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Úvod
Myšlenka transformace území na inteligentní město či inteligentní region získává mezi
odborníky a profesionály na popularitě - pojem Smart city se v průběhu několika posledních let
rozšířil do celého světa a v podmínkách České republiky a Slovenské republiky lze rovněž
indikovat zvýšenou pozornost na toto téma. Progresivní budování konceptu Smart není
kompetencí pouze vyšších územních samosprávných celků nebo dominantních metropolitních
oblastí, zapojit se mohou všichni zainteresování aktéři (ze soukromého, veřejného i
akademického sektoru) od nejmenších municipalit.
Pro účely metodiky se zde nerozlišují pojmy Smart city (budování chytrých měst) a Smart
region (budování chytrých regionů) a proto autoři zde pracuji pouze s obecným termínem Smart
city, který zastřešuje veškerou filozofii Smart.
V rámci realizace projektu „Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje československého příhraničíˮ je zpracována společná metodika, která definuje uplatnitelné atributy
konceptu „Smart city“ s ohledem na specifika regionů Zlínského a Trenčínského (vycházejících
z výsledků dotazníků – s důrazem na technologické projekty, oblast dopravy, úspory energií
apod., základních charakteristik jednotlivých území, aktuálních trendů a empirických
zkušeností).
Dokument obsahuje 2 základní části:
Analytická část seznamuje čtenáře s myšlenkou Smart city a uvádí jej do komplexního
systému budování inteligentního prostředí. Charakterizuje aktuální stav implementace
konceptu v ČR a na SR a to s důrazem na koncepční a metodické dokumenty. Práce se zaměřuje
na oblasti Trenčínského a Zlínského regionů, tedy je zde charakterizována aktuální situace
implementace konceptu v těchto územích – kraje jako celku a následně jsou zde
charakterizovány vybrané municipality ze zkoumaných krajů. Stěžejní část analytické části
tvoří výsledky dotazníkového šetření, prováděného v regionech Zlínského a Trenčínského
v období přelomu roku 2018 a 2019.
Návrhová část již podává konkrétní metodická doporučení pro individuální implementaci
s ohledem na výše popsané faktory. Doporučení obsahují rovněž příklady z praxe – cílem bylo
nalézt takové projekty, které budou uplatnitelné i v nejmenších municipalitách.
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1. Úvod do problematiky Smart city vymezení Smart city
Problematika využití potenciálu území nás přivádí k myšlence zavádění konceptu Smart cities.
Odborná literatura popisující oblast Smart city je bohatá, ale také charakteristická svojí
roztříštěností. Mnoho autorů, stejně jako Anthopoulos (2017), shledává filozofii Smart city jako
mladé a progresivní odvětví, jehož počátek pojí ke konci 20. století. Myšlenka Smart city
nevznikla z ničeho, nýbrž prošla řadou transformací a formováním perspektiv, které se z
počátku vztahovaly zejména k rozvoji informačních a technologických aspektů – proto
v současné době ICT technologie zaujímají klíčovou pozici ve Smart city a jsou mnohdy
považovány jako základ budování inteligentního prostředí. Avšak, ICT technologie nejsou
jediným prvkem Smart city.
Následující část podává charakteristiku Smart city podle aktuální odborné literatury a výkladu
významných aktérů podílejících se na formování Smart prostředí.

1.1 Definiční vymezení
V současné době se odborníci neshodují na jednotném výkladu tohoto pojmu ale ve
společnosti již existuji základní charakteristiky: Koncept Smart City se vhodným užitím
moderních technologií, nových metod a přístupů, snaží o zefektivnění správy veřejných věcí,
trvale udržitelný rozvoj s ohledem na životní prostředí tak, aby docházelo k synergickým
efektům mezi různými odvětvími a zvyšování komfortu života občanů. Technologie,
komunikace, doprava, infrastruktura, lidé, ekonomika, životní prostředí, přírodní zdroje,
inovace a kvalita života jsou jen zlomkem faktorů, které se podílejí na utváření inteligentního
prostředí.

I přes nejednotnost výkladu pojmu se lze inspirovat definicemi mnoha aktérů, kteří se oblastí
Smart cities aktivně zabývají.
Například v českém prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj, které má ve své gesci i rozvoj
Smart city (funguje jako jedno efektivní místo podpory a koordinace rozvoje této myšlenky),
uvádí definici Smart city jako:
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„Město, které holisticky řídí a integračně naplňuje svou dlouhodobou kvalitativně a číselně
vyjádřenou strategii rozvoje, jíž kultivuje politické, společenské a prostorové prostředí města s
cílem zvýšit kvalitu života, svou atraktivi- UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 26
tu, a omezit negativní dopady na životní prostředí. Nasazením vhodných ICT technologií
umožňuje svým občanům se do rozvoje města zapojit a uplatnit své nápady a náměty skrze
komunitní programy či ekonomiku sdílení s cílem zlepšit komunikaci s městem a oživit veřejný
prostor. Město tento proces přechodu na uvědomělou kulturu chování podporuje nasazením
vhodných organizačních i technologických nástrojů 21. století, plošným, integrovaným a
otevřeným způsobem s cílem zajistit interoperabilitu různých systémů a technologií a jejich
synergického využití. Kvalitou života v konceptu SC se pak míní digitální, otevřené a
kooperativní prostředí města, které je zdravé, čisté, bezpečné a pro občany ekonomicky
zajímavé“
Zdroj: Metodika MMR Smart cities

Metodika Smart cities od Ministerstva pro místní rozvoj dále odkazuje na definici vycházející
z Evropské úrovně:
„Smart City je takové město, které řeší věci veřejné s využitím informačních a komunikačních
technologií (ICT) v rámci místních partnerství se zapojením řady různých stakeholderů.“
Zdroj: European Commission, prostřednictvím metodiky MMR

V podmínkách Slovenska lze rovněž zmínit definiční vymezení například podle Ministerstva
hospodářství:
„..nový prístup v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, využívajúc
technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Ide
o úsilie zvýšiť kvalitu života a kvalitu podnikateľského prostredia v mestách a regiónoch, zvýšiť
efektivitu ich fungovania, urobiť ich bezpečnejšími, čistejšími, energeticky úspornejšími
a schopnými reagovať na spoločenské, ekologické či iné výzvy a potreby.“
Zdroj: Ministerstvo hospodářství SR

Následující část podává charakteristiky základních oblastí, které jsou autory nejběžněji ve
vztahu k Smart city zmiňovány.
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Smart economy: kombinace prvků podnikové ekonomiky a ekonomiky inovací, které jsou
založeny na řadě koncepcí podporu rozvoje, udržitelnosti a přitažlivosti pro nové investice.
(elektronické obchodování, inovace, tvorba nových produktů a služeb podporující kvalitní
životní prostředí a sociální soudržnost).
Smart mobility: zahrnující nejen způsoby přepravy ale také budování nezbytné infrastruktury.
Smart government: jako jeden z atributů napomáhá zvolit správnou politiku, která bude
efektivní a účinná. Dochází zde k zavádění inovativních postupů a organizačních změn v řízení
municipalit s akcentem na otevřenost a širokou participaci obyvatel (Smart people) a dalších
aktérů. Problematice Smart governance se zabývá například „Metodika aplikace přístupu
smart governance do organizačních a řídících struktur municipalit v České republice“
Smart energy: optimalizace energetické spotřeby, budování inteligentních budov a využívání
obnovitelných zdrojů rovněž spadá do Smart energy.

Jakým způsobem a do jaké míry bude uchopen koncept inteligentních měst, závisí především
na vedení měst a obyvatel. Koncept dává rozsáhlou volnost všem aktérům pro jeho individuální
implementaci, ale je nutné si uvědomit, že cílem Smart city není nahrazení stávajících
rozvojových dokumentů (zejména základních strategií a programů rozvoje), ale jejich rozšíření
o další aspekty, kterými se dokumenty podrobně nevěnují. Vesco společně s kolektivem autorů
(2015) uvádějí, že snahou implementace konceptu Smart city je docílení takové úrovně, kdy je
město digitální, otevřené, kooperativní, prosperující, čisté, bezpečné a zároveň vytváří zajímavé
a příjemné společenské klima.

