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Pojem smart city je často poměrně abstraktní 
a schází mu konkrétní obsah. V předkládané brožu-
ře popisujeme konkrétní projekty, které prostřednic-
tvím moderních technologií našly řešení problémů 
a výzev, s nimiž se potýkají také mnohé obce a měs-
ta ve Zlínském a Trenčínském kraji. Při jejich iden-
tifikaci jsme vycházeli z  výsledků dotazníkového 
šetření, podle kterého je v regionu zájem především 
o inovativní přístup k řešení otázek dopravy, energie, 
nakládání s  odpady a  průřezového tématu chytré 
veřejné správy.

Tato publikace je jedním z  řady výstupů projektu 
„Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje 
česko-slovenského příhraničí“ a  shrnuje vybrané 
výstupy ze zpracovaného dokumentu „Metodika 

uplatnění konceptu Smart city v  rámci municipalit 
přeshraničního regionu Zlínského a  Trenčínského 
kraje“.

Inspirativní čtení Vám přeje
RNDr. Otakar Prudil 
tajemník Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Vážení čtenáři, zástupci obcí a  měst i  vy 
všichni, co se zajímáte o  koncept smart 
city, do rukou se Vám dostává přehledná 
brožura, která se snaží popsat hlavní smě-
ry inspirace zavádění konceptů smart city 
na území Zlínského a  Trenčínského kraje. 
Smyslem brožury není podat rozsáhlé te-
oretické vymezení pojmu smart city. Je to 
přesně naopak. Důraz je kladen na konkrét-
ní příklady dobré praxe, které náš projek-
tový tým vyhodnotil jako ty nejzajímavější 
a nejinspirativnější.

Úvodní slovo
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Projekt je zaměřen na společné aktivity v  oblasti 
implementace konceptu „smart city“ do běžného 
fungování obcí a měst na území Zlínského a Tren-
čianského kraje. Hlavním cílem projektu je zvýšit 
efektivitu a  transparentnost samospráv v  souladu 
s moderními principy konceptu „smart city“. Takto 
projekt obsahoval řadu vzájemně provázaných ak-
tivit, které zahrnují osvětové činnosti, tvorbu meto-
diky i pilotní ověření „smart“ řešení v praxi (velkému 
zájmu obcí a měst se těší zejména pořízená elektro-
kola). Detailnější informace o projektu jsou k dispo-
zici na webu www.smovm.cz. 

Celý projekt společně realizují Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy (SMOVM) a Trenčianska regionál-
na rozvojová agentúra (TRRA). Svým pojetím i ná-
zvem navazuje na úspěšné přeshraniční projekty 
„Informační most sdružení měst a  obcí na česko 
- slovenské hranici“ a „Informační most meziobec-
ní česko-slovenské spolupráce“ spolufinancované 
z prostředků EU.

„Informační most III: Smart city jako zdroj 
rozvoje česko-slovenského příhraničí“

Základní údaje  
o projektu 

Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM)

Sídlo:
Třída Tomáše Bati 5146, Zlín 760 01, Česká republika

Kontaktní osoba: 
RNDr. Otakar Prudil
prudil@rravm.cz
+420 737 565 954

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (TRRA)

Sídlo:
Opatovská 23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika 

Kontaktní osoba: 
Jozef Gerliczy
jozef.gerliczy@gmail.com
+421 948 677 997

Řešitelé projektu: 
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Z  dalších obcí, kde se elektrokola představila, je 
možné uvést Liptál, Sazovice, Lechotice nebo Zá-
dveřice – Raková. Na webu www.smart-obec.eu je  
k dispozici rezervační systém, kde si i zástupci dal-
ších obcí mohou kola zamluvit.  Pořizovací cena 
sady 5 elektrokol a 1 elektrokoloběžka byla 179 580 
Kč, přičemž 90% pokryla dotace projektu, zbytek fi-
nancovalo SMOVM z vlastních zdrojů.

Obec Košíky zase využila možnost výpůjčky elektro-
kol k propagaci chytré dopravy mezi širokou veřej-
ností. Během otevřené propagační akce se zájemci 
mohli dozvědět veškeré detaily o  fungování i ceně 
kol a samozřejmě si je mohli i vyzkoušet. „Pro oby-
vatele menších a spíše venkovských obcí, kterých je 
v  příhraničí plno, je to skvělá příležitost vyzkoušet 
něco nového a třeba si zamyslet nad tím, jestli by ně-
které kratší cesty autem nemohli nahradit právě tako-
vým chytrým kolem,“ vysvětlil starosta obce Košíky 
a zároveň předseda SMOVM Jaroslav Šlechta. 

V průběhu řešení projektu se největšímu zájmu obcí 
i  veřejnosti těšila právě elektrokola. Díky projektu 
mohlo SMOVM pořídit hned 5 elektrokol a  1 elek-
trokoloběžku. Obce ve Zlínském i Trenčínském kraji 
mají možnost si takovou sadu elektrokol bezplatně 
vypůjčit a  vyzkoušet si, jaký přínos by kola mohla 
mít v  praxi jejich úřadu. Třeba v  Brumově-Bylnici 
si elektrokola zkusili pracovníci městského úřadu. 
„V Brumově to byla natolik inspirativní zkušenost, že 
se město rozhodlo na základě našeho projektu poří-
dit elektorkola pro své pracovníky na stálo. Obdobné 
zprávy máme i  z  Karolínky,“ pochvaluje si přínosy 
projektu Otakar Prudil, tajemník SMOVM.

Elektrokola před Městským úřadem v Karolince Veřejná prezentace elektrokol v obci Košíky 

Aby nezůstalo jenom u vzletných slov, tak 
v rámci projektu došlo i k pilotnímu ověření 
některých chytrých technologií. Na webu 
www.smart-obec.eu si můžete vyzkoušet, 
jak funguje aplikace na hlášení závad nebo 
pocitová mapa. Můžete si také rezervovat 
dobu pro vypůjčení elektrokol.

Pilotní smart projekty v praxi: 
Pocitová mapa, hlášení závad 
a hlavně elektrokola

smart-obec.eu
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V  současné době se odborníci neshodují na jed-
notném výkladu celého konceptu. Jako vhodná 
a obecně platná se nabízí následující definice:

Koncept Smart city se vhodným užitím moder-
ních technologií snaží o  zefektivnění správy 
veřejných věcí, inovace přístupu k  trvale udr-
žitelnému rozvoji lokality s ohledem na životní 
prostředí a  energetickou náročnost tak, aby 
docházelo k  synergickým efektům mezi růz-
nými odvětvími a  zvyšování komfortu života 
občanů v  daném území. Technologie, komu-
nikace, doprava, infrastruktura, lidé, ekonomi-
ka, životní prostředí, přírodní zdroje, inovace 
a kvalita života jsou jen zlomkem faktorů, kte-
ré se podílejí na utváření inteligentních měst.

rů, stejně jako Anthopoulos (2017), shledává filo-
zofii Smart city jako relativně mladé a  progresivní 
odvětví, jehož počátek se pojí ke konci 20. století. 
Myšlenka Smart city nevznikla z ničeho, nýbrž pro-
šla řadou transformací a  formováním perspektiv, 
které se z  počátku vztahovaly zejména k  rozvoji 
informačních a  technologických aspektů měst – 
v současné době ICT technologie zaujímají klíčovou 
pozici, a proto jsou často zmiňovány v základních 
charakteristikách inteligentních měst. 

Zavádění konceptu Smart není kompetencí pouze 
vyšších územních samosprávných celků nebo domi- 
nantních metropolitních oblastí. Zapojit se mohou 
i  ty nejmenší obce a  všichni další zainteresování 
aktéři (ze soukromého, veřejného i  akademického 
sektoru). 

Pro účely metodiky se zde nerozlišují pojmy Smart 
city (budování chytrých měst) a Smart region (bu-
dování chytrých regionů) a proto autoři zde pracují 
pouze s obecným termínem Smart city, který zastře-
šuje veškerou filozofii konceptu Smart.

Existuje všeobecně platná definice Smart city?

Oblast využití potenciálu území nás přivádí k myš-
lence zavedení konceptu Smart cities. Odborná li-
teratura popisující oblast Smart city je bohatá, ale 
také charakteristická svojí roztříštěností. Je těžké 
najít jen jednu vše vystihující definici. Mnoho auto-

Myšlenka transformace území na inteli-
gentní město či na inteligentní region zís-
kává mezi odborníky a profesionály na po- 
pularitě - pojem Smart city se v  průběhu 
několika posledních let rozšířil do celé-
ho světa a  v  podmínkách České republiky 
a  Slovenské republiky lze rovněž sledovat 
zvýšenou pozornost na toto téma.

Základní přístupy ke 
konceptu Smart city
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Metodika Ministerstva pro místní rozvoj ČR v pří-
padě Smart cities odkazuje na definici vycházející 
z evropské úrovně:

Ve slovenském prostředí lze uvést definiční vyme-
zení podle Ministerstva hospodářství:

„Smart City je takové město, které řeší věci veře- 
jné s využitím informačních a komunikačních 
technologií (ICT) v rámci místních partnerství 
se zapojením řady různých stakeholderů.“ 

„..nový prístup v rozvoji miest a mestských re-
giónov, ich spravovaní a plánovaní, využívajúc 
technické a  technologické inovácie vrátane 
informačných a  komunikačných technológií. 
Ide o úsilie zvýšiť kvalitu života a kvalitu podni-
kateľského prostredia v mestách a regiónoch, 
zvýšiť efektivitu ich fungovania, urobiť ich bez-
pečnejšími, čistejšími, energeticky úspornej-
šími a  schopnými reagovať na spoločenské, 
ekologické či iné výzvy a potreby.“ 

Zdroj: European Commission, prostřednictvím metodiky MMR

Zdroj: Ministerstvo hospodářství SR

Přístup ke konceptu Smart 
city na úrovni vládních  
institucí ČR a SR. 



Hradiště), které zahrnují řadu dílčích opatření. Čis-
tě projektový přístup bez zpracované samostatné 
strategie momentálně zaujímá město Zlín.

V souladu se svými rozvojovými prioritami Zlínský 
kraj dlouhodobě usiluje o  vyvážený rozvoj svého 
území, zvýšení jeho konkurenceschopnosti, atrakti-
vity a kvality života. Zlínskému kraji v době zpraco-
vání dokumentu chybí koncepční dokument, který 
by provázaně a komplexně řešil problematiku Smart 
city a jeho dílčí tematické oblasti, vymezil roli Zlín-
ského kraje a nastavil rámec a principy spolupráce 
území v této problematice: doposud jsou tato téma-
ta řešena „ad-hoc“. Na tuto situaci se snaží Zlínský 
kraj reagovat přípravou zpracování koncepčního do-
kumentu „CHYTRÝ KRAJ – Strategie rozvoje chytré-
ho regionu Zlínského kraje 2030“. 

Ve Zlínském kraji lze najít města, které se myšlence 
inteligentních měst aktivně věnuje za pomocí bu-
dování samostatných Smart  koncepcí (například 
Valašské Meziříčí, Uherský Brod nebo Uherské 

Přístup ke konceptu Smart city  
ve Zlínském kraji 

Schéma koncepce Chytrý Valmez

Ukázka struktury strategického dokumentu Chytrý Valmez, Zdroj: Město 
Valašské Meziříčí, Strategie Chytrý Valmez

Smart city  
ve Zlínském 
a Trenčínském kraji

Následující část představuje srovnání přístupu ke 
konceptu Smart City na úrovni obou krajů. Nejprve 
je představen přístup krajských samospráv, násle-
dující část pak rozebírá výsledky dotazníkového šet-
ření mezi zástupci obcí a měst v obou krajích.
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Strategická část Realizační část

Strategický cíl 1:
Chytře řídit rozvoj
a správu města

Strategický cíl 1:
Chytře nakládat 
s energetickými zdroji

Strategický cíl 2:
Trvale zvyšovat kvalitu života 
ve městě pomocí moderních 
technologií nakládat 
s energetickými zdroji

Strategický cíl 3:
Zvýšit efektivitu dopravy

Strategický cíl 2:
Zajistit otevřenost
komunikace, dat 
a informací

Strategický cíl 1:
Zapojit zainteresované strany
(občany, veřejnost, spolky 
a stakeholdery, jako klíčové
aktéry rozvoje města)
do chytrosti města

Prioritní oblast
Smart Governance

Prioritní oblast
Smart People

Vize strategického
dokumentu 
„Chytrý Valmez“

Prioritní oblast
Smart Public Services

Opatření Aktivity
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Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji

Trenčínský kraj se svojí rozlohou přibližně 4 501 km² 
se řadí k menším krajům Slovenské republiky s do-
minantním městem Trenčín. Podle územně-správní-
ho 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 Partizán-
ske. 

V případě Smart city zde nenalezneme silnou pod-
poru institucionalizace, kraj jako celek se k danému 
tématu téměř nevyjadřuje. 

Při detailnější analýze jednotlivých municipalit zde 
ovšem nalezneme aktivity, které se ke Smart pojí. 
Můžeme zmínit sdružení Smart Cities Klub, ke kte-
rému se hlásí město Dubnica nad Váhom, smart 
projekty v Prievidze a Trenčíně. 

Přístup ke konceptu Smart city 
v Trenčínském kraji 

Smart city ve Zlínském a Trenčínském 
kraji Shrnutí a vyhodnocení dotazníkového 
šetření

Setkání expertů a zástupců města Trenčín a Slovak Smart City Cluster 
k řešení projektu Smart city ve městě, 
Zdroj: https://trencin.sk/aktuality/trencin-je-partnerom-vyznamneho-s-
mart-projektu/

V  rámci projektu „Informační most III: Smart city 
jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí 
proběhlo mezi vedení měst a obcí Zlínského a Tren-
čínského kraje dotazníkové šetření. Šetření se zú-
častnilo celkem 89 respondentů, z čehož 64,8% bylo 
mužů a  35,2% žen. Mezi respondenty převažovali 
právě starostové / primátoři měst a obcí a to v cel-
kovém podílu 73,9 % z celkového počtu responden-
tů. Cílem tohoto šetření bylo zjistit aktuální stav vní-
mání a implementace myšlenky inteligentních měst 
v podmínkách Zlínského a Trenčínského kraje a vy-
tvoření teoretického jádra pro praktické příležitosti. 

35,2% Ženy 64,8% Muži

89 Respondentů

Dotazníkové šetření probíhalo průběžně v  rámci 
řešení projektu, přičemž dotazníkového šetření se 
zúčastnily především menší obce o velikosti do 999 
obyvatel. Z celkového počtu respondentů zaujímaly 
respondenti z  těchto menších obcí celkem 62,5% 
z celkového počtu dotazovaných. Druhou nejpočet-
nější 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

62.56%

23.92%

4.50%
4.50%

4.50%

Do 999 obyvatel

1000–2999 obyvatel

2999–9999 obyvatel

10 000–49 999 obyvatel

50 000 a více obyvatel

Následující kapitoly se věnují rozboru odpovědí všech respondentů ze Zlínského a  Trenčínského kraje.  
Respondenti odpovídali na uzavřené, předem připravené otázky týkající se konceptu Smart city. Při výběru 
otázek a možných odpovědí vycházeli autoři z dosavadních zkušeností implementace tohoto konceptu (zahra-
niční zkušenosti velkých měst, semináře, konference, literatura apod.) 

Pozice v organizační struktuře

Výsledky dotazníkového šetření v prostředích 
Zlínského a Trenčínského kraje

74.05%

1.1%

4.51%

13.63%1.1%
3.41%

1.1%
1.1%

Primátor / Starosta

Radní

Zastupitel

Úředník

Projektový manažer

Poslanec

Bývalý starosta

Místostarosta
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Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji

Jak lze vyčíst z grafu, více jak polovina responden-
tů vnímá pod myšlenkou inteligentních měst inves-
tiční technologické projekty jako například senzory 
v dopravě či odpadovém hospodaření, energetické 
úspory apod. V  případě jednotlivých zkoumaných 
krajů lze říci, že v obou případech více jak polovina 
respondentů odpověděla na danou otázku možností 
popisující investiční technologie – v případě Zlínské-
ho 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 Trenčín-
ského kraje se jednalo o 32.1%.  Zbylé možnosti již 
nebyly tolik zmiňovány. Autoři dotazníkového šetře-
ní se rovněž zajímali o to, jakým způsobem dochází 
k informovanosti zástupců měst a obcí o dané ob-
lasti. Následující grafy znázorňují vybrané odpovědi. 

Cílem otázky bylo zjistit aktuální stav obecného po-
vědomí jednotlivých aktérů o  konceptu Smart city 
a identifikovat hlavní informační zdroje. Následující 
graf znázorňuje nejčastěji zmiňované Smart oblasti 
podle respondentů:  

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, využi-
tí 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

A. Vnímání konceptu Smart 
city a hlavní informační 
zdroje

Smart city je:

59.60%

22.22%

9.09%2.02%
3.03%

4.04%

A B C D E F

Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji
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7.00%

45.00%

37.00%

11.00%

Velmi často Často Zřídka Nikdy

17.20%

48.30%

32.20%

2.30%

Velmi často Často Zřídka Nikdy

Nabídky a komerční prezentace firem 
(dodavatelů služeb)

Konference a semináře

Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji
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Velmi často Často Zřídka Nikdy

14.50%

37.30%

42.20%

6.00%

Velmi často Často Zřídka Nikdy

3.70%

24.70%

54.30%

17.30%

Odborné texty Inspirace z jiných obcí a regionů

Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji

Odkud čerpají zástupci municipalit informace 
k tématu smart city
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46 % zapojených obcí vnímá zavádění konceptu 
jako středně prioritní. Pouhých 7 % zapojených obcí 
nemá snahu o  modernizaci své obce prostřednic-
tvím konceptu inteligentních měst. Z hlediska kraj-
ského srovnání jsou údaje takřka shodné – obce za 
Trenčínský kraj 45,3% a  obce za Zlínský kraj 47%. 
Při analýze zbylých možných odpovědí lze říci, že 
kladnější vztah ke konceptu Smart city vykazují 
obce v  Trenčínském kraji, alespoň ve smyslu vyš-
ších hodnot odpovědi vysoké priority v porovnání se 
Zlínským krajem.

Dále byla kladena respondentům otázka týkající se 
aktuální míry podpory Smart city projektů ve vzta-
hu k  územnímu rozvoji a  naplňování základních 
strategických vizí a cílů jednotlivých měst a obcí.

B. Poptávka po aplikaci 
myšlenky Smart city

Poptávka po konceptu Smart city

10.00%

46.00%

35.00%

9.00%

Vysoká priorita Střední priorita Nízká priorita Není priorita, vůbec neřešíme

Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji

15

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 energe-
tická optimalizace

Chytré pouliční lampy s čidly automaticky regulující osvětlení 
podle přítomnosti chodců

Samostatný portál open data - zveřejnění všech dostupných dato-
vých 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

Následující část dotazníkového šetření se zabývala 
identifikací hlavních investičních priorit v  případě 
aplikace myšlenky inteligentních měst. Z  pohle-
du respondentů a  jejich odpovědí lze říct, že mezi 
hlavní investiční priority se řadí zejména projekty 
zasahující do oblastí energie a snižování energetic-
ké náročnosti budov, a to v celkovém podílu 26.6% 
a  odpadového hospodářství v  celkovém podílu 
21,8%.  Dále zde často zmiňované oblasti chytrých 
pouličních lamp v celkovém podílu 18,3% a mobilní 
aplikace v celkovém podílu 12,2%. Postoje respon-
dentů dle zkoumaných krajů lze hodnotit obdobně, 
neboť oba kraje vnímají opatření snižování energe-
tické náročnosti budov jako hlavní investiční oblast.

C. Hlavní investiční priority

Hlavní investiční priority obcí a měst  
v oblasti smart city

A

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji
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Respondenti měli vybrat tři přínosy projektu Smart 
city z předem stanovených možností. Největší pří-
nos 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 provoz-
ních nákladů v obci. 38,2 % zástupců měst a obcí 
vidí v projektu Smart city přínos v modernizaci tech-
nologické infrastruktury.

Hlavní očekávané přínosy

D. Hlavní očekávané přínosy 
a limity při zavádění Smart 
prvků

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

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji
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Respondenti měli vybrat tři potenciální limity projek-
tu Smart city z předem stanovených možností. Jako 
hlavní omezení 42,5% respondentů vidí v  aktuálně 
rozpracovaných projektech měst a obcí. Rovněž lze 
předpokládat, že toto omezení vyplývá z nedostatku 
kvalitních informací o samotném konceptu – podrob- 
nější přehled podává část „E. kvalita informací“. Klí-
čovou roli zde rovněž zaujímá finanční náročnost 
Smart city, kterou zmiňuje 33,7% respondentů. Je 
nutné zmínit, že finanční náročnost projektů Smart 
závisí na mnoha faktorech jako kontext daného úze-
mí, volby podporovaných Smart oblastí, míře zapo-
jení aktérů apod. 

Hlavní limity

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

A

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji
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O Smart city je k dispozici dostatek kva-
litních informací, které jsou inspirací pro 
praxi

Veřejná debata kolem Smart city je nedo-
statečná, schází nám více informací

Následující část podává přehled aktuální informova-
nosti o konceptu Smart city. Koncept Smart city je 
aktuální rozvíjející se téma, které 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.

E. Kvalita informací

15.00%

5.00%

24.00%

49.00%

7.00%

Zcela souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Zcela nesouhlasím

Neumím posoudit

15.00%

5.00%

24.00%

49.00%

7.00%

Zcela souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Zcela nesouhlasím

Neumím posoudit

9.00%

9.00%

9.00%

15.00%

58.00%

Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji
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Smart city konference a účast

Dle průzkumu se 29,2 % respondentů za poslední 
rok zúčastnilo pouze 1 odborné akce zabývající se 
problematikou Smart city (případně podobným kon-
ceptům). Pouhých 5,6 % respondentů se účastní 3 
a více krát do roka odborné akce na téma moder-
ních technologií a Smart city. 

F. Účast na konferencích

29.23%

11.21% 5.61%

53.95%

1x 2x 3x a více Vůbec

Smart city ve Zlínském a Trenčínském kraji
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Inspirativní příklady dobré
praxe v dílčích oblastech 
Smart city

21

A. Smart mobilita

Inteligentní mobilita je uznávaná jako jeden z  nejběžnějších ukazatelů 
rozvojového konceptu Smart cities. Komplexní soubor projektů a přístu-
pů a jejich aplikace prostřednictvím smart mobility, umožňuje dosahovat 
hlavních cílů této oblasti v podobě kvalitní dopravní služby, která je rychlá, 
efektivní a pohodlná. Současně vede snížení znečištění; snížení dopravní-
ho přetížení; zvýšení bezpečnosti lidí; snížení znečištění hlukem; zlepšení 
přenosové rychlosti; snížení nákladů na převod.
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A. Smart mobilita

nosti. Současně společnost zaznamenávala trend 
rostoucích přepravních potřