probíhají čtyři 

školení pro veřejnost.

Kromě technologické dílny, kde je k dispozici zmiňovaná 3D tiskárna, 

zde funguje celá řada dalších: elektrodílna s množstvím pájecích sta-

nic, šicí dílna s digitálním strojem i strojem na kůži, mechanická dílna 

s různými typy vrtaček a šroubováků, laser nebo designová dílna 

s plotrem a promítacím plátnem. Do budoucna se chystá dřevařská 

dílna s pilami, bruskami a frézami a obráběcí stroj. „Vybavení dílny je 

asi nekonečný proces a nejsem si jistý, zda si někdy řeknu, že už je 

dílna plně vybavená. Neustále se objevují nové stroje či technologie, 

které bych měl rád v dílně a nabízel je buď členům, nebo pro výrobu 

na zakázku. Základní vybavení jsme dali dohromady v prvních měsí-

cích z  vlastních prostředků. Máme fi rmu, která nabízí marketing, 

tvorbu webových stránek a související činnosti. Nemáme žádného 

bohatého sponzora, ani nečerpáme dotace,“ vysvětluje Daniel.

Celý koncept FutLab stojí na komunitě a komunitních principech, 

jako je DIY (do it yourself), open source (sdílené know how), CC 

(creative commons) a vzájemné předávání znalostí a zkušeností. Ve 

FutLabu umí 3D tisknout, gravírovat i řezat laserem, odlévat plasty, 

tvořit repliky, prototypy a  různé skulptury nebo rekvizity. „Máme 

radost, že o dílnu i o činnosti, které nabízíme, mají lidé zájem. Těší 

nás i  zájem různorodých spolků, třeba modelářů nebo umělců. 

Někdo si tiskne různé doplňky do bytu, jiný vyřezává dřevěné 

nápisy pro svůj brand. Jeden člen tu vyrábí kryt na tiskárnu a jiný si 

tady tvoří syntetizátor. Dílnou si plníme svůj sen,“ říká Daniel.

Finance na vybavení: vlastní zdroje (podnikání)

: Veronika Hradová:  Klasické  

 řemeslné kutilství v Brně

Veřejná řemeslná dílna aneb kutilská laboratoř Hobbylab v Brně fun-

guje už dva roky. Hlavou a srdcem projektu je Veronika Hradová. Ve 

„své“ dílně nabízí možnost vlastnoruční výroby ze dřeva či kovu – 

a k tomu je také náležitě vybavena nářadím pro truhlářské, zámečnické 

a kovářské práce. K vybavení dílny patří různé typy pil a soustruhů, 

stolní vrtačka, formátovací pila, srovnávací a tloušťkovací fréza, bruska, 

dlabačka a další. Mezi nabízenými workshopy najdete kurs řezbářství, 

kurs soustružení dřeva či kování nože. „Není to tak, že jsme nakoupili 

stroje a lidi sem prostě chodí. Je třeba neustálá údržba, čištění strojů, 
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nástrojů i prostor, dokupování materiálů na kurzy, prostě zásobování 

dílny. A jako mnoho neziskových projektů jsme na hraně s fi nancemi, 

takže sami děláme zakázkové práce,“ vypočítává Veronika Hradová.

„Lidé mají o dílnu opravdu zájem a to nás těší, ale znamená to více 

organizační práce a s tím spojené lidské zdroje, dozor dílny jsou dobro-

volníci. Limitují nás také prostory – jsme v nájemním vztahu. Nicméně 

když o veřejné řemeslné dílně mluvíme, slyšíme jen nadšené reakce. 

Za dva roky provozu jsme neslyšeli jediný negativní názor,“ říká Vero-

nika. Podobně jako Daniel Gottwald si všímá, že do dílny chodí růz-

norodí návštěvníci spíše nižšího věku. „Mysleli jsme, že k nám budou 

chodit hlavně lidi nad padesát let, kteří umí pracovat se dřevem nebo 

kovem. Ale ukázalo se, že starší lidé nechápou, proč mají platit za 

dílnu, když mají nářadí doma. Nejvíc k nám chodí lidé kolem třiceti let, 

co pracují u počítače a mají zájem tvořit rukama,“ všímá si Veronika. 

Kromě toho se dílna třikrát denně otevírá pro děti od osmi let, které se 

chtějí seznámit se základními truhlářskými postupy.

Jednorázový vstup do dílny vás vyjde zhruba na sto korun na 

hodinu, když si zakoupíte kredit ve výši 1000 a více korun, hodina 

vás vyjde na polovinu i méně. V dílně je vždy přítomný školený 

dozor, který vám poradí s obsluhou strojů, jinak si kutíte samo-

statně. Při výrobě větších kusů (nábytku) vám je z dílny odvezou 

domů. „Lidé si nejčastěji vyrábí nábytek, dřevěné misky nebo 

potřeby pro své koníčky, jako komponenty pro vodní dýmky, 

domečky a škrabadla pro domácí mazlíčky apod. Nejčastějším 

nábytkem pro renovaci je klasicky židle,“ popisuje Veronika. 

Finance na vybavení: grantová dotace Nadace ČEZ , crowdfundingová 

kampaň, dotace z Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna

: Barbora Kocandová: 

 Nevyhazovat, opravovat,   

 recyklovat

Nezisková organizace Z  pokoje do pokoje vznikla hlavně jako 

místo, kde starý nábytek ožívá pod rukama šikovných lidí. Opravo-

vat dlouho nebylo v konzumní společnosti zvykem, raději se koupil 

nový kus. Ale to se pomalu mění. Holky Z pokoje do pokoje navíc 

tvrdí, že opravovat nábytek vůbec není těžké – samy jsou toho 

důkazem. „Naší prvotní myšlenkou oprava nábytku vůbec nebyla. 

Chtěly jsme být jen prostředníky v rámci koloběhu věcí – co dosta-

neme, to pošleme dál. Nakonec se ale ukázalo, že některé věci si 

naši pozornost zaslouží, tak jsme se spojily s  truhlářem, který se 

stal naším mentorem. Krok po kroku jsme se učily základy, na něž 

se nabalovaly náročnější věci,“ vysvětluje Barbora Kocandová. 

Dílnu, kterou mají k dispozici, mohou pro své potřeby využít 

kutilové i pro další potřeby. Jejich motto je: Tři děvčata, která 

milují starý nábytek a nebojí se vzít brusku do ruky. „Pro nás 

jako tři holky je zároveň fyzická zátěž to nejtěžší, navíc si nej-

sme jisté některými technologickými postupy, stále se učíme 

o  existenci různých druhů nářadí a  jejich použití. Brusky se 

nebojíme, ale ne všechnu manuální práci máme v  malíku,“ 

směje se Barbora.

Kromě brusky v  dílně najdete různé typy pil, vrtaček, brusek 

a fréz. Cena je 150 korun za hodinu, nebo zvýhodněné členství 

za vyšší příspěvek. „Na vybavení dílny jsme zorganizovaly crowd-

fundingovou kampaň, ve které jsme uspěly. Lidé naši myšlenku 

podpořili, vybraly jsme dostatečné množství peněz a mohly začít 

vybavovat. Kampaň s  přípravou dílny nám trvala celý podzim,“ 

vzpomíná Barbora.

Protože prim hraje nábytek, holky retro kousky nábytku pronajímají 

třeba na oslavy. Každý měsíc probíhá svoz starého nábytku, o který 

už jeho majitelé nestojí – ale holky se ho rády ujmou. Nejčastěji 

jsou to židle, stoličky a stoly. Za dílnou s nábytkem ale i nadále stojí 

původní myšlenka: „O naší aktivitě ví stále více lidí, kterým jsou 

témata sdílení, šetrného zacházení a využívání či recyklace starých 

věcí blízké a v našem počínání nás podporují, třeba tím, že nám 

darují nábytek. Jsme rády, že můžeme lidem ukázat, že vyhazování 

by mělo být až poslední možností, že je můžeme inspirovat a uká-

zat více alternativ zodpovědného přístupu v nakládání se specifi c-

kým typem odpadu,“ vysvětluje Barbora. 

Finance na vybavení: crowdfundingová kampaň
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: Jana Němcová: Motivovat 

 designem  k rukodělné práci

Na pražském sídlišti Petřiny má svou šicí dílnu Došito Jana Něm-

cová. Designérka, která na workshopech dává k dispozici origi-

nální střihy – a učí je šít zájemce z řad veřejnosti. „Líbí se nám 

šířit myšlenku šití, slow fashion a udržovat krejčovské řemeslo. 

To, aby si člověk na sebe mohl něco vyrobit a tolik toho nekupo-

val a nebyl závislý na konfekci, kterou zrovna obchody nabídnou,“ 

vysvětluje Jana svou motivaci. 

K  dispozici je několik šicích strojů, v  dílně se pořádají kurzy 

i workshopy. Podobně jako v dílně Z pokoje do pokoje, i tady rádi 

využívají starých věcí k výrobě nových kusů: kurs přešívání modelů 

z vyřazeného oblečení trvá čtyři hodiny a prý si odnesete jednu až 

dvě nové věci. Obdobně vzniklo samotné vybavení dílny: „Vybavení 

jsme dodaly z vlastních zásob, vlastní šicí stroje, některé dokonce po 

maminkách a babičkách, nám v začátcích skvěle posloužily. A třeba 

náš vysoký „stříhací“ stůl je složen z původně lešenářských staveb-

ních koz, které jsme natřely a opatřily deskami. Takže jsme zase vyu-

žily již dále nepotřebný materiál,“ říká Jana.

Cena za jednotlivé kursy se liší podle času i  zaměření. Za čtyři 

hodiny re-use šití 1000 korun, kurs je navíc otevřený i  matkám 

s dětmi. Volné propínací šaty, které navrhla bývalá lektorka Vero-

nika Bijoková, si můžete ušít během tří lekcí, za které zaplatíte 2700 

korun. V nabídce je i zhotovení spodního prádla, pro méně trpělivé 

jsou připravené mustry polštářů nebo kabelek. „Nejtěžší je, že když 

člověk provozuje dílnu, už nemá tolik času na samotné šití,“ směje 

se Jana. „Ale je úžasné, když se u nás sejdou lidé z nejrůznějších 

oborů, různého věku. Skvělý pocit mám z toho, když vidím radost 

z nového vlastnoručně ušitého modelu, nebo když nám studenti 

posílají fotky svých výtvorů,“ dodává Jana na závěr.

Finance na vybavení: vlastní zdroje, re-use

: Světlana & Beáta:  Vášeň pro  

 recyklaci, upcyklaci a materiály

Brno šije je název sdílené šicí dílny ve Veveří. Založily ho spolužačky 

z  FAVU, protože jim v  Brně podobný podnik chyběl. „Dílnu jsme 

založily před čtyřmi lety, jako první svého druhu v Jihomoravském 

kraji. Reagovaly jsme na přehnaný konzum, který je hluboce zako-

řeněný v celém západním světě. Lidé ale touží po pravých hodno-

tách, jako je možnost ušít si kvalitní věci, ke kterým budou mít osobní 

vztah. Postupně se nám daří budovat velkou šicí komunitu v Brně 

a okolí,“ říká Beáta. Kreativní prostor Brno šije zve na kávu zájemce 

o šití i o tzv. slow fashion, udržitelnou, kvalitní módu, která nezatěžuje 

životní prostředí, ani neklade nelidské nároky na ty, kdo ji vyrábí. 

Obě zakladatelky měly zkušenosti s šitím, jak z domova, tak z poz-

dějších studií. Dílnu pak vybavily díky crowdfundingové kampani, 

postupně ji dále dovybavují. V dílně je dnes k dispozici deset domácích 

šicích strojů a pět overlocků různých značek. Novinkou jsou průmys-

lové stroje, které dílně zdarma zapůjčila fi rma Garudan z Boskovic. „Pro 

letošní rok bychom chtěly získat podporu pro šicí dílnu, aby mohla být 

pro občany města Brna otevřená každý den a zdarma,“ plánuje Beáta.

Využít jeden z  jejich šicích strojů tady můžete už za 50 korun na 

hodinu. Pro ty, kdo se chtějí v šití zdokonalit nebo se naučit novou 

techniku, jsou připravené kursy šití. Za velký úspěch Světlana s Beá-

tou považují otevření nového textilního oboru na Střední škole umění 

a designu v Brně Ekotextil design, na němž se podílely. S  tím se 

ovšem také pojí největší úskalí šicí dílny: „Vše skloubit dohromady 

s našimi rodinami a zároveň další prací je fuška. Světlana vyučuje na 

Střední škole umění a designu, kde založila obor Ekotextil design. 

Ten vznikl od nuly právě na principu udržitelné módy, vše organicky 

vyrostlo ruku v ruce s projektem Brno šije,“ vysvětluje Beáta.

Přesto je provozování dílny baví. Nejen proto, že díky ní se daří šířit 

myšlenku udržitelné módy a kvalitní řemeslné práce. „Máme radost, 

když ve městě potkáme naše absolventy kurzů, a  mají na sobě 

modely, které si u nás s naší pomocí sami ušili. Také máme radost, že 

se u nás nesetkáte se závistí, ale se sdílením, nesetkáte se s plagiá-

torstvím, ale s kreativním přístupem. A hlavně, že Brno šije!“ :

Finance na vybavení: crowdfundingová kampaň

# Tereza Škoulová

:  Pripravene ve spolupráci so Smart Cities klubom
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Když Kristina Regalová a  Lucie Lankašová KOKOZU zakládaly, 

nevěděly o kompostování nic – ale rozhodly se vědomosti oprášit. 

„Kompostování je jednoduché a přirozené, jen jsme na něj jako 

lidstvo trochu zapomněli. Všichni známe kompost ze zahrad 

našich rodičů a prarodičů. Informace jsme tedy čerpaly z domova, 

jiné jsme získávaly při setkávání lidí z praxe i z akademické půdy, 

z odborné literatury nebo z konferencí na toto téma,“ vysvětluje 

kompostovací konzultantka Soňa Valčíková. „Naše aktivity se pro-

línají s myšlenkou uzavřeného cyklu jídla: propojení zdravého jídla, 

kompostování a pěstování. Dělá nám radost, když můžeme přispí-

vat k tomu, aby více lidí vidělo ve slupkách do ovoce zeleniny spíše 

zdroj než odpad a raději předešli tomu, aby organické zbytky skon-

čily na skládce nebo ve spalovně,“ říká Soňa.

KOKOZA dnes poskytuje poradenství, pořádá workshopy 

a  v  e-shopu prodává interiérové vermikompostéry (nádoby na 

kompostování zbytků nejen pro městské domácnosti). „Komposto-

vání a vermikompostování se věnujeme intenzivně, podíleli jsme 

se na vývoji českého vermikompostéru Urbalive z dílny české fi rmy 

Plastia oceněného Red Dot Design, se kterým můžete komposto-

vat v bytě, ve třídě, nebo ve fi rmě,“ popisuje Soňa. Jejich zahrady 

fungují mj. právě jako prostor pro zpracování bioodpadu, díky 

SDÍLENÁ ZAHRADA. KOMUNITNÍ KOMPOST. SOCIÁLNÍ PODNIK PRO LIDI SE ZNEVÝHOD-

NĚNÍM. PROSTOR PRO UDRŽITELNÝ ZPŮSOB ŽIVOTA. KOKOZA (KOMUNITNÍ KOMPOST 

A ZAHRADA) VZNIKLA V ROCE 2010, KDYŽ DVĚ KAMARÁDKY NAD SKLENKOU VÍNA 

HLEDALY SMYSL ŽIVOTA. ZA SVŮJ NÁPAD V ROCE 2010 ZÍSKALY CENU SOCIAL BUSINESS 

IDEA NATIONAL AWARD. DNES JE Z NICH PROSPERUJÍCÍ PODNIK S MNOŽSTVÍM SMYSLU-

PLNÝCH AKTIVIT.

Jak dvě ženy změnily podobu 

městského pěstování

KOKOZA 
je sexy! 
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čemuž se daří ho efektivně zpracovávat a získávat kvalitní kom-

post, potažmo půdu pro své záhonky. „Vadí nám házet slupky od 

ovoce a zeleniny do koše na směsný odpad, když se jedná o cen-

nou surovinu: dá se přeměnit v kvalitní hnojivo, které chybí v půdě,“ 

dodává Soňa. Workshop na výrobu domácího vermikompostér 

probíhá v KOKOZE každý měsíc.

Kompostování je způsob, jak recyklovat živiny z vyhozených zbytků 

potravin, které tvoří až 40 % veškerého odpadu, a získat kvalitní 

půdu pro pokojové rostliny – nebo pro zahradničení. V současné 

době KOKOZA provozuje dvě komunitní zahrady na Jižním Městě 

a  aktivně podporuje vznik dalších podobných zahrad. Kristina 

a Lucie tak výrazně změnily mapu pražského urban gardeningu, 

městského pěstování zeleniny a bylinek, jímž přispívají k místní pro-

dukci i k posílení komunitních vazeb.

: Hlubší smysl: sociální 

 rozměr podnikání

Protože KOKOZA má se zakládáním komunitních zahrad zku-

šenosti, pomáhá podobné zelené oázy budovat i  jinde: jedlou 

zahradu v  podobě osázených vyvýšených záhonů už navrhla 

a  realizovala na dvorku prodejny Bezobalu, podobně pomohla 

vytvořit zahradu v azylovém domě pro matky s dětmi Kolpingův 

dům. Pěstování zeleniny má smysl právě pro děti, které pomá-

hat na zahradě jednak baví, jednak se umí těšit z plodů zahrady. 

Navíc pak přijímají určitý model chování, a  nesou tak dál myš-

lenku udržitelného životního stylu. KOKOZA nekončí na vlastní 

zahradě; pop-up městské zahrady, vyvýšené záhony ve veřej-

ném prostoru nebo komunitní zahrady pro fi rmy nabízí všem, kdo 

projeví zájem. „Ohledně konzultací nebo i samotných realizací se 

na nás obracejí jednotlivci, skupiny, spolky, městské části i fi rmy. 

Za celou dobu jsme pomohli desítkám komunitních zahrad při 

jejich vzniku. V Praze se jich dnes nachází něco kolem pětadva-

ceti,“ vyjmenovává Soňa.

Sociální rozměr podnikání je pro KOKOZU přirozený: Lucie byla 

dlouhou dobou sociální pracovnicí věnující se lidem s duševními 

poruchami a KOKOZA nabízí uplatnění právě lidem s psychickým 

onemocněním. Hodí se dodat, že KOKOZA není klasickou hierar-

chickou organizací, ale spolkem, který funguje na bázi spolupráce. 

Je to sdružení lidí, z nichž každý má svůj úkol, vede svůj projekt 

a za ten zodpovídá. To je klíčové hlavně pro lidi s duševním one-

mocněním, kteří zde mohou nabýt ztracené sebevědomí nejen 

jakožto členové komunity, ale také jako lidé schopni samostatné 

a smysluplné činnosti.

Část týmu KOKOZY: Soňa, Anna, Lucie, Radka, Jakub, Míša, Monika
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: Inovativně, ekologicky 

 a udržitelně

Další aktivitou společensky prospěšného podniku KOKOZA, který 

má dnes zhruba dvě desítky členů, je interaktivní mapa měst-

ských zahrad. Ve spolupráci s Jakubem Reichlem vznikla aplikace 

Mapko.cz, kam lidé vkládají informace o dalších podobných mís-

tech v Praze. Najdete tu komunitní zahrady ve vnitroblocích čin-

žovních domů, zeleninové balkóny nebo majitele kompostérů, kteří 

shání či nabízejí žížaly do vermikompostéru. Lidé si v  rámci apli-

kace mohou vyměňovat nejen zkušenosti s městským pěstová-

ním, ale také třeba vypěstovanou zeleninu, kus za kus, bez potřeby 

peněz. Aplikace tak podporuje lokální ekonomiku, která zamezuje 

plýtvání (penězi i potravinami) a znečišťování (vzduchu při převozu 

potravin autem apod.), navíc umožňuje efektivní využívání místních 

zdrojů. Zelenina nemusí putovat dlouhé kilometry do obchodu, ale 

skončí u souseda v kuchyni. Poobědvat můžete spolu.

Tým okolo KOKOZY si obě zahrady a všechno potřebné vyba-

vení vyráběl sám. Když hovoří o  designu svých kompostérů 

a zahrádek, vždy mají na paměti lidi, kteří je využívají. Tzv. design 

zaměřený na člověka využívá zpětné vazby od těch, kterých se 

týká. U  nich v  zahradě najdete krásné, jednoduché dřevěné 

kompostéry a vyvýšené záhony, které se hodí pro městské pěs-

tování. „V komunitní zahradě Vidimova máme sedmi-komorový 

komunitní kompostér z palet, kam mohou své slupky odhazovat 

všichni ze sousedství,“ pochvaluje si Soňa.

: Ideální komunitní zahrada?

Když Lucie s Kristinou hledaly vhodné místo pro svou první zahradu, 

představovaly si pozemek o rozměrech 300 – 500 m² s přívodem 

elektřiny nebo plynu a  alespoň minimálním zázemím pro první 

zahradníky. „Ideální rozměry nepodléhají nějakému přesnému číslu, 

ale závisí na tom, co od komunitní zahrady očekáváte. Komunitní 

zahrada by ideálně měla poskytnout prostor pro pěstování a lidem 

prostor pro setkávání, společné aktivity i odpočinek,“ říká Soňa. 

První zahradou KOKOZY byla komunitní KC Zahrada na Jižním 

Městě, kde dnes mají deset záhonů rozložených na cca 200 

m². Druhá zahrada Vidimova, rovněž na Praze 11, se rozkládá 

na pozemku kolem 1800 m², a proto plní funkci jak pěstovací, 

tak poskytuje zázemí pro setkávání lidí ze sousedství. Aktuálně 

tu pěstuje asi padesát rodin. „Největší problém bylo vykomuni-

kovat a zajistit pronájem pozemku. Když si pronajímáte prostor 

od města, může celý proces trvat až rok. Komunikace s úřady, 

přípravy a podepsání smlouvy, případně vytvoření spolku jsou 

věci, které nejsou na počkání,“ popisuje koordinátorka KZ Vidi-

mová Anna Černá úskalí zakládání zahrady.

Důležité jsou samozřejmě fi nance. „Na naší komunitní zahradě 

Vidimova nebyla voda, museli jsme tedy zafi nancovat přívod 

vody. Další investice byly do oplocení pozemku, výroby vyvýše-

ných záhonů, pořízení big bagů a substrátu na pěstování. Pořídili 

jsme lodní kontejner, do kterého můžeme uložit nářadí a  další 

potřebné věci. Na zahradě máme i kompostovací toaletu. Bavíme 

se o desítkách tisíc. Je potřeba si uvědomit, že komunitní zahradu 

budujeme na místě, kde většinou nic není,“ říká Soňa.

: Ze zpustlé parcely zelená   

 oáza

Komunitní zahrady vznikají na nevyužívaných pozemcích, které 

jsou často zanedbané. Pokud je prostor využívaný, zahrada je 

rozšířením funkce daného místa, třeba pozemku školní zahrady 

nebo parku. „Naše KZ Vidimova vznikla v  prostoru zahrady 

bývalé školky, v jejíž budově dnes sídlí úřad MČ Prahy, který 
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nám nevyužitou zahradu poskytl. Jiná pražská zahrada KZ 

Kuchyňka na Praze 8 vznikla sdružením pozemků po zaniklé 

zahrádkářské kolonii, které léta pustly a chátraly. Další Komu-

nitní zahrada Mečislavova se zase nachází ve veřejně přístup-

ném vnitrobloku,“ vyjmenovává Soňa různé možnosti využití 

pozemků.

Aby komunitní zahrada žila, je důležitá dostupnost pro obyva-

tele, ideálně do patnácti minut chůze. Na nedostupném okraji 

města se myšlenka společného setkávání sousedů a  tvoření 

komunity může lehce vytratit. Vytvoření komunitní zahrady 

v  nevyužitých a  zanedbaných koutech města přináší mnoho 

pozitivních aspektů, mimo jiné i nižší kriminalitu nebo zelenější 

a čistší vzhled města. „Protože největším oříškem pro založení 

komunitní zahrady bývá právě nalezení vhodného prostoru, 

určitě by pomohlo, kdyby samy městské části či město vytipo-

valy pozemky, které by pro tento účel mohly nabídnout zájem-

cům nebo komunitám,“ dodává Anna Černá. :

:  Pripravene ve spolupráci so Smart Cities klubom
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Participací ke 

spokojenému městu: 

PŘI OBNOVĚ PARKŮ ČI PROMĚNĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ JE NĚKDY VELMI 

TĚŽKÉ TREFIT SE DO VKUSU OBČANŮ. PARTICIPACE JE ZPŮSOB, JAK TO ZVLÁDNOUT. 

JEDNODUŠE, EFEKTIVNĚ A KE SPOKOJENOSTI VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH.

Participace je nástroj, díky němuž lze měnit tvář města k maxi-

mální spokojenosti jeho občanů. Obzvláště palčivé je to v pří-

padě revitalizací veřejných prostor. Lidé ze sousedství totiž 

nejlépe vědí, kdo například do místního parku chodí, která 

místa jsou v něm nejkrásnější a která by naopak potřebovala 

zásah profesionálů. Jejich podnětné názory se bohužel často 

nedostanou k těm, kteří o revitalizaci rozhodují.

Participaci podporuje i  řada městských architektů a  urba-

nistů. Z praxe totiž vědí, že pro kvalitní a dlouhodobou pro-

měnu veřejných prostor nestačí jen rozumět své profesi 

a  sledovat aktuální trendy. Také je nutné vědět, co chtějí 

místní. Cílem je zahájení konstruktivního dialogu a  nale-

zení shody mezi odborným pohledem architekta a prefe-

rencí občana jako uživatele daného veřejného prostran-

ství. Odborníci i municipality si stále více uvědomují význam 

participace, je to pro ně nástroj, který dlouhodobě šetří čas 

i peníze. Adekvátní získávání zpětné vazby a dat od veřej-

nosti je efektivní, zároveň jsou výsledky udržitelnější než 

při „projektování od stolu“. Zapojení veřejnosti při proměně 

veřejných prostranství je na druhou stranu výzvou, která 

musí být dobře zvládnutá. 

: Revitalizace parku 

 po 70 letech

Jak participace v takovém případě funguje? Jako názornou 

ukázku lze uvést projekt revitalizace centrálního parku na 

sídlišti Solidarita v Praze 10 – Strašnicích. Solidarita vznikla 

krátce po druhé světové válce jako jedno z prvních pová-

lečných pražských sídlišť s důrazem na sociální rozměr byd-

lení. Nejenže je tato lokalita urbanisticky řešena unikátně, 

zachovala si ale i  svůj původní komunitní ráz. Park v  jeho 

středu dodnes slouží obyvatelům jako zásadní místo pro 

relaxaci, setkávání, komunitní aktivity, sport či procházky se 

psem. Bohužel od dokončení v padesátých letech neprošel 

větší revitalizací a jeho potenciál tak zůstával dlouho nevy-

užitý.

Radnice Prahy 10 se proto rozhodla vdechnout parku novou 

tvář a  umožnit více než dvěma tisícům domácností žijících 

na sídlišti, aby mohly park využívat naplno dle jejich potřeb. 

Spustila proto participativní projekt, jehož celou přípravu 

i realizaci zajistila společnost D21.

Případ parku 
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: Příprava a fáze zapojení 

 veřejnosti: Otázky, diskuze 

 a hlasování

Jak projekt probíhal? V  přípravné fázi byla nejprve detailně 

zmapována sociografi cká situace a pohyb obyvatel v  lokalitě 

analýzou otevřených a polootevřených dat. Obecným problé-

mem řady municipalit je totiž absence či nedostatek aktuálních 

a objektivních dat o veřejnosti (např. reálný přehled o počtu 

obyvatel na určitém území či uživatelů konkrétního veřejného 

prostoru) a  z  toho plynoucí vyvozování závěrů na základě 

domněnek. Kromě toho proběhl s  pomocí profesionálních 

tazatelů terénní průzkum mezi občany v  ulicích, který zjistil 

základní informace o kvalitě života na sídlišti, a proběhla série 

hloubkových rozhovorů s vybranými stakeholdery v lokalitě. 

Až na základě těchto získaných informací a  diskuzí s  měst-

skými architekty Prahy 10 byl připraven další plán participa-

tivního projektu. A  to takovou formou, aby na ni občané co 

nejlépe zareagovali. Jednou ze základních podmínek pro 

úspěch participativního projektu je otevřenost, získání 

důvěry a neustálá komunikace s občany. Je to logické. Kdo 

by se chtěl podílet na něčem, co nepůsobí důvěryhodně? 

Naopak se správným přístupem nehrozí, že by občané neměli 

zájem se na proměně svého sousedství podílet.

Participativní projekt měl dvě hlavní fáze, ve kterých postupně 

a  různými formami vyjadřovala veřejnost své postoje: smyslem 

první bylo zjištění námětů pro vypracování urbanistických studií. 

Druhá fáze pak měla místní zapojit do připomínkování a ohodno-

cení navržených konkurenčních urbanistických studií architekto-

nických ateliérů. Projekt se nezaměřoval pouze na park samotný, 

ale i na data o místní lokalitě a komunitě obecně. Komplexní revi-

talizace parku se totiž logicky netýká pouze vnitřního parku a jeho 

vybavení, ale ovlivňuje i vnější aspekty (např. dopravu v okolí). 

: Hlas veřejnosti i odborníků

Na dvou veřejných setkáních byla pomocí moderované dis-

kuze a  interakce vydefi nována základní představa o  podně-

Solidarita
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tech pro budoucí revitalizace, stejně jako byl reflektován 

stávající stav. Závěry ze setkání však nelze považovat za 

dostatečně reprezentativní. Vrcholem první fáze proto bylo 

až online hlasování o  námětech vzešlých ze sousedských 

setkání, terénního průzkumu a dřívějších diskuzí.

 

Jako optimální byl zvolen systém anonymního online hlaso-

vání, který vyžaduje verif ikaci zadáním unikátního PIN kódu. 

PIN kódy byly distribuovány pouze do poštovních schránek 

rezidentů nejbližšího okolí parku (polygonu), aby podobu 

parku konzultovala primárně místní komunita, která park dle 

dat výhradně využívá. Elektronické hlasování probíhalo na 

webové platformě snadno přístupné z počítače nebo mobilu 

dle principu jedna domácnost – jeden hlas. Osloveno bylo 

celkem 2390 domácností formou roznášky dopisů do poš-

tovních schránek. Vždy se jednalo o  rezidenty vytyčeného 

polygonu. Výsledky se promítly do zadání pro revitalizaci, 

přičemž tři architektonické ateliéry vybrané MČ Praha 10 

vypracovaly odborné studie revitalizace parku. 

Po vypracování odborných studií občané opět vyjadřovali 

své názory, tentokrát k jejich konkrétní podobě. Ta začala 

dalším sousedským setkáním, na němž zástupci jednot-

livých ateliérů detailně prezentovali odborné studie pro-

měny parku. Následovalo online hlasování o architektonic-

kých návrzích s  cílem zjistit konstruktivní zpětnou vazbu 

k  odborným studiím. Hlasování o  návrzích revitalizace 

probíhalo stejnou metodou jako hlasování o  podnětech 

z první fáze.

V druhé participativní fázi mohli lidé posoudit například to, 

jak se návrhy vypořádávají s  řešením zeleně, potřebným 

mobiliářem, hřišti či bezpečností v  okolí přilehlé základní 

školy. Mimo to prozradili, jak park hodlají využívat a hlasovali 

také o  tom, který z  návrhů považují za nejzdařilejší. Velmi 

zásadním tématem pro veřejnost se například ukázala být 

doprava a  parkování. Takové informace bývají pro radnice 

nedocenitelnou pomůckou při rozhodování. A  není to zda-

leka jen případ revitalizace veřejných prostor.
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: Pomoc občanů při 

 rozhodování

Příklad parku Solidarita ukazuje sílu participace při roz-

hodování o  složitých otázkách, které vyžadují erudované 

zhodnocení, ale zároveň se velmi úzce týkají každoden-

ního života občanů. Umožní jim, aby přispěli ke zlepšo-

vání života ve svém sousedství, zároveň ale přenechává 

technickou stránku věci odborníkům. Díky tomuto spo-

jení lze zdokonalit rozhodovací proces tak, aby proměny 

veřejných prostor vedly ke spokojenosti obyvatel, dlouho-

době sloužily svému účelu a celkově umožňovaly rozvíjet 

obec nebo městskou část jako harmonické místo k životu. 

V dlouhodobém horizontu pak participace napomáhá pro-

pojovat občany a  radnici. Zlepšuje vzájemnou komuni-

kaci a  v  konečném důsledku posiluje důvěru v  úředníky 

a volené zástupce. :

Step by step

City analytics lokality Solidarita: 

zmapování lokality z otevřených 

a polo-otevřených dat

Terénní průzkum tazateli v ulicích: 

jednodenní průzkum o kvalitě živo-

ta, 113 respondentů

Sousedská setkání k námětům: 

defi nování témat k hlasování

Hlasování o námětech pro archi-

tekty: 297 hlasujících domácností

Sousedské setkání k architektonic-

kým studiím: představení navrže-

ných studií

Hlasování o architektonických 

studiích: 205 hlasujících domácností

Setkání k závěrům 

projektu 

 

Celkem zapojeno 

10 % domácností.

1 5

6

7

8

2

3

4

 # Lada Faldynová, D21 Participation Expert
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Narodila jsem se a více jak čtvrt století sbírala životní zkušenosti 

ve městech v ČR, ale i pár let v zahraničí. Je potřeba říct, že jsem 

život na vesnici odsuzovala a trochu znevažovala. Na úkor svých 

„vidláckých“ přátel tvořila jeden vtip za druhým. Narůstající shon 

a komplikovaná doprava do práce, školy, cestování za zájmy mě 

přimělo přemýšlet, co udělat, aby člověk mohl být víc v klidu… 

K čemu mi je hodina uklidňující jógy v centru Prahy, když cesta 

tam i zpět mě stojí více času a energie? Stavba domku na ves-

nici v pěkném, zdravém prostředí s dobrou infrastrukturou, mně 

přišla jako geniální řešení. Posledních deset let na vesnici žiji, 

dojíždím a někdy odlétám za prací. Sleduji, jak se vesnice vypo-

řádává s příchody nás naplavenin z měst plných ideálů. Realita 

je jako vždy trochu drsná, ale i komická.

Stejně jako celá země, i vesnice jsou tak trochu rozdělené na 

dva tábory, staro a novo usedlíci. Novousedlík je náplava, která 

nemá na vesnici žádnou předchozí vazbu, prostě se mu tu líbilo, 

a  tak tu postavil… Proto nemá ani žádná výrazná práva mluvit 

do života vesnice, protože je prostě naplavenina. Byť mají lidi 

spousty nápadů, většina z nich se nezrealizuje, jelikož je pře-

dem jasné, jak to dopadne. Hlavně nic moc neměnit nebo spíše 

neměnit nic a moc už vůbec!

Nedaleko vede dálnice, hlavní železniční koridor Praha – zbytek 

světa… Zapínám rádio a ostatně jako každý den slyším, že nám 

dálnice stojí v délce 10 km, a hle, vlak ještě nedojel do blízkého 

města a již je zpožděn jen o 14 minut. Budiž mi útěchou, že ti, co 

jedou z jiných Teplákovic, jsou na tom vlastně stejně. Vesnice, 

stejně jako město, potřebuje kvalitní a  kapacitně vyhovující 

infrastrukturu v podobě dopravního systému, který vždy umožní 

dostat se do zaměstnání, za vzděláním, ale i zábavou. Doprava 

musí nabízet vždy nějakou alternativu.

Drama v Teplákovicích 

aneb proč potřebují 

vesnice inovace

TEPLÁKOVICE – MÍSTO, KDE BYDLÍ MÁLO 

LIDÍ A KDE NEJSOU OBCHODY S TRENDY 

MÓDOU, JEN PRODEJNA COOP ČI 

JEDNOTA, AUTOBUS STAVÍ JEN OBČAS, 

HOSPODA OTEVŘENÁ AŽ VEČER 

A HLAVNĚ DOST SLABÁ WIFI. NENÍ MOC 

NAKLONĚNA NOVOTÁM, JAK SE DNES 

ŘÍKÁ INOVACÍM. NICMÉNĚ MŮŽETE ZDE 

SVOBODNĚ VŠUDE CHODIT 

TŘEBA V TEPLÁKÁCH…
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: Internet na vesnici

Běžná vesnická domácnost má stejné potřeby jako domác-

nost ve městě. Jen se trochu více zásobí a více věcí se skla-

duje, je to dáno místem v rodinném domě. Nakupuje sice méně 

často než městská domácnost, ale ve větším objemu. Každá 

domácnost je závislá na dodávce utilitních služeb – elektřině, 

vodě, plynu a světe div se, INTERNETU. V době, kdy je vše 4.0 

nebo snad 5.0, se bez zdroje energie a  hlavního přenašeče 

informací   – internetu, neobejdeme. Jen u  nás v  ulici všichni 

objednávají zboží přes eshopy, 1/4 objednává na internetu 

pravidelně i potraviny. A zde je ten zásadní rozdíl: to, co je ve 

městě běžné, tj. široká nabídka operátorů, kteří se předhání 

v nabídkách připojení, neomezených objemů dat a výhodných 

cen, na vesnicích vzdálenější od měst prostě neexistuje. Ves-

nice sice služby xDSL poskytuje, ale jen tam, kam vede tele-

fonní drát, novostavby bohužel. Myslím, že to by měla být povin-

nost u  všech developerských projektů, nabídnout připojení 

20 Mb/s. Nabídka mobilního internetu, u kterého rychlosti dle 

smlouvy nedosáhnete ani ve 3 hodiny ráno, kdy je klid, a metla 

v podobě limitu dat nám vesničanům opravdu nedává možnost 

stejného přístupu k  hlavnímu zdroji informací a  tím pádem ke 

vzdělání. V nedávné době byl obsahem informace zejména text 

s několika obrázky, dnes je většina informací a zpráv dostupná 

v podobě videí. Požadavky na objem dat dramaticky rostou, jeli-

kož každý z nás konzumuje obsah individuálně, ve stejný čas. 

V jedné domácnosti v jeden moment běžně hraje nejedna TV, 

v ruce si hrajeme s mobilem a tabletem. V dětských pokojích je 

připojen PC, u kterého ve stejný čas dítka „studují“ klidně i na 

3–4 online zařízeních najednou. Raději nezmiňuji různé spotře-

biče, které se konektivity také dožadují.

: Krize – Zákaz zalévání

Horko ve městě, sucho na vesnici. V  průběhu letošního léta 

mě zarazilo sucho a jeho následky. Dopoledne ve všední den 

se ozve rozhlas a  zakáže zalévat vodou z  vodovodního řadu. 

Bylo bezvětří a podařilo se zachytit skoro celé hlášení. Během 

několika hodin se novinka roznesla po vesnici s tím, že omezení 

používat vodu z řeky platí už pár dní a teď už i vodovodní řad. 

Zákaz zalévání pro občany v kombinaci se stále zeleným každý 

den prolévaným místním fotbalovým trávníkem jasně mluví 

o tom, co je na vsi důležité. Je pravdou, že v našem případě je čer-

pána voda z obecní studny. Kdo zaplatí lidem škody na uschlých 

zahradách, mrtvé stromky, zdevastované „anglické“ trávníčky, 

ale hlavně úrodu? Pojištovny, stát, EU? Je smutný pohled na 

louky, na kterých už dva měsíce není co spásat a dobytek je 

krmen balíky slámy. Škody jsou nejen na nově vysázených a EU 

dotovaných sadech, parcích, lesoparcích a alejích. Nicméně ty 

nové, dnes již mrtvé stromky poznáte hned – plastová ochrana 

proti okusu stromu zvěří tam zůstane navěky.

: Šok – požár

Vesnice, to je fotbal, hospoda a dobrovolní hasiči. O hasičích 

koluje mnoho historek a  já si je zaškatulkovala jako bandu 

pivařů, co jednou za čas udělají akci pro děti, soutěž a hasičský 

ples.

Bylo odpoledne všedního dne a z ničeho nic se ozvaly sirény 

všude v okolí. Kopec, který je nám nejblíže, dost vydatně hořel. 

S několika sousedy jsme se sešli na ulici, a tak trochu se všichni 

báli, vzájemně plašili a následně konejšili. Hořel les na velké 

ploše. Několikatýdenní sucho a nedostatek vody v obci je pro 

oheň ideální pastva. Hlavně ať nefouká. Kde je vrtulník? Z inter-

netu víme, že hoří o 100 km dál a vrtulníky jsou nasazené tam. 

3. stupeň požárního poplachu, hoří hned za humny, celá obec 

uzavřená a  na nohou. Sousedka vychází ven a  ptá se, jestli 

a  jak se má evakuovat. Co si má sbalit? Co dělat? Lidé, přes 

zákaz zalévání, polévají své zahrádky tak, jak to viděli v ame-

rických fi lmech… Na louku přes ulici se sešlo a sjelo několik 

lidí vybavených jak na několikadenní kempování. Vesnice byla 

kompletně uzavřená a náš veřejný rozhlas dnes mlčí. Hned po 

hospodě a  obecním úřadě je rádio zásadní zdroj informací. 

Hoří a mlčí. Na webových stránkách obce žádné informace, co 

se děje a co dělat? Co se děje a co dělat si tak nějak lidi mezi 

sebou řekli… Sama se ptám, proč se zrovna dnes nerozeznělo 

to naše rádio, proč na stránkách obce v sekci aktuality nejsou 

žádné instrukce. Kde byl pan starosta? Odpovím si, že je přece 

doba dovolených. Jak ráda bych se pletla, ale po pár hodinách 

se dozvídám, že pan starosta rozvážel pitnou vodu hasičům. 

Je to sice pěkný skutek, ale starosta se má starat o blaho obce 

a  občanů, mít jejich přirozený respekt a  být schopen jednat 

a rozhodovat. 

Po třech dnech se na stránkách obce v sekci aktuality objevilo, 

že nám tu hořelo… ach jo. 

Příběhy v tomto článku nejsou smyšlené a bohužel budete mít 

pocit, že jsou od vás od Kladna, Mělníka, Benešova, Berouna, 

Kladna. Omluva patří všem, kteří nemají smysl pro humor a tep-

láky je uráží! Poděkování a respekt hasičům a samozřejmě dob-

rovolným hasičům!

# Martina Kirchrathová

87 smart : one



MĚSTO, OBEC NEBO ČTVRŤ MOHOU FUNGOVAT JAKO ORGANISMY S VLASTNÍM 

METABOLISMEM, KTERÝ SPOTŘEBOVÁVÁ CO NEJMÉNĚ LÁTEK, MATERIÁLŮ A ENERGIE 

Z VNĚJŠKU A CO NEJMÉNĚ TOHO VYLUČUJE VE FORMĚ ODPADŮ. V NIZOZEMSKÉM 

CULEMBORGU TAKOVOU ČTVRŤ ZAČALI BUDOVAT JIŽ V POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET.

Lanxmeer

Zdroj: Lamiot / WikimediaCommons — CC BY-SA 4.0
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Metabolismus města – inspirace z Nizozemí

Projekt ekologicky šetrné městské čtvrti EVA-Lanxmeer 

v  Culemborgu inspirovala myšlenka cyklického využívání 

látek. Byl iniciován a fi nancován ekologickou organizací Eco-

logisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies jako 

ukázkový projekt integrující různé aspekty městské ekologie. 

Čtvrť zahrnuje 320 obytných domů, 40 tisíc metrů čtverečních 

kancelářských prostor, školy, 2,5 hektaru městských farem 

a dalšího zázemí, včetně restaurace nebo čajovny.

Protože byla čtvrť vybudována na území bývalých zeměděl-

ských ploch, které obklopovalo ochranné pásmo zdroje pitné 

vody, byl cílem projektu co nejšetrnější vodní management. 

Vedle toho byla při plánování projektu zohledněna také ener-

getická a  potravinová soběstačnost a  ekologické propojení 

jednotlivých sídelních prvků vytvořením takzvané zelené 

infrastruktury, tedy plánované sítě přírodních a polopřírodních 

oblastí poskytující různorodé ekosystémové služby. Projekt 

rovněž využívá ekologicky šetrné stavební materiály a upřed-

nostňuje nemotorovou dopravu. 

: Šetrné zacházení s vodou

Součástí plánování byl adekvátní management takzvané 

šedé vody. Tento termín označuje splaškovou odpadní 

vodu bez fekálií a  moči, kterou lze po vhodných úpra-

vách efektivně využít při splachování záchodů a zalévání 

zahrad. V  EVA-Lanxmeerských domácnostech využívají 

vodu předem rozdělenou na vodu pitnou a  užitkovou, 

která pochází z  vody šedé. Srážková voda se shromaž-

ďuje v  rybnících a  v  revitalizovaném říčním rameni a  její 

pozdější použití je stejné jako u šedé vody. Část vody se 

čistí v  kořenových čističkách odpadních vod. Jedná se 

o  umělý přírodní biotop, do kterého vtéká špinavá voda, 

kterou f iltrují kořeny nasazených rostlin. I u kořenové čis-

tičky odpadních vod jde o  propojení různých systémů, 

které patří do již zmíněné zelené infrastruktury. Protože 

je hospodaření s  vodou jedním z  největších současných 

environmentálních problémů, stal se Lanxmeer vzorem 

pro další evropská města.

: Odpad a energetická 

 soběstačnost

Princip opětovného užívání materiálů a energie se nejvýrazněji 

projevil ve spojení cyklů souvisejících s nakládáním s odpady, 

výrobou elektřiny a čištěním vody. Autoři a autorky projektu 

se rozhodli využívat k výrobě elektřiny a tepla bioplyn. Zřídili 

proto bioplynovou stanici, kterou napojili na veřejnou kanali-

zaci. K výrobě plynu používají černou, tedy odpadní záchodo-

vou vodu. Aby byl materiál zpracovávaný v bioplynové stanici 

dostatečně pevný, přidává se k  černé vodě také bioodpad 

z kuchyně a z místní ekologické farmy. Výstupem bioplynové 

stanice je plyn v kvalitě běžných fosilních paliv, který se pou-

žívá v  tepelné elektrárně k  výrobě elektřiny. Produktem je 

i užitková povrchová voda využitelná ve městě ke splachování, 

zavlažování a jiným účelům, a kompost použitelný v zahradách 

místních. Tato technologie proto současně přispívá k udržitel-

nému zacházení s kuchyňským odpadem. 

K  energetické soběstačnosti vedou i  další cesty, například 

zavádění solárních systémů pro teplo a fotovoltaických panelů 

pro elektřinu, co nejnižší energetický standard budov, použití 

trvale udržitelných stavebních materiálů z okolí, jako je dřevo 

či rákos, a další. To vše jsou standardy, podle kterých musí být 

rodinné domy navrženy, jinak nebude jejich stavba povolena. 

: Potravinová soběstačnost 

 a doprava

Čtvrť se snaží o snižování celkové energetické stopy svého 

obyvatelstva i ochranu ovzduší omezením individuální auto-

mobilové dopravy. Do čtvrti mají auta zákaz vjezdu, parkovat 

lze jen na jejích okrajích. Aby bylo takové omezení možné, 

je zásadní nabízet alternativy. Mezi další opatření, která jsou 

ve čtvrti zavedena, tedy patří důraz na atraktivní cesty pro 

pěší i cyklodopravu, nebo na to, aby bydlení, práce a rekre-

ace byly na jednom místě, tedy ideálně v docházkové vzdá-

lenosti. 
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K omezení jízd autem bylo zásadní také zajistit pro obyvatel-

stvo dostupné lokální potraviny. Soběstačnosti tak napomáhá 

i  místní ekologická farma. Obyvatelstvo čtvrti přispělo na 

provoz farmy, výměnou za to ji mohou kdykoliv navštěvovat 

a podílet se na užitku z ní. 

: Participace jako podmínka  

 úspěchu

Nápad vytvořit v Nizozemsku trvale udržitelné sídlo prosadila 

Marleen Kapteinová, která se odborně zabývala trvalou udrži-

telností. Do svého projektu zahrnula odbornou veřejnost a poli-

tiky a  političky. Nejvýraznější pomoc představovalo Minister-

stvo pro bydlení, prostorové plánování a životní prostředí, které 

se dokonce zapojilo jako fi nanční dárce do organizace Nadace 

EVA, která byla hlavním realizátorem projektu. Město Culem-

bourg projekt předfi nancovalo.

Zásadním opatřením pro úspěch projektu bylo zahrnout do jeho 

plánování ty, kdo měli zájem v budoucí čtvrti bydlet. Do roku 

1996 se přihlásilo osmdesát rodin, které podepsaly předkupní 

smlouvy. Zájemci a zájemkyně o bydlení v Lanxmeeru se mohli 

v  průběhu příprav zúčastnit několika workshopů, prostřednic-

tvím kterých se zapojovali do plánování. Workshopy vedli archi-

tekti a architektky, odborníci a odbornice na permakulturu, hos-

podaření s vodou a energetiku.

 

Veřejnost je do plánování všech projektů zapojována i nadále 

a má se tak možnost podílet na rozhodování o budoucím vývoji 

čtvrti. Úspěch projektu je však závislý na environmentálním 

povědomí zdejších občanů a  občanek, záleží například na 

tom, jaké chemikálie posílají do odtoku. Představitelé projektu 

se je proto snaží informovat o  tom, jak se chovat ekologicky 

a  povzbuzovat pocit sounáležitosti s  místem a  místní komuni-

tou. Místní lidé například společně zachránili zdejší sad před 

likvidací culembourgskou vodní společností Vitens a nyní pra-

videlně pořádají společný sběr jablek.

: Inspirace z obcí u nás

Ekologickou městskou část, jako je EVA-Lanxmeer, v  České 

republice nenajdeme, existují zde však dvě ekologické vesničky. 

Jsou jimi Jindřichovice pod Smrkem a Hostětín. V obou vesnicích 

se, podobně jako v  Lanxmeeru, vybudovala řada udržitelných 

opatření a  funguje zde ekologické infocentrum. Díky tomu i  tyto 

obce slouží jako příklady dobré praxe a jezdí do nich na exkurze 

odborná i laická veřejnost. 

Hostětín se, stejně jako EVA-Lanxmeer, nachází v  ochranném 

pásmu zdroje pitné vody. Aby byla umožněna další výstavba, 

museli místní zavést kořenovou čističku odpadních vod. Projekt 

iniciovala Nadace Veronica pod vedením Miroslava Kundraty 

a  na výstavbě kořenové čističky se fi nančně podílelo Minister-

stvo životního prostředí. I  v  Hostětíně se snaží o  energetickou 

soběstačnost, pořídili si obecní výtopnu na dřevěnou štěpku, tři 

fotovoltaické elektrárny a jeden pasivní dům jako centrum envi-

ronmentální osvěty. Navíc produkují vlastní potraviny – jsou zde 

například sady, ve kterých se pěstují místní tradiční odrůdy jablek.

Jindřichovice pod Smrkem zase propojují výrobu tepla a ekono-

miku obce. V kotelně na biomasu vyrábějí teplo ze dřevní štěpky, 

tedy odpadu z  okolních pil. Kotelna vytápí obecní úřad a  blízký 

domov důchodců, který je provozován krajským úřadem. Kraj pak 

platí obci za teplo. Vesnice se snaží jít cestou pilotních projektů, 

a  získává na ně dotace od Státního fondu životního prostředí. 

Kromě biomasy si vyrábí vlastní elektřinu z  větrných elektráren. 

Dále zde obec pro zájemce o bydlení vystavěla domy s nízkoener-

getickým standardem. 

Za projekty v Jidřichovicích stála aktivita tehdejšího starosty Petra 

Pávka. Doufejme, že v  České republice najdeme do budoucna 

stále více politických představitelů, kteří budou mít odvahu a zna-

losti potřebné k  tomu, aby i naše obce a čtvrti fungovaly častěji 

jako organismy s vlastním metabolismem.

# Radoslava Krylová a Petr Salamon, NESEHNUTÍ

Původní text byl publikován na webu www.moudramesta.cz, na němž 

nezisková organizace NESEHNUTÍ prezentuje příklady dobré praxe udrži-

telných měst.
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Zdravější prostředí
pro účastníky  
kongresů
Náklady na elektrickou energii, plyn a vodu spolkly do nedávna v největším  
tuzemském kongresovém centru každoročně téměř 74 mil. Kč. 

Společnost ENESA ze skupiny firem ČEZ ESCO proto pro KCP navrhla soubor 
energeticky úsporných opatření, díky kterým bylo v budově dosaženo komfortního 
prostředí s co nejnižší spotřebou energií, a naopak s maximálním využitím odpadní 
energie. Chytrý systém řízení upravuje výkon motorů, chladicích strojů a zdrojů  
tepla doslova podle počasí, zeměpisné orientace jednotlivých prostor, naplněnosti 
sálů a koncentrace CO2 ve vzduchu. Chytré LED osvětlení reaguje díky plynulé 
regulaci intenzity na pohyb v podzemních garážích a přispívá k dalším úsporám.

Celý komplex opatření přináší roční snížení spotřeby elektrické energie, plynu 
a vody o 30 % a úspory ve výši 21,3 mil. Kč, což splňuje vizi centra o udržitelném 
rozvoji.

www.cezesco.cz
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Digitalizace 

vodohospodářského 

sektoru pilířem na 

IFAT 2018
DVACÁTÝ ROČNÍK NEJVÝZNAMNĚJ-

ŠÍHO VELETRHU V OBORU VODNÍHO 

A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

IFAT 2018 V MNICHOVĚ ZAZNAMENAL 

ZÁSADNÍ ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA 

VYSTAVOVATELŮ A ZÁJMU NÁVŠTĚV-

NÍKŮ O ROZVOJ DIGITALIZACE 

VODNÍHO SEKTORU. VODA 4.0, 

JAK SE TÉTO TRANSFORMACI 

JIŽ ZAŽITĚ PŘEZDÍVÁ, BYLA 

JEDNÍM Z NOSNÝCH TÉMAT 

NAPŘÍČ PREZENTOVANÝMI 

TECHNOLOGIEMI A JE ZÁKLADEM 

PRO POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ SLUŽBY 

VODNÍHO SEKTORU.

Cílovou skupinou návštěvníků veletrhu jsou experti z průmyslu, 

výzkumu a vývoje, kteří zde hledají inspiraci, stejně jako doda-

vatelé a investoři, kteří zde nachází společná řešení jakéhokoli 

rozsahu technologií a  služeb. A  zejména zástupci municipalit 

a veřejného sektoru se zde mají možnost na vlastní oči přesvěd-

čit o nových možnostech optimalizace nastavení služeb vodo-

hospodářského sektoru a získat povědomí o tom, co lze již dnes 

poptávat a jak vysoké lze mít požadavky na správu veřejné infra-

struktury.

Letošní ročník veletrhu se rozkládal na výstavní ploše 

260 000 m2, hostil 142 tis. návštěvníků ze 162 zemí světa a cel-

kem zde prezentovalo 3 305 fi rem z 58 zemí. Největší nárůst 

zájmu byl zaznamenán ze zemí Japonsko, Rusko, Austrálie, Čína 

a Slovensko. Nedílnou součástí Veletrhu IFAT je každý ročník 

i  doprovodný program, tj. interaktivní diskuze a  odborná fóra, 

která byla letos tematicky věnována těmto nosným pilířům:

• Vývoj politiky vodního sektoru – strategie řešení 

stopových polutantů a recyklace odpadní vody

• Údržba zařízení výroby a distribuce pitné vody

• Stav zkušeností a perspektivy vodního hospodář-

ství ve střední a východní Evropě

• Nové možnosti monitoringu kvality pitné vody

• Voda 4.0 – Digitalizace vodního průmyslu/vodo-

hospodářství
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: Odolnost vodního sektoru

Tento název nesla třídenní konference při IFATu 2018, kterou pořádala 

organizace EWA (Evropská asociace pro vodu) ve spolupráci s part-

nerskými WEF (Waterenvironmentfederation, USA) a  JSWA (Japan 

sewage works association). Jednotlivé sekce zabíraly různé aspekty:

• Sociální, ekonomické a lidské problémy odolnosti 

systémů zásobování pitnou vodou a odvádění 

a čištění odpadních vod

• Optimalizace infrastruktury, obnova a modernizace 

pro dosažení odolnosti

• Odolnost vodního sektoru vůči geo-environmen-

tálním rizikům

• Povodně v urbanizovaných oblastech a klimatická 

změna: Chytré strategie a odpovědi

• Příklady přístupů jednotlivých států a měst

• Plánování odolnosti – strategie, připravenost, 

nouzové stavy a reakce na ně

: Kommunal 4.0

Z  České republiky se na veletrhu prezentovaly firmy 

ENVI-PUR s.r.o., EUTIT s.r.o., GABEX s.r.o., HECKL s.r.o., 

IBOS a.s., KASI s.r.o., PATOK a.s., PURECO Environment s.r.o. 

a  WOMBAT s.r.o. Vyústěním spolupráce české a  německé 

strany je například pilotní projekt Kommunal 4.0, který pro-

pojuje vývojovou a  firemní sféru za účelem vytvoření digi-

tální platformy pro získávání, správu a vyhodnocování vodo-

hospodářských dat na komunální úrovni. Platforma bude 

sloužit jako nástroj pro efektivní plánování procesů a investic 

ve vodním sektoru v městské infrastruktuře, místně a časově 

specifické. Hlavním funkčním prvkem jsou různě implemen-

tované IoT senzory do stávající infrastruktury, které posí-

lají v  reálném čase systematicky řazená data, díky kterým 

lze identif ikovat například ztráty vody v  rozvodné síti nebo 

predikovat závadu zařízení ještě před tím, než k ní opravdu 

dojde (efektivní analýza rizik). :
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Benchmarking 
vodohospodářských subjektů ČR 

a problematika dat

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZPRACOVÁVÁ OD ROKU 2015 BENCHMARKING 

VLASTNICKÝCH A PROVOZOVATELSKÝCH SUBJEKTŮ OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ, 

KTERÝ SI KLADE ZA CÍL ZÍSKAT RELEVANTNÍ DATA O OBORU A ZPRACOVAT JE DLE 

METODIKY BENCHMARKINGU. METODIKA VZNIKLA NA ZÁKLADĚ „NÁVRHU KONCEPČNÍ-

HO ŘEŠENÍ REGULACE VODÁRENSTVÍ“ (SCHVÁLENO VLÁDOU ČR DNE 9. 2. 2015, 

USNESENÍ 86)ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ NÁSTROJE PRO REGULACI TRHU VODOVODŮ 

A KANALIZACÍ, A TO PROSTŘEDNICTVÍM NASTAVENÍ CÍLŮ A POTŘEB OBORU. 

ASOCIACE PRO VODU ČR (CZWA), KTERÁ SDRUŽUJE VÍCE NEŽ 300 ODBORNÍKŮ Z PRAXE, 

VÝZKUMU A ŠKOLSTVÍ, SE AKTIVNĚ PODÍLÍ NA PŘIPOMÍNKOVÁNÍ BENCHMARKINGU.
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: Překonat fázi získávání dat

Metodika se od svého zavedení potýká s nedostatkem rele-

vantních a zejména aktuálních provozních dat vodohospodář-

ských subjektů. Omezení ve struktuře disponibilních vstup-

ních dat vyplývá z historického vývoje požadovaných údajů ve 

VUME a VUPE (vybrané údaje majetkové a provozní evidence, 

předávány každoročně vlastníky vodohospodářské infrastruk-

tury příslušným vodoprávním úřadům, resp. MZe). Tyto jsou 

však z povahy statické, souhrnné, a neodráží aktuální provozní 

stav. Lze jistě pozitivně hodnotit nárůst celkového objemu 

shromažďovaných dat v porovnání mezi roky 2015–2016, kdy 

bylo v roce 2016 dosaženo zahrnutí dat reprezentujících více 

jak 90 % produkce pitné a  vyčištěné vody v  ČR. Nicméně, 

proces zvyšování věrohodnosti a  srovnatelnosti údajů nelze 

považovat za ukončený. Do budoucna je vhodné kromě sta-

tických dat, jejichž sběr je defi nován legislativním opatřením 

(vyhláškami), uvažovat i  o  sběru online dat, která identifi kují 

i  časově proměnné ukazatele a  dokumentují reálnou a  pro-

cesní závislost na specifi cké úrovni. 

V současnosti chybí v ČR digitální decentralizovaný veřejný 

prostor pro ukládání takových dat z  různých vodohospo-

dářských provozů, jejich zabezpečení a  správa a  v  nepo-

slední řadě motivace provozovatelů data nepovinně zveřej-

ňovat. Nasnadě je vytvořit koncepci založenou na principu 

„blockchain“ pro vodní sektor, tedy databázi distribuovaných 

dat, která budou chráněna proti neoprávněnému zápisu 

(například přepisování kvality vody na odtoku z ČOV) a budou 

čitelná pro veřejnost, tedy zejména pro státní správu a kont-

rolní mechanismy.

Typickým příkladem relevantního sběru dat může být publikování 

kvality vyčištěné odpadní vody, tedy odtoku z čistíren odpadních 

vod, v reálném čase.

Provozovatelé větších ČOV (typicky ČOV nad 100 000 obyvatel) 

již dnes pro své provozní účely monitorují kvalitu odtoku tzv. on-

-line, avšak data nejsou veřejně dostupná. 

: Zveřejňovat veřejná data

Ačkoli platí povinnost pro jednotlivé vlastníky zveřejňovat kalku-

laci ceny a vyúčtování (tzv. Porovnání dle přílohy č. 20 k Vyhlášce 

č. 428/2001), není dosažena jejich obecná celostátní dostupnost. 

Těžko lze považovat za funkční formu zveřejnění cestou úřední 

desky obce. Výše uvedené opět naráží na absenci digitální plat-

formy pro sdílení vodohospodářských dat, ať už pro účely sběru 

dat pro benchmarking, anebo posléze pro publikaci výstupů ben-

chmarkingu formou otevřených dat.

MZe avizuje spuštění webové aplikace zpřístupňující zájemcům 

vybrané informace z  Porovnání zahrnutých do benchmarkingu 

a  s  nimi souvisejících VUME a  VUPE, kdy poprvé by měly být 

zpřístupněny výsledky za rok 2016. Tento krok je velmi důležitý 

a směřuje k naplnění záměru MZe zvýšit transparentnost infor-

mací ve vodohospodářském sektoru. Nicméně z pohledu stále 

se rozvíjející agendy digitalizace vodního sektoru lze předpo-

kládat potřebu univerzálnějšího nástroje/virtuálního zabezpeče-

ného prostředí pro sdílení a správu vodohospodářských dat.

: Obnova majetku

Významným zjištěním hned prvního provedeného benchmar-

kingu bylo, že převážná většina vlastníků vodovodů a  kanali-

zací netvoří dostatečné fondy pro obnovu majetku. Toto zjištění 

vedlo ministerstvo zemědělství k přímému oslovení všech vlast-

níků, u nichž byl tento nedostatek shledán. Vzhledem k tomu, že 

povinnost tvorby prostředků na obnovu je uložena zákonem č. 

275/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

hodlá ministerstvo v  dalších krocích přistoupit k  vymáhání této 

povinnosti všude tam, kde to stávající výše ceny vodného a stoč-

ného umožňuje. Je totiž velké množství obcí, kde je z „politických 

důvodů“ nízká cena a netvoří se žádná rezerva na obnovu.

Do benchmarkingu provozovatelských a  vlastnických subjektů bylo za 

pitnou vodu zařazeno 1 582 subjektůk porovnání, tj. 86,92 % z celkového 

počtu 1 820 ks, která byla na MZe doručena. V případě vody odpadní bylo 

hodnoceno 1 857 ks, tj. 90,54 % z celkového počtu 2 051 ks doručených 

k porovnání. Z hlediska podílu na trhu podle objemu fakturované vody bylo 

analyzováno za pitnou vodu 95,23 % trhu a za vodu odpadní 92,59 % trhu. 

Zdroj: Zpráva Benchmarking provozovatelských a vlastnických subjektů za 

rok 2016, odbor dozoru a regulace vodárenství, oddělení analytické a ben-

chmarkingu, MZe.

Pitná voda
1   820 ks

Celkově odběratel-

ských porovnání

1 582 ks
Zařazeno do 

projektu 

Pitná voda 

fakturovaná v mil. m3
469,48 447,10

Odpadní voda
2 051 ks

Celkově odběratel-

ských porovnání

1 857 ks
Zařazeno do 

projektu 

Vypouštěné odpadní 

vody do stokové sítě vč. 

vod srážkových v mil. m3

499,86 462,85
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: Výběr optimálního 

 provozovatele

Benchmarking by v budoucnu měl být i jedním z nástrojů, jak vybrat 

optimálního provozovatele nebo stávajícího provozovatele kontrolovat. 

Použití ceny (výše vodného a stočného) jako směrodat-

ného ukazatele neposkytuje žádnou informaci o kvalitě 

provozovatele.

Použití ceny (výše vodného a stočného) jako směrodatného ukaza-

tele neposkytuje žádnou informaci o kvalitě provozovatele, neboť 

výsledná cena vodného a stočného je ovlivněna celou řadou fak-

torů a bez jejich znalosti nelze posoudit výši nebo dokonce srovná-

vat ceny mezi sebou. Prosté porovnání ceny navíc nemůže postih-

nout to, jaké jsou provozní náklady – nelze srovnávat provozovatele, 

který odebírá podzemní vodu bez úpravy (tj. už původně velmi kva-

litní) s provozovatelem, který veškerou vodu nakupuje nebo vyrábí 

z povrchového znečištěného zdroje atd. Rovněž může vysoká cena 

vodného a stočného znamenat, že uvědomělý vlastník požaduje 

po provozovateli nájemné určené k investování do vodohospodář-

ského majetku, které je zahrnuto do ceny pro konečné spotřebitele.

Jednou z cest může být stanovení optimální nebo minimální poža-

dované úrovně provozování. To CzWA považuje za velmi důležité. 

Tím by se do budoucna eliminovaly rozdíly v cenách způsobené 

činnostmi, které dobrý provozovatel považuje za nezbytné a dělá 

je, zatímco špatný provozovatel je považuje za zbytečné a nedělá 

je, nebo je vlastník infrastruktury nechce zahrnout do ceny, a proto 

je provozovatel dělat nemůže (leda na úkor svého zisku).

Hodné zvážení je využití výkonových ukazatelů (Key Perfor-

mance Indicators, KPIs). To je u nás používáno v provozovatel-

ských smlouvách u projektů fi nancovaných z fondů EU. Lze tedy 

čerpat ze zkušeností nejen ze zahraničí, ale i v ČR.

 

: Doporučení spotřebitelům   

 a představitelům samospráv

Pokud není v silách samosprávy obce zajistit odborně, kvalitně 

a bezpečně provoz vodohospodářské infrastruktury, svěřte pro-

vozování profesionálům a chtějte znát kvalitu jejich služeb.

Při výběru provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury chtějte znát zejména:

• úroveň poskytovaných služeb (sledované ukazatele 

například: úroveň digitalizace služeb, ISO certifi kace, 

kvalifi kovaný personál apod.)

• systém kontrolních mechanismů (například zda provo-

zovatel disponuje vlastní kontrolou jakosti služeb, nebo 

si vystačí pouze s plněním legislativních parametrů)

• politiku plnění plánu fi nancování obnovy vodohospo-

dářského majetku

• mějte požadavky na reálné zveřejňování veřejných dat, 

tzn. ve formě otevřených a snadno přístupných dat 

(o kvalitě dodávané pitné vody, ztrátách vody, o úrovni 

čištění odpadních vod apod.)

:

ZÁMĚRY PROBLEMATIKA

I.
Dosáhnou samofi nancovatelnosti 

infrastruktury

Obnova vodohospodářské infrastruktury z hlediska dosažení udržitelnosti 

infrastruktury a hlediska reinvestování získaných prostředků od spotřebitelů

II.
Zabezpečit rovnováhu mezi cenou 

za služby a náklady na poskytování služeb

Cenotvorba – stanovení ceny za služby, která pokryje provozní náklady 

a náklady na obnovu infrastruktury a zabezpečí dostupnost služby všem 

spotřebitelům

III.
Zajistit dostatečnou úroveň 

kvality služeb

Stálé dodávky pitné vody v požadovaném množství a kvalitě a kontinuální 

odvádění odpadních vod a jejich čištění podle zákonem stanovených parametrů.

IV.
Zajistit ochranu životního prostředí 

a minimalizaci dopadů na něj

Snižování negativních vlivů na životní prostředí (energetická náročnost, 

dodržování požadovaných limitů)

V.
Zvýšit transparentnost informací všech 

zúčastněných stran v sektoru

Zabezpečení transparentní informovanosti o cenotvorbě, fungování, potřebách 

a problémech sektoru vodovodů a kanalizací

Záměry regulace oboru vodovodů a kanalizací
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MÉN  DOPRAVY, VÍCE MOBILITY, 
VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH TRAS

Snížit náklady na dopravu, 
Snížit dopravní zácpy

Jsme ideální ešení pro optimalizaci provozu m stských podnik  
jako jsou svozy odpadu i správci komunikací.

Chcete v d t více? 
Volejte +386 40 322 531

info@omniopti.si
http://omniopti.si

We also offer consulting services regarding general mobility and other Smart City issues.

Naše pokro ilé ešení multiobjektové 
optimalizace umož uje výb r efektivní 
alternativy vaší trasy po m st . Nabízené 
alternativní trasy jsou bu  rychlejší 
než nejkratší trasa, a nebo kratší, než 
nejrychlejší trasa.

Logistickým spole nostem m žeme 
snížit ujetou vzdálenost o 5-15 %. 
M sta ocení naše ešení jako sou ást 
nové generace ízení dopravy, které 
využívá alternativní trasy pro lepší 
distribuci dopravního proudu, ímž 
snižuje dopravní zácpy.
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M O B I L I T A   M O B I L I T A   

K O M U N I K A C E
D E V E L O P M E N T

www.smartcityfair.cz

UPGRADE YOUR CITY

VÝSTAVIŠTĚ BRNO
5.–6. 6. 2019

SAVE THE DATE

M O B I L I Á Ř

O D P A D YO D P A D YB E Z P E Č N O S T

D E V E L O P M E N T

E N E R G I EE N E R G I E

V O D A