1.2 Vybrané příklady důvodů zavádění konceptu Smart city
Smart city je novodobím a celosvětovým trendem, který přináší nový pohled na řízení a rozvoj
území. Nelze jednoznačně definovat hlavní benefity plynoucí z implementace této myšlenky,
proto následující část obsahuje pouze vybrané (základní) charakteristiky:
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•

Nový pohled na řešení rozvojových témat

Existují případy, kdy tradiční metody zaostávají či dokonce selhávají (zejména v dobách
ekonomické krize) a pro řešení problémů jsou zapotřebí nové inovativní přístupy. Koncept se
snaží vymanit z běžných a okoukaných přístupů, nahlíží zejména do budoucnosti a formuluje
nové metody - Nejedná se tedy o stav, ale o dlouhodobý progresivní proces.
•

Podpora synergetických a systematických procesů a koordinace

Každý systém, aby byl relativně stabilní a také přehledný a předvídatelný, musí stát na určitých
principech. Rozvoj území je složitým procesem a pro efektivní, hospodárné a účelné řešení
případů je žádoucí specializace. Čím vyšší je míra specializace, tím je zapotřebí vyšší
koordinace zapojených aktérů, kteří se podílejí na utváření Smart prostředí. Postupem času
mnohdy dochází k izolování jednotlivých rezortů, nerovnoměrnému rozvoji a prohlubování
vnitřních disparit v území, ztrátě povědomí o činnosti kolegů, poklesu předávání zkušeností a
nových námětů a mnoho dalšího. Smart cities se snaží všechny aktéry podílejících se na
budování konceptu sjednotit a využít jejich potenciál pro udržitelný rozvoj území.
•

Vytvoření prostoru pro získávání finančních prostředků
V případě, že projekty budou splňovat
nároky na finanční podporu, mohou zájemci
zažádat o finanční prostředky – například na
základě aktuálně vyhlášených výzev, kdy
v dnešní době existuje již celá řada
národních

a

nadnárodních

programů

zabývajících se problematikou Smart cities.
Finanční podpoře a možnostmi financování
Smart city se blíže věnuje např. Metodika
financování Smart city projektů od MMR,
která
Obrázek 1 Metodika financování, zdroj: Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR

může

posloužit

jako

vhodný

informační zdroj na toto téma. Odkaz lze najít
zde.

6

•

Podpora image území

Každé území se snaží být moderní, rozvojové a společensky přitažlivé. Pro koncept Smart cities
je charakteristické využívání nových a nevšedních technologií a zavádění moderních
manažerských postupů. Tyto skutečnosti napomáhají utvářet společensky zajímavé prostředí,
které podporuje rozvíjení cestovního ruchu a motivuje potenciální nové investory.

2 Metodické prostředí pro zavádění Smart city v ČR a SR
Následující část podává přehled o základních metodikách a koncepcí na územích ČR a SR,
věnující pozornost na téma Smart city. Tyto metodiky nabízejí všem aktérům podílejících se na
rozvoji Smart city odborné doporučení a poradenství, jak k budování inteligentního města
přistupovat a mohou sloužit jako vhodný informační zdroj pro analýzy Smart prostředí atd. Jak
již bylo řečeno, perspektivní tvorba inteligentního města je založena zejména na politickém
závazku, nabízí rozsáhlé možnosti a je silně determinována územními specifikami. Na základě
těchto skutečností, je tedy nutné vycházet zejména z aktuálního stavu území a doporučení
přizpůsobovat potřebám konkrétního území.

2.1 Základní dokumenty v podmínkách ČR
Základní koncepční dokumenty související s tvorbou SC:
1) Strategický rámec Česká republika 2030
2) Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region v souvislosti
s novými trendy, včetně návrhů opatření
3) Regionální inovační strategie ZK 2013-2020
4) Inovační strategie České republiky 2019-2030
5) Strategie jednotlivých municipalit
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Základní metodiky související s tvorbou SC:
•

Metodika Konceptu inteligentních měst

Konceptem Smart cities se rovněž zabývá Ministerstvo pro místní rozvoj, které vypracovalo
metodiku s názvem „Metodika Konceptu inteligentních měst“. Metodika je určena jak pro
vedení měst, tak pro pracovníky místních samospráv, kteří se zabývají přípravou strategií
konceptu SC, a to v oblastech dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií
(ICT).
•

Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst - Smart Cities

•

Metodika financování Smart City projektů

Další koncepce:
•

Chytrý venkov a obnova a rozvoj služeb na venkově

Nevládní instituce (klastry, spolky) a další aktivity/projekty:
Czech Smart City Cluster
Jako vhodný příklad podpory Smart city na území ČR můžeme zmínit vytvořený Czech Smart
City

Cluster,

který

prostřednictvím

konceptu

SC

podporuje

rozvoj

partnerství,

konkurenceschopnosti a ekonomický růst svých členů na trhu technologií. Posiluje společný
rozvoj, know-how, integraci technologií a mnoho dalšího.

2.2 Základní metodiky a koncepce v podmínkách SR
Základní metodiky související s tvorbou SC:
Na Slovensku se implementace Smart city rozpadá do dvou základních úrovní: Na strategické
úrovni je v gesci ministerstva dopravy a výstavby a na implementační úrovni v gesci
ministerstva hospodářství. Obě tato ministerstva mají své vrcholové dokumenty, na jejichž
základě řeší rozvoj měst a uplatnění inovativních technologií.

• Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
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Dokument je jednou z činností Ministerstva hospodářství a popisuje klíčové aspekty konceptu
Smart city s důrazem na jejich implementaci v praxi prostřednictvím podnikatelských subjektů.
Stejně jako metodika MMR v českém prostředí podává základní doporučení a charakteristiky
trendů a možností financování Smart prvků. Čtenář zde rovněž může shlédnout vypracované
dotazníkové šetření mezi slovenskými městy o podpoře Smart city.

Obrázek 2 Grafické vyjádření možností financování Smart city, Zdroj. Ministerstvo hospodářství SR

• Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030
Koncepce je zde chápaná jako celostátní dokument, který si klade za cíl zhodnotit aktuální stav
rozvoj měst. Tento dokument určuje základní rozvojové směřování a opatření, přičemž vytváří
předpoklady pro partnerský přístup veřejného sektoru a systémové změny současného stavu.
Nevládní instituce (klastry, spolky) a další aktivity/projekty:
1) Slovak Smart City Cluster
Jedná se o sdružení, jehož účelem je rozvoj a propagace myšlenky chytrých měst na území
Slovenské republiky.

9

2) Smart Cities klub
Smart Cities klub je prezentována jako originální neformální platforma sloužící pro výměnu
zkušeností za účelem budování myšlenky Smart cities. Smart Cities klub spolupracuje s mnoha
aktéry zabývajících se rozvojem území (vedení měst a obcí, experti a odborníci ze soukromého
a akademického prostředí) při přípravách základních strategií a programů rozvoje Smart city.
„Našim poslaním je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale
najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov. Pri našich projektoch sa
inšpirujeme najmä (ale nielen) Škandináviou“. (Zdroj: Smart Cities klub)
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3. Přístup ke konceptu Smart city ve Zlínském kraji
Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky. Se svou rozlohou
3 963 km2 je čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5 % její plochy. V souladu
se svými rozvojovými prioritami Zlínský kraj dlouhodobě usiluje o vyvážený rozvoj svého
území, zvýšení jeho konkurenceschopnosti, atraktivity a kvality života. Zlínskému kraji
v současné době chybí koncepční dokument, který by provázaně a komplexně řešil
problematiku Smart city a jeho dílčí tematické oblasti, vymezil roli Zlínského kraje a nastavil
rámec a principy spolupráce území v této problematice: doposud jsou tato témata řešena „adhoc“. Na tuto situaci se snaží Zlínský kraj reagovat přípravou zpracování koncepčního
dokumentu "CHYTRÝ KRAJ – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030“.
➢ Počátek budování Smart prostředí Zlínského kraje
Předpokladem dokumentu je koordinace Smart aktivit a navázání spolupráce s městy Zlínského
kraje a dalších měst a obcí. V souladu s Metodikou Smart Cities (MMR, 2018) budou Strategií
respektovány a naplňovány 4 na sebe procesně navazující úrovně:
1) Organizace
2) Komunita
3) infrastruktura
4) Výsledná kvalita života a atraktivita regionu
Dokument bude sledovat 3 základní priority:
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•

Partnerství, síťování a tvorba prostředí

•

Lidské zdroje, vzdělávání a zaměstnanost

•

Podpora Smart řešení a jejich integrace do fungujícího celku

Pro zpracování Strategie bude vytvořena pracovní skupina pro Chytrý kraj, ustavené při
Regionální stálé konferenci ZK. Pracovní skupina bude složena ze zástupců Zlínského kraje a
klíčových aktérů území - Vyjma vybraných odborů a organizací zřizované a zakládané krajem
se předpokládá: Akademický sektor (minimálně v rozsahu UTB), Podnikatelský sektor
(Sdružení pro rozvoj ZK, Krajská hospodářská komora ZK atd.). Je třeba si uvědomit, že
Zlínský kraj se aktuálně nachází v přípravné fázi budování Smart konceptu, tedy k ucelení
koncepce dojde v následujících měsících.

Zlín

Město Zlín je významným historickým územím, které se neustálé rozvíjí. Koncept Smart city
není pro město žádnou novinkou a při podrobnější analýze lze spatřit silnou podporu pro
zavádění Smart prvků napříč všemi oblastmi územního rozvoje (s důrazem na ICT technologie
a oblast dopravy).
➢ Počátek budování Smart ve městě Zlín
U města Zlín nelze určit přesné období, které by jednoznačně vymezilo, od kdy Zlín započal
s aktivním budováním Smart prostředí. Jako prvotní impuls však lze zmínit stanovenou vizi o
Smart v základním strategickém dokumentu pro rozvoj města Zlína. Ve stanovené globální vizi
město uvádí, že se chce stát „ENTREPRENEUR, SMART, CREATIVE AND SUSTAINABLE
CITY“.
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Nejvýraznějším krokem pro podporu myšlenky inteligentních měst ze strany vedení města
Zlína lze považovat schválené programové prohlášení rady města Zlína, pro volební období
2018-2022 ze dne 9.1.2019. V tomto prohlášení vedení města stanovuje cíle, kterých chtějí v
nadcházejících čtyřech letech dosáhnout. Koncept Smart City zde zaujímá samostatnou oblast
pro budoucí řešení a vedení města tím dává veřejnosti na vědomí, že iniciují ke zvýšení
pozornosti pro budování a naplňování základních principů Smart city, ve všech oblastech
správy, provozu a investic města. Rovněž je v prohlášení věnována pozornost aplikacím pro
dostupnější komunikaci mezi městem a obyvateli, rozvoji kulturních a sportovních institucí a
rozšiřování informačních systémů. Prohlášení lze shlédnout zde.
➢ Příklady Smart projektů aplikovaných ve městě Zlín
Pro Smart Zlín je charakteristický důraz na projektový přístup - i bez institucionalizace
konceptu se Zlín může pochlubit úspěšnou realizací mnoha chytrých řešení. Město v současné
době disponuje základními Smart prvky jako například:
Inteligentní doprava: Informace o dojezdových časech na 8 ks informačních panelů a ve
webové aplikaci, Aktivní preference MHD na SSZ, Detekce rychlosti vozidel - 43 lokalit atd.
Smart Governance: Open data, Participace občanů (komise místních částí, participativní
rozpočet, ankety) atd.

Obrázek 3: Elektromobilita ve Zlíně, Zdroj: Zlín

Energetika: Využívání obnovitelných zdrojů energie - např. fotovoltaická elektrárna na části
uzavřené městské skládky. Veřejné osvětlení - postupné zavádění světelných zdroj ů s nízkou
spotřebou - příprava pilotního projektu „chytrého osvětlení“ atd.
Životní prostředí: Systematická péče o zeleň, zavádění elektromobility do služeb města atd.
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Valašské Meziříčí

V rámci Zlínského kraje nelze opomenout Valašské Meziříčí. Valašské Meziříčí, které se řadí
mezi Valašské lídry v oblasti Smart city, se aktivně problematikou Smart zabývá a již
v současnosti město disponuje celou řadou Smart novinek. Své dosavadní výsledky a
zkušenosti aktivně prezentují veřejnosti, zástupci města se aktivně účastní odborných
konferencí a v současnosti město vlastní dokument zastřešující Smart city.
Valašského Meziříčí charakterizuje Smart city jako moderní technologie ve spojení s lidským
a sociálním kapitálem a širší hospodářskou politikou státu, které dokáží úspěšně působit na
rozvoj města a jeho fungování (Valašské Meziříčí 2017).

Město jako jedno z mála území nacházejících se ve Zlínském kraji, disponuje základním
dokumentem pro Smart. Právě jedinečný přístup se obec rozhodla prezentovat projektem
Chytrý Valmez, který je již plně k dispozici k nahlédnutí a je v současnosti obcí aplikován.
Vzniku Chytrého Valmezu však předcházelo mnoho kroků (detailní seznámení záměru obce
s veřejností, stanovení základního směřování a získávání finančních prostředků apod.) kterými
se věnuje následující část.
Významným krokem byl rozhovor starosty Valašského Meziříčí v televizním pořadu
„Rozhovor s…“, ve kterém charakterizoval základní pojetí konceptu Smart a sdělil, jaké
kroky obec již realizuje. Odkaz ke shlédnutí zde.
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➢ Počátek budování Smart Valašského Meziříčí
Oficiální přistoupení města Valašské Meziříčí ke konceptu Smart city proběhlo prostřednictvím
usnesení zastupitelstva, které 8. prosince 2016 souhlasilo s realizací projektu „Využití konceptu
Smart City pro rozvoj města Valašské Meziříčí“. Toto přistoupení bylo prvotním impulzem k
tvorbě již zmiňovaného Chytrého Valmezu. Projekt „Využití konceptu Smart City pro rozvoj
města Valašské Meziříčí“ reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002935 (doba trvání projektu:
1. 1. 2017 – 31. 12. 2018) byl spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost a státního
rozpočtu v celkové hodnotě 1 524 167,00 Kč. Detailnější informace o projektu lze shlédnout
zde.
Pro naplnění klíčových záměrů projektu byla navržena struktura pracovních skupin, které
expertně řešily zvolené prioritní oblasti. V původním záměru bylo definováno základních 6
pracovních skupin, které byly následně sloučené do 3 základních pracovních skupin:
•

SMART Governance (Ekonomika/hospodaření + inteligentní správa) – SPRÁVA

•

SMART People (Lidé + život ve městě/bydlení) – LIDÉ

•

SMART Public Services (Životní prostředí + doprava) – VEŘEJNÉ SLUŽBY

Cílem projektu bylo „zlepšení stávajícího systému plánování a rozvoje území města, a to
prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a
koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování
tohoto procesu“.

➢ Příklady Smart projektů aplikovaných ve Valašském Meziříčí
Odpadové hospodářství: Inteligentní odpadové kontejnery a koše
Inteligentní doprava: Model bezplatné MHD
Energetika: Moderní osvětlení - LED světla
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Chytrý Valmez
Chytrý Valmez, jako strategický dokument rozšiřuje základní směry pro rozvoj stávajícího
systému plánování a rozvoje, které udává Strategie Valmez 2014 – 2020. Nesnaží se využít
pouze potenciál růstu města ale také identifikovat ty oblasti, kterými je nutné se zabývat pro
příjemnější život obyvatelstva.

Obrázek 4 Chytrý Valmez, Zdroj: Strategie Chytrý Valmez
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4. Přístup ke konceptu Smart city v Trenčínském kraji
Trenčínský kraj se svojí rozlohou přibližně 4 501 km² se řadí k menším krajům Slovenské
republiky s dominantním městem Trenčín. Podle územně-správního členění podle zákona NR
SR č.221/1996 se člení na 9 okresů, z kterých co do rozlohy, je největším okres Prievidza a
nejmenším okresem je Partizánske.
Trenčínský kraj v současnosti neprojevuje silnou podporu pro budování konceptu Smart city –
autoři vychází zejména z veřejně dostupných zdrojů, ve kterých se kraj k myšlence Smart cities
nevyjadřuje. To ovšem neznamená, že by kraj odmítal tento koncept, naopak se zde kraji nabízí
možnost iniciace projektu budování inteligentního prostředí. V případě menších municipalit
v Trenčínském kraji lze najít takové území, které již Smart aktivně řeší. Můžeme zmínit
sdružení Smart Cities Klub, ke kterému se hlásí město Dubnica nad Váhom, smart projekty
v Prievidze a Trenčíně, které budou podrobněji popsány v následující části. Tyto skutečnosti
nabízí možnost spolupráce mezi obcemi a Trenčísnkým krajem (rovněž i s městy ze Zlínského
kraje a Zlínským krajem) za účelem efektivního, hospodárného a účelného budování Smart
prostředí.
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Prievidza

Stejně jako tomu bylo ve městě Zlín, v Trenčínském kraji se rovněž nacházejí města, které
podporuji myšlenku Smart – převažuje zde projektový přístup. Lze zmínit například město
Prievidza s přibližně 47 000 obyvatel.
➢ Počátek budování Smart prostředí ve městě Prievidza
Město Prievidza v současnosti prezentuje společnosti řadu opatření, které mají docílit takové
úrovně města, že jej budeme moct označovat za, Smart city. Jeden z prvotních a zároveň
nejdůležitějších kroků pro budování Smart prostředí lze považovat podepsané memorandum
z 25.10.2017 o vzájemné spolupráci se společností Mastercard – cílem memoranda je
definovat základní oblasti, ve kterých by město mělo aplikovat kroky směřující k implementaci
Smart ICT technologií pro uspokojení potřeb obyvatel a dále rozvíjet vzájemné předávání
znalostí a informací.
➢ Příklady Smart projektů aplikovaných ve městě Prievidza
Cílem řešení ParkDots je s využitím moderních technologií umožnit zhodnotit existující
parkovací místa a zavést parkovací politiku efektivně do praxe. Jedná se o kombinací
mobilních, cloudových a IoT (Internet of Things) technologií. Systém umožňuje sledování
obsazenosti, platby přes mobilní aplikaci či jeho prodloužení a mnoho dalšího. Jedná se o
aplikaci jenž je v současnosti aplikována v mnohých městech jako např. Trnava, Nitra,
Bratislava apod.
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Obrázek 5 ParkDots, Zdroj: https://parkdots.com/cz/

Trenčín

Trenčín je krajské a okresní město na západě Slovenska na řece Váh a se svými přibližně 55
593 obyvateli je 9. největším slovenským městem. V městě Trenčín rovněž lze indikovat
zvýšenou pozornost na Smart city, přičemž s rozvojem tohoto konceptu začali teprve nedávno.
➢ Počátek budování Smart prostředí ve městě Trenčín
Město Trenčín se začátkem roku 2019 stalo partnerem projektu neziskové organizace
"(f)ITcubator" s názvem Smart koncept v managementu místního a regionálního rozvoje.
19

Projektu předcházely pravidelná setkání z řad odborníků, expertů a zástupců města Trenčín a
Slovak Smart City Clusteru - na implementaci projektu se bude podílet pracovní skupina v
celkovém počtu 21 odborníku, která se aktuálně stanovuje. Projekt klade důraz na zlepšování
podmínek a zefektivnění Smart Governmentu za účelem podpory všech oblastí územního
rozvoje města Trenčín. Z hlediska participace zde sehrají důležitou roli i samotní občané, kteří
se rovněž mohou podílet na utváření Smart prostředí formou účastí na debatách apod.
Podle oficiálních stránek města projekt řeší následujících 10 oblasti:
•

„Smart city a Smart región

•

Smart inovatívna správa mesta a regiónu

•

Smart ekonomika

•

Smart zdravotné a sociálne služby

•

Smart energetika a smart budovy

•

Smart verejná infraštruktúra a doprava

•

Smart riešenia v oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva a
environmentálnej infraštruktúry

•

Smart výchova a vzdelávanie

•

Dostupnosť a využitie dát pre smart rozhodovanie a manažment

•

Smart koncepty financovania rozvojových stratégií“
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Obrázek
6
Smart
koncept
v
managementu
místního
a
regionálního
https://trencin.sk/aktuality/trencin-je-partnerom-vyznamneho-smart-projektu/

rozvoje,

Zdroj:

Projekt je považován za základní stavební kámen pro budoucí aktivní rozvíjení Smart prostředí,
které má napomoci institucionalizovat tento koncept ve městě.

➢ Příklady Smart projektů aplikovaných ve městě Trenčín
Bezpečnost: Vybudovaný městský kamerový systém (rovněž využitelný pro získávání
aktuálních informací např. o návštěvnosti památek)
Inteligentní doprava: aplikace Parkdots
Obyvatelstvo: Smart komunikace s obyvateli města (projekt ve spolupráci s bot.media)
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5. Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji Shrnutí a vyhodnocení
dotazníkového šetření
Z hlediska implementace konceptu Smart city ve Zlínském kraji a Trenčínském kraji lze říci
(na základě analýzy veřejně dostupných informací a podle prezentování jednotlivých měst a
krajů jako celků), že v obou krajích lze najít politickou vůli pro budování tohoto konceptu.
V případě krajů lze konstatovat, že ve Zlínském kraji resonuje Smart city ve větším meřítku. Je
to dáno zejména budováním jednotné koncepce Chytrého kraje a postupné institucionalizace
projektu. V Trenčínském kraji aktuálně neprobíhají diskuze o případném zavedení jednotného
dokumentu pro Smart city.
Z hlediska jednotlivých municipalit je již situace vyrovnanější. Ve Zlínském kraji lze najít
města které se myšlence inteligentních měst aktivně věnuje za pomocí budování jednotných
koncepcí (například Valašské Meziříčí, Uherský Brod) které naplňují řadou opatření. Čistě
projektovému přístupu se momentálně věnuje ve Zlínském kraji pouze statutární město Zlín. V
Trenčínském kraji aktuálně není město, které by disponovalo dokumentem zastřešující Smart.
Nalezneme zde však města, stejně jako Zlín, které již realizují řadu úspěšných projektů v duchu
Smart. Jedná se o města Prievidza a Trenčín.
Smart city je mladým odvětvím, který se teprve v těchto územích začíná rozvíjet, a nelze
jednoznačně říct, že situace bude v blízké budoucnosti stejná. V dnešní době jsou vyhlašované
výzvy podporující chytrá řešení (s místem realizace obou krajů), která mohou iniciovat
municipality a kraje pro vyšší podporu Smart konceptu – můžeme například zmínit následující
odkaz zde.

Pro přesnější závěry o Smart city konceptu ve Zlínském kraji a v Trenčínském kraji je nutné
vycházet z podrobnější analýzy, kterému se věnuje následující část: Autoři prováděli
dotazníkové šetření, které lépe objasní aktuální situaci v obou krajích.
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Dotazníkové šetření
V rámci projektu „Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského
příhraničíˮ proběhlo mezi vedení měst a obcí dotazníkové šetření. Šetření se zúčastnilo celkem
89 respondentů z Českého a Slovenského prostředí, z čehož 64,8% tvořili muži a 35,2% ženy.
Mezi respondenty převažovali zejména starostové / primátoři měst a obcí a to v celkovém
podílu 73,9 % z celkového počtu respondentů.
Cílem tohoto šetření bylo zjistit aktuální stav vnímání a implementace myšlenky inteligentních
měst v podmínkách Zlínského kraje a Trenčínského kraje a vytvoření teoretického jádra pro
praktické příležitosti.

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu řešení projektu, přičemž dotazníkového šetření se
zapojili především menší obce o velikosti do 999 obyvatel. Z celkového počtu respondentů
zaujímaly respondenti z menších obcí do 999 celkem 62,5% z celkového počtu dotazovaných.
Druhou nejpočetnější skupinu tvořili respondenti z obcí o velikosti 1 000 – 2 999 obyvatel,
přičemž tato skupina tvořila 23,9% z celkového počtu respondentů.
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Velikostní skupiny dotazovaných obcí a měst

4,5%

4,5%

4,5%
Do 999 obyvatel
1 000 - 2 999 obyvatel
3 000 - 9 999 obyvatel

23,9%
62,5%

10 000 - 49 999 obyvatel
50 000 a více obyvatel

Graf 1 Velikostní skupiny obcí a měst, Zdroj: vlastní zpracování

Pozice v organizační struktuře

1,1%

3,4%

1,1%

1,1%

Primátor / Starosta
Radní

13,6%

Zastupitel
4,5%

Úředník

1,1%

Projektový manažer
73,9%

Poslanec
Bývalý starosta
místostarosta

Graf 2 Pozice v organizační struktuře, Zdroj: vlastní zpracování

Výsledky dotazníkového šetření v prostředích Zlínského a Trenčínského
krajů
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Následující kapitoly se věnují výsledkům provedeného dotazníkového šetření. Respondenti
odpovídali na uzavřené, předem připravené otázky týkajících se konceptu Smart city. Při výběru
otázek a možných odpovědí vycházeli autoři zejména z dosavadních zkušeností implementace
tohoto konceptu (zahraniční zkušenosti, semináře, konference, odborná literatura apod.)

A. Vnímání konceptu Smart city a hlavní informační zdroje
Cílem otázky bylo zjistit aktuální stav obecného povědomí jednotlivých aktérů o konceptu
Smart city a identifikovat hlavní informační zdroje. Následující graf znázorňuje nejčastěji
zmiňované Smart oblasti:

Smart city je
D E
2% 3%
C
9%

F
4%
A
A
59%

B
23%

B
C
D
E
F

Graf 3 Vnímání Smart city, Zdroj: vlastní zpracování
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Legenda:

A
B
C
D
E
F

Investiční technologické projekty
Mobilní a webové aplikace
Transparentnost a otevřená komunikace úřadu
Vzdělaní zaměstnanci úřadu poskytující kvalitní služby
Zapojení občanů a dalších subjektů do chodu města
Žádné zkušenosti s konceptem

Jak lze vyčíst z grafu, více jak polovina respondentů vnímá pod myšlenkou inteligentních měst
investiční technologické projekty jako například senzory v dopravě či odpadovém hospodaření,
energetické úspory apod. V případě krajů lze říci, že v obou případech více jak polovina
respondentů odpověděla na danou otázku možností popisující investiční technologie –
v případě Zlínského kraje se jednalo o 53% respondentů a v případě Trenčínského kraje
dokonce o 73,6% dotazovaných. S ohledem na zbylé možnosti lze zmínit například oblast
mobilních aplikací, kterou zmínilo celkem 23% dotazovaných – z hlediska Zlínského kraje se
jednalo o 14% respondentů, a z hlediska Trenčínského kraje se jednalo o 32,1%. Zbylé
možnosti již nebyly tolik zmiňovány. Autoři dotazníkového šetření se rovněž zajímali o to,
jakým způsobem dochází k informativnosti zástupců měst a obcí o daném konceptu.
Následující grafy znázorňují vybrané způsoby a jejich % zastoupení.
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Nabídky a komerční prezentace firem (dodavatelů služeb)

11%

7%
Velmi často
Často

37%

45%

Zřídka
Nikdy

Mediální zprávy (zejména internet a tisk)
Graf 4 Nabídky a komerční prezentace firem, Zdroj: vlastní
zpracování

2,3%
17,2%
Velmi často

32,2%

Často
Zřídka
48,3%

Nikdy

Konference a semináře
Graf 5 Mediální zprávy, Zdroj: vlastní zpracování

18,5%

11,1%
Velmi často
21,0%

Často
Zřídka
Nikdy

49,4%

Graf 6 Konference a semináře, Zdroj: vlastní zpracování
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Odborné texty
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24,7%

Velmi často
Často
Zřídka
Nikdy

54,3%

Inspirace z jiných obcí a regionů
Graf 7odborné texty, Zdroj: vlastní zpracování

6,0%
14,5%
Velmi často
Často
42,2%

Zřídka
37,3%

Nikdy

Graf 8 Inspirace z jiných obcí a regionů, Zdroj: vlastní
zpracování
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B. Poptávka po aplikaci myšlenky Smart city
Dále byla kladena respondentům otázka týkající se aktuální míry pro podporu Smart city
projektů ve vztahu k územnímu rozvoji a naplňování základních strategických vizí a cílů
jednotlivých měst a obcí.

Poptávka po konceptu

9%

10%
Vysoká priorita

35%

Střední priorita
46%

Nízká priorita
Není priorita, vůbec neřešíme

Graf 9 Poptávka po konceptu, Zdroj: vlastní zpracování

Střední důležitost k modernizaci obcí a měst klade 46 % zapojených obcí do projektu. Pouhých
7 % zapojených obcí nemá snahu o modernizaci své obce prostřednictvím konceptu
inteligentních měst. Z hlediska krajského srovnání jsou údaje takřka shodné - Trenčínský kraj
45,3% a Zlínský kraj 47% kladou střední důležitost. Při analýze zbylých možných odpovědí lze
říci, že kladnější vztah klade ke konceptu Smart city Trenčínský kraj, který vykazuje vyšší
hodnoty vysoké priority v porovnání se Zlínským krajem.

C. Hlavní investiční priority
Následující část dotazníkového šetření se zabývala identifikací hlavních investičních priorit.
Z pohledu respondentů a jejich odpovědí lze říct, že mezi hlavní investiční priority se řadí
zejména projekty zasahující do oblastí energie a snižování energetické náročnosti budov a to
v celkovém podílu 26.6% a odpadového hospodářství v celkovém podílu 21,8%. Dále zde byly
často zmiňované oblasti chytrých pouličních lamp v celkovém podílu18,3% a mobilní aplikace
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v celkovém podílu 12,2%. Postoje respondentů dle zkoumaných krajů lze hodnotit obdobně,
neboť oba kraje vnímají opatření snižování energetické jako hlavní investiční oblast

Hlavní investiční priority
H
G
F
E
D
C
B
A
0,0%

5,0%
A
12,2%

%

B
3,9%

10,0%
C
26,6%

15,0%
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18,3%

20,0%
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6,6%

F
4,8%

25,0%
G
21,8%

30,0%
H
5,7%

Graf 10 Hlavní investiční priority, Zdroj: vlastní zpracování

Legenda:

A
B
C
D
E
F
G
H

Informační mobilní aplikace pro občany města s možností hlášení stížností
Instalace laviček na solární pohon s možností dobíjení mobilů a Wi-Fi signálem
Opatření snižování energetické náročnosti budov města a energetická optimalizace
Chytré pouliční lampy s čidly automaticky regulující osvětlení podle přítomnosti
chodců
Samostatný portál open data - zveřejnění všech dostupných datových sad o
fungování a řízení města
Systém parkování osazený čidly pro hlášení volných míst
Chytré popelnice vybavené automatickým lisem a čidly s dálkovým hlášením
naplněnosti
Jiné
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D. Hlavní očekávané přínosy a limity při zavádění Smart prvků
Respondenti měli zaznačit 3 hlavní očekávané přínosy v případě zavádění Smart city projektu
z předem stanovených možností. Největší přínos vidí respondenti jednoznačně ve zvýšení
kvality života obyvatel a to 70 % zástupců měst a obcí. Dále téměř 50% respondentů si myslí,
že zapojením do projektu Smart city by mohlo dojít ke snížení provozních nákladů v obci. 38,2
% zástupců měst a obcí vidí v projektu Smart city přínos v modernizaci technologické
infrastruktury.

Hlavní očekávané přínosy
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20,0%
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38,2%

50,0%
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Graf 11 Hlavní očekávané přínosy, Zdroj: vlastní zpracování

Legenda:

A
B
C
D
E
F
G
H

Snížení provozních nákladů
Zvýšení kvality života obyvatel
Pozitivní image obce
Modernizace technologické infrastruktury
Lépe spolupracující komunita
Vzdělanější a spokojenější pracovníci města
Podpora podnikání (rozvoj nových odvětví)
jiné
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60,0%
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70,0%
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80,0%
H
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Hlavní limity
Respondenti měli zaznačit 3 potenciální limity projektu Smart city z předem stanovených
možností. Jako hlavní omezení 42,5% respondentů vidí v aktuálně rozpracovaných projektech.
Rovněž lze předpokládat, že toto omezení vyplývá z nedostatku kvalitních informací o
samotném konceptu – podrobnější přehled podává část „E. kvalita informací“. Klíčovou roli
zde rovněž zaujímá finanční náročnost Smart city, kterou zmiňuje 33,7% respondentů. Je nutné
zmínit, že finanční náročnost projektů Smart je individuální a odvíjí se od zvoleného směřování,
požadavků, disproporcí území a možností území apod. – tedy nelze přesně stanovit finanční
částku Smart řešení. Jako inspirace však mohou posloužit příklady Smart city projektů, kterým
se věnuje návrhová část.
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Graf 12 Hlavní potenciální limity, Zdroj: vlastní zpracování

Legenda:

A
B
C
D
E

Nemáme na podobné typy projektů finance
Soustředíme se na jiné investiční akce
Nemáme potřebné znalosti/odborníky pro zodpovědnou přípravu a řízení konkrétního
projektu
Občané naší obce nemají zájem o projekty typu smart city
jiné
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E. Kvalita informací
Následující část podává přehled aktuální informovanosti o konceptu Smart city. Koncept Smart
se v podmínkách ČR a SR začalo formulovat se značným zpožděním v porovnáním s okolními
státy. Z hlediska vhodných informačních zdrojů je tedy mnohdy nutné vycházet ze zahraničních
publikací.

O Smart city je k dispozici dostatek kvalitních informací, které jsou
inspirací pro praxi

5%

15%

24%

7%

49%

Graf 13 Kvalita informací o Smart city, Zdroj: vlastní zpracování

33

Veřejná debata kolem Smart city je nedostatečná, schází nám více informací

9%

15%

9%
9%

58%

Graf 14 Debata o Smart city, Zdroj: vlastní zpracování

F. Účast na konferencích

Smart city konference a účast

29,2%

1x
2x
3x a více

53,9%

Vůbec
11,2%
5,6%

Graf 15 Účast na konferencích, Zdroj: vlastní zpracování
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Dle průzkumu se 29,2 % respondentů za poslední rok zúčastnilo pouze 1 odborné akce
zabývající se problematikou Smart city (případně konferencí s podobným zaměřením).
Pouhých 5,6 % respondentů se účastní 3 a více krát do roka odborné akce na téma moderních
technologií a Smart city.

Metodická doporučení
Následující část se věnuje charakteristice doporučení, které vycházejí z dosavadních zkušeností
a provedených dotazníkových šetření, kterému se věnovala předchozí kapitola. Smyslem těchto
doporučení je předložit informace, které budou iniciovat a zároveň napomohou k budování
Smart city prostředí měst a obcí. Jedná se o základní postupy, které není nutné přesně dodržovat
a lze je přizpůsobit aktuálním potřebám.
Následující tabulka rovněž podává přehled vybraných stránek s odkazem na Smart city
problematiku, které autoři považuji za vhodné a inspirativní informační zdroje pro
budování a implementaci Smart prvků. Jedná se o odkazy, které se věnují Smart city
myšlence jako celku a mnohdy odkazují na příklady dobré praxe. Zajímavé odkazy na
konkrétní Smart oblast s ohledem na výsledky průzkumu a potenciál jednotlivých
municipalit a krajů, jsou součástí doporučení.

Příklady informačních zdrojů

Ministerstvo hospodářství SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
OMEXOM GA Energo a E.ON Česká
republika
Magazín Smart city
Svaz měst a obcí ČR

Název a odkaz
Podpora inovatívnych riešení v slovenských
mestách
Koncepcia mestského rozvoja SR do roku
2030
Metodika Konceptu inteligentních měst
Smart city Polygon
Magazín Smart city
Smart Česko
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A. Smart mobilita
Inteligentní mobilita je uznávaná jako jeden z nejběžnějších ukazatelů rozvojového konceptu
Smart cities. Komplexní soubor projektů a přístupů a jejich aplikace prostřednictvím Smart
mobility, umožňuje dosahovat mnohých cílů. Lze zmínit nejdůležitější z nich: snížení
znečištění; snížení dopravního přetížení; zvýšení bezpečnosti lidí; snížení znečištění hlukem;
zlepšení přenosové rychlosti; snížení nákladů na převod.
Dílčí opatření:

A1. Využívání alternativních forem dopravy
Pro udržitelné systémy městské dopravy, je charakteristický vysoký podíl udržitelných způsobů
dopravy, kterými jsou zejména: veřejná hromadná doprava, cyklistická doprava a pěší doprava.

A2. Elektromobilita
Elektromobily poháněné elektrickou energií z baterií, palivových článků a někdy i ze solárních
panelů, se poprvé objevily už během poloviny 19. století. Elektřina tehdy byla preferovaným
způsobem pohonu automobilů. Elektromobily dnes již nejsou jen utopickou vizí
automobilového průmyslu, ale realitou, která si získává stále větší podíl na trhu. Následující
obrázek znázorňuje přehled počtů dobíjejících stanic pro elektromobily na územích ČR a SR.
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Obrázek 2 Mapa dobíjejících stanic ČR a SR, Zdroj: https://www.evmapa.cz/

A2. Informační tabule (čidla pro sběr dat)
U informačních tabulí je hlavní podstatou přehledně informovat účastníky dopravního provozu
o různých situacích na komunikacích (aktuálním dopravním omezení, uzavírkách, nehodách
nebo povětrnostních vlivech atd.) Zobrazovací schopnost musí být velmi jednoduchá, aby
příliš neodváděla pozornost od řízení vozidla. Musí však být natolik přesná, aby poskytla
relevantní informaci. Z tohoto důvodu se používají především alfanumerické znaky nebo
jednoduché piktogramy.

Příklad naplnění opatření A1: Bikesharing
Koncept bikesharingu, je jedním z možných způsobů, jak zpřístupnit cyklistická kola jako
prostředky alternativních forem dopravy všem obyvatelům. Systém funguje na principu
půjčování veřejných cyklistických kol, který sehrává neodmyslitelnou roli v boji proti různým
nepříznivým problémům každodenního života. Cyklistická kola jsou brána jako dopravní
prostředky a často také jako politická opatření měst k dosažení trvale udržitelné dopravy.
Bikesharing se snaží negativní vlivy eliminovat a podporovat tak územní rozvoj, který bude
šetrný vůči životnímu prostředí a docílí takového stavu, kdy bude území společensky atraktivní
a dojde ke zmírnění dopravní zatíženosti (především od osobních automobilů)
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Obrázek 3 Bikesharing, Zdroj: http://www.bbc.com/travel/story/20110909-travelwise-bike-sharing-around-theworld

Přínosy:
Z hlediska dopravní plynulost / dopravní zatíženost sdílení cyklistických kol se snaží o
zklidnění aktuálního negativního trendu zvyšující se intenzity silniční dopravy. Z hlediska
dopravní dostupnosti umožňuje cyklistická doprava snazší způsob přemisťování a využívání
alternativních dopravních cest při výskytu neočekávaných událostí. Z hlediska parkovacích a
dostupných ploch nevyžadují dopravní prostředky bikesharingu vysoké nároky na územní
plošné potřeby.

Příklady soukromých provozovatelů bikesharingu působících na území ČR:
Homeport, Rekola, Velonet. Dále je se počítá se vstupem na český trh s následujícími
provozovateli: OFO, OBIKE a URBO.
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Při plánování projektu je vhodné rovněž
věnovat

pozornost

otázkám

možného

budoucího rozvoje projektu o další Smart
prvky. Tyto otázky jsou limitovány mírou
úspěšnosti projektu, avšak mohou při plánování
projektu sehrávat důležitou roli. V případě
bikesharingu
možnosti

se

zde

zavedení

nabízejí

tzv.

například

velkokapacitního

parkování, prohlubování integračních procesů – Obrázek 4 Sdílené koloběžky, Zdroj:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskov

Bike and walk, bike and ride a zavedení y_servis/tiskove_zpravy/praha_resi_pravidla_pro_s
dilene.html

sdílených jízdních koloběžek atd.

Mezi hlavní průkopníky sdílených cyklistických kol v podmínkách ČR jsou považováni města
Praha a Brna, přičemž každé město spolupracuje s jiným dodavatelem služeb.

Obrázek 5 Mapa Bikesharingu Praha, Zdroj: https://www.rekola.cz/
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Obrázek 6 Mapa Bikesharingu Brno, Zdroj: https://brno.velonet.cz/

Zajímavé odkazy

Oblast
Inteligentní doprava

Odkaz
Královehradecký kraj
Cross
Inteligentní dopravní systémy – Smart cities
magazín

Bikesharing
Partnerství pro městskou mobilitu
Česká Televize
Česko v datech
Elektromobilita
EON
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B. Chytré odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství je dynamicky se rozvíjející oblastí národního hospodářství.
Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým hospodářstvím intenzivně
zabývat v 80. letech minulého století.
K efektivnější prevenci znečišťování okolí, přispívá chytré odpadové hospodářství. Například
nejběžněji zmiňovaným nasazením chytrých kontejnerů a popelnic, díky kterým města a
společnosti dokáží optimalizovat náklady na odpad, zvyšovat svoji ohleduplnost k životnímu
prostředí a zlepšovat kvalitu života lidí. Rovněž lze získat řadu důležitých informací, které
mohou urychlit a zefektivnit sběr odpadu. Popelnice totiž mohou zaslat informace o jejich
naplnění svozovým firmám. Odpadové nádoby také mohou obsahovat integrovaný lis, který
zajistí využití jejich kapacity naplno.

Dílčí opatření:
A1. Inteligentní odpadové kontejnery a koše
Následující charakteristika vychází ze vzdělávacího portálu ČEZ, který uvádí:
„Prvním krokem v řešení odpadového hospodářství ve městech je nahrazení pouličních košů a
velkých kontejnerů inteligentními nebo podzemními kontejnery. Mají podstatně větší kapacitu,
zabraňují vybírání odpadků a působí nenápadně. Moderní kontejnery umožňují kompresi
odpadu a hlídají svou naplněnost, některé mohou být osazeny i fotovoltaickým panelem a
baterii, která zajistí koši jeho úplnou provozní autonomii.
Druhým krokem je přizpůsobení svozu odpadů novým podmínkám. Časový svoz (např. jednou
za 2 dny) vystřídá svoz podle potřeby (až při zaplnění kontejneru)...“
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Přínosy
Jejich princip je založený na monitorování zaplněnosti a kompresi odpadků. Když množství
odpadků v koši dosáhne určité výše, senzor dá pokyn a odpadky jsou stlačeny lisem do menšího
objemu. Uvolněný prostor se znovu plní odpadky a po zaplnění se operace stlačování opakuje.
Lisování odpadků prodlužuje dobu naplnění koše oproti standardním košům. Jakmile je chytrý
koš plný, vysílá do dispečinku signál, na jehož základě vyjíždí do terénu vozidlo svozu odpadu
a koš vyprázdní. Informace o zaplněnosti jednotlivých kontejnerů jsou snímány v reálném čase
a umožňují efektivní řízení svozu odpadů se značnými úsporami za pohonné hmoty, techniku i
personální náklady osob starajících se o svoz odpadů.
Chytrý koš může nabízet i jiné služby občanům, může sloužit jako wi-fi hotspot, senzor
monitorující pohyb osob v ulici apod.

Příklad z praxe - Inteligentní odpadové kontejnery a koše ve Valašském
Meziříčí
Chytré kontejnery spadají do konceptu inteligentních měst a pro odpadové hospodářství se
jedná o jeden z nejběžnějších a osvědčených přístupů. Meziříčí se inspirovalo u Valašských
Klobouků, kde stejný systém zavedli na začátku roku 2018.
Ve Valašském Meziříčí je aktuálně nainstalováno celkem 131 kusů polopodzemních kontejnerů
- 45 kusů na směsný komunální odpad a 86 kusů na tříděný odpad. Z toho je 23 kontejnerů na
papír, 28 kontejnerů na plasty, 14 kontejnerů na sklo bílé a 21 kusů na sklo směsné.

Obrázek 7 Chytré kontejnery, Zdroj: https://zlin.cz/zpravy/525486n-penizeza-svoz-odpadu-ma-ve-valasskem-mezirici-pomoci-usetrit-specialnivychytavka/
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Příklady webových stránek věnující pozornost tématu odpadové hospodářství:
https://kolin.smartcity.cz/public/

C. Smart energy
Postupné zvyšování nároků na komfort bydlení, růst cen i tlak na ochranu životního prostředí
vede k výstavbě stále energeticky náročnějších budov a technologií. Provádění úsporných
opatření vedoucích ke snižování spotřeb energií patří k současným trendům a zapadá do
koncepce chytrých měst. Zateplení a inteligentní zdroje tepla snižují náklady na vytápění
mnohdy až o desítky procent. Kromě vytápění se úsporná opatření zaměřují i na chlazení a
vzduchotechniku, případně spotřeby plynu a vody. Současná podpora energeticky úsporných
řešení formou úlev nebo dotací se v budoucnu městům vyplatí jak z finančního hlediska, tak i
z hlediska zlepšování čistoty ovzduší a kvality života ve městě.

Dílčí opatření:
A1. Regulace pouličního osvětlení
Chytré osvětlení není chápáno jako svítidlo. Musí při svícení i přemýšlet. Dokáže regulovat
intenzitu světla na základě denní doby,
okolního provozu a aktuální situace.
Moderní, energeticky nenáročné a řízené
veřejné

osvětlení

představuje

jednu

z

důležitých oblastí konceptu chytrých měst.
Osvětlovací systémy jsou součástí městské
infrastruktury a umožňují prodloužit aktivní
Obrázek 8 Chytrá pouliční lampa, Zdroj:
https://www.svetenergie.cz/cz/aplikace/smart-city-3d

život obyvatel i do nočních hodin. Výhodou
tohoto řešení je vedle ekologického provozu
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také jednoduchá instalace – například i do míst, kde nejsou k dispozici rozvody elektrické
energie. Zároveň zvyšují bezpečí ve městě.
A2. Úspory energie v budovách ve vlastnictví obce
Provádění úsporných opatření vedoucích ke snižování spotřeb energií patří k současným
trendům a zapadá plně do koncepce chytrých měst. Ve větším měřítku probíhá zateplování
budov, výměna výplní otvorů (okna, dveře), a instalace ekologických forem vytápění s
plnohodnotnou regulací.
A3. Efektivní využívání energetických zdrojů s důrazem na místní zdroje a obnovitelné
zdroje
Efektivní využívání energetických zdrojů je nedílnou součástí konceptu Smart city (jak pro
menší municipality tak rovněž pro rozvojově dominantní území). Snaha o maximalizaci
efektivních úspor a využití primárních paliv je nezbytností v moderním pojetí energetiky –
důležitou roli zde může zaujímat dnes známý Smart Grid, (komunikační sítě), kdy technologie
umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Důvodem pro
preferenci obnovitelných zdrojů je minimální množství vypouštěných emisí při vlastní výrobě
energie.

Příklad naplnění opatření A1: Regulace pouličního osvětlení
Úsporné pouliční lampy nejsou pouze o regulaci osvětlení, slouží rovněž pro: instalaci senzorů,
digitálních chytrých značek, kamer, výstavbu městské Wi-Fi sítě a rovněž může být i zdrojem
pro veřejné nabíjení elektro-automobilů.
Přínosy:
Vůbec největší přínos je pro obyvatele v míře komfortu. Chytré pouliční osvětlení dokáže svítit
tehdy, kdy je to třeba a v množství v jakém je zapotřebí. Automaticky reagují na změny v okolí,
kterému se automaticky přizpůsobují. Podle pohybu v ulici nebo celém městě tak automaticky
přizpůsobují svůj jas a tím zvyšují bezpečnost, či zvyšují komfort snížením světelného smogu.
Jas a dobu svitu lze řídit za pomocí dálkového ovladače – např. přednastavená doba svitu ve
100% jasu může být 12s, poté všechna světla přejdou do 60% jasu.

Příklad z praxe: Chytré pouliční lampy v Dolních Březanech
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V Dolních Březanech byly v říjnu 2018 instalovány nové Smart-Lampy, u kterých se ve 22
hodin snižuje intenzita osvětlení v průměru o 20 %. Ve 23 hodin je intenzita osvětlení již na 50
% původní hodnoty a o půlnoci dochází na některých místech k úplnému vypnutí. To ovšem
neznamená, že by ulice zůstaly celé po tmě. Lampy se automaticky aktivují, pokud dojde k
pohybu v dostatečně velkém perimetru jejich okolí. Snižování jasu, a tedy světelného smogu,
je jeden z konkrétních přínosů chytrého osvětlení.

Obrázek 9 Chytré pouliční lampy, Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/dolni-brezany-chytre-lampy-merihluk-emise-firma-byzance.A181227_447252_praha-zpravy_rsr

Příklady webových stránek věnující pozornost tématu chytré budovy a energie:

Oblast
Energie

Odkaz
Energy Outlook 2050 (ČEZ)
Národní centrum energetických úspor
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D. Smart governance
Ve vazbě na koncept Smart city představuje pojetí Smart governance dílčí část, která má však
vzhledem k průřezovému dopadu do celé řady agend měst, zcela zásadní význam pro úspěšné
zavádění konceptu smart city.
Volným překladem slovního spojení Smart governance do češtiny může být chytré vládnutí
příp. chytrá správa nebo řízení. Popsaný přístup se snaží zástupcům místních samospráv
přehledně a srozumitelně představit konkrétní opatření, která jim k takové chytré správě města
budou nápomocna. Takto k zavádění inovací do fungování místních samospráv není nutně
zapotřebí rozsáhlých investičních projektů, ale je možné se pustit do poměrně jednoduchých a
přitom inovativních opatření, která mohou mít pozitivní dopady na město jako instituci i celou
komunitu. (Metodika aplikace přístupů smart governance do organizačních a řídících struktur
municipalit v České republice (UTB ve Zlíně, 2019)
V kontextu smart governance jsou podle Metodiky (UTB ve Zlíně, 2019) zásadní zejména
následující parametry:
− dobře nastavená organizační struktura s důrazem na využití inovací,
− kvalitní strategické řízení,
− otevřená komunikace a široká participace dalších aktérů.
Dílčí opatření:
A1. Podpora transparentnosti a komunikace s managementem obce
A2. Participace obyvatel
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Příklady dobré praxe:
A1. Podpora transparentnosti a komunikace s managementem města

Portál Open data Děčín
Portál slouží k prezentaci dat statutárního města Děčína ve strojově čitelných formátech.
Postupně jsou zveřejňovány datové sady z nejrůznějších oblastí výkonu činností města a
městských organizací. Otevřená data mohou být volně využita např. pro odborné analýzy,
tvorbu programových aplikací, studentské práce apod.

A2. Participace obyvatel
Projekt „Tvoříme Zlín“
Tvoříme Zlín je rovněž projektem participativního rozpočtu, které nově realizuje město
Zlín. Projekt Tvoříme Zlín představuje aktivní zapojení občanů do politického rozhodování na
lokální úrovni a tím se do plánů rozvoje města včlení aktuální potřeby a přání obyvatel. V
neposlední řadě dává obyvatelům možnost nahlédnout do fungování radnice a do správy města.
Jedná se o doplnění již nastavené, léty prověřené a úspěšně fungující formy spolupráce města
Zlína s občany (komise místních částí, kanceláře místních částí, veřejná setkání Rady města
Zlína s občany).

Příklady webových stránek věnující pozornost tématu lidé a městské
prostředí:
A.
B.
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Přílohy – rozbor dotazníkového šetření
Vnímám Smart city jako
A
B
C
D
E
F

Investiční technologické projekty (senzory v dopravě či odpadovém hospodaření,
energetické úspory, informační technologie, datová centra, apod.)
Mobilní a webové aplikace (např. hlášení závad, informace o úřadu nebo kultuře
apod.)
Transparentnost a otevřená komunikace úřadu (otevřená data, využití sociálních
sítí, apod.)
Vzdělaní zaměstnanci úřadu poskytující kvalitní služby
Zapojení občanů a dalších subjektů do chodu města (participativní rozpočet,
připomínkování strategií a projektů, dotazníková šetření)
Žádné zkušenosti s konceptem
D
F
2% 2%
C
6%

SR

B
27%
A
63%

F; 8,3%
D; 2,8%

E; 8,3%

C; 13,9%

A; 52,8%

B; 13,9%
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CZ

O Smart city je k dispozici dostatek kvalitních informací, které jsou
inspirací pro praxi

CZ
8,8% 8,8%
2,9%

Zcela souhlasím
23,5%

Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Zcela nesouhlasím
Nedokáži posoudit

55,9%

SR

18,9%

1,9%
24,5%

Zcela souhlasím
Spíše souhlasím

9,4%

Spíše nesouhlasím
Zcela nesouhlasím
Nedokáži posoudit
45,3%
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Veřejná debata kolem Smart city je nedostatečná, schází nám více
informací

CZ

13,9%

2,8% 13,9%
Zcela souhlasím
Spíše souhlasím

13,9%

Spíše nesouhlasím
Zcela nesouhlasím
Nedokáži posoudit

55,6%

SR
13,2%

15,1%

Zcela souhlasím

5,7%

Spíše souhlasím

5,7%

Spíše nesouhlasím
Zcela nesouhlasím
Nedokáži posoudit
60,4%
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Poptávka po konceptu

CZ
2,8%
8,3%

Vysoká priorita
Střední priorita
47,2%

41,7%

Nízká priorita
Není priorita, vůbec
neřešíme

SR
9,4%

Vysoká priorita

15,1%

Střední priorita
30,2%

Nízká priorita
45,3%
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Není priorita, vůbec
neřešíme

Hlavní očekávané benefity

Snížení provozních nákladů
Zvýšení kvality života obyvatel
Pozitivní image obce
Modernizace technologické infrastruktury
Lépe spolupracující komunita
Vzdělanější a spokojenější pracovníci města
Podpora podnikání (rozvoj nových odvětví)
jiné

A
B
C
D
E
F
G
H

CZ
H
E
D
B
A
0,0%

5,0%

%

A
19,4%

10,0%

15,0%

20,0%

B
47,2%

25,0%
D
11,1%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

E
11,1%

50,0%

H
8,3%

SR
G
F
E
D
C
B
A
0,0%
%

10,0%
A
39,3%

B
51,7%

20,0%

30,0%

C
6,7%

D
33,7%
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40,0%
E
4,5%

50,0%
F
3,4%

60,0%
G
5,6%

Hlavní limity

A Nemáme na podobné typy projektů finance
B Soustředíme se na jiné investiční akce
Nemáme potřebné znalosti/odborníky pro zodpovědnou přípravu a řízení konkrétního
C projektu
D Občané naší obce nemají zájem o projekty typu smart city
E jiné

SR
E
D
C
B
A
0,0%
Řada1

5,0%

10,0%

A
45,3%

15,0%

20,0%

25,0%

B
43,4%

30,0%

35,0%

C
26,4%

40,0%

D

45,0%

50,0%

E
28,0%

CZ
D
C
B
A
0,0%
Řada1

10,0%
A
16,7%

20,0%

30,0%

B
47,9%

40,0%
C
23,6%
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50,0%

60,0%
D
11,8%

Hlavní informační zdroje
Nabídky a komerční prezentace firem (dodavatelů služeb)

CZ
5,6% 5,6%

Velmi často

25,0%

Často
Zřídka
63,9%

Nikdy

SR
15,2%

8,7%
Velmi často
30,4%

Často
Zřídka
Nikdy

45,7%
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Hlavní informační zdroje
Mediální zprávy (především internet a tisk)

CZ
5,6%

33,3%

Velmi často
Často
Zřídka
61,1%

SR
3,9%

25,5%
31,4%

Velmi často
Často
Zřídka
Nikdy

39,2%
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Hlavní informační zdroje
Odborné texty (především metodická doporučení, strategické dokumenty, vědecké
články)

CZ
11,1%
Velmi často
33,3%

55,6%

Často
Zřídka

SR
4,4%

26,7%

20,0%

Velmi často
Často
Zřídka
Nikdy

48,9%
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Hlavní informační zdroje
Inspirace z jiných obcí a regionů

CZ
11,1%
Velmi často

41,7%

Často
Zřídka
47,2%

SR
10,6%

17,0%
Velmi často
Často
Zřídka

42,6%

29,8%
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Nikdy

Hlavní investiční priority
Informační mobilní aplikace pro občany města s možností hlášení stížností
Instalace laviček na solární pohon s možností dobíjení mobilů a Wi-Fi signálem
Opatření snižování energetické náročnosti budov města a energetická optimalizace
Chytré pouliční lampy s čidly automaticky regulující osvětlení podle přítomnosti
chodců
Samostatný portál open data - zveřejnění všech dostupných datových sad o
fungování a řízení města
Systém parkování osazený čidly pro hlášení volných míst
Chytré popelnice vybavené automatickým lisem a čidly s dálkovým hlášením
naplněnosti
Jiné

A
B
C
D
E
F
G
H

CZ
H
G
F
E
D
C
A
0,0%
Řada1

5,0%
A
17,9%

10,0%

C
25,9%

15,0%

D
17,9%

E
5,4%

20,0%
F
9,8%

25,0%
G
17,9%

30,0%
H
5,4%

SR
H
G
E
D
C
B
A
0,0%
Řada1

5,0%
A
6,8%

10,0%
B
7,7%

15,0%

C
27,4%

D
18,8%
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20,0%
E
7,7%

25,0%
G
25,6%

30,0%
H
6,0%

Účast na konferencích

SR

18,9%
1x
2x

7,5%
3,8%

3x a více
Vůbec

69,8%

CZ

30,6%

1x
44,4%

2x
3x a více
Vůbec

8,3%
16,7%
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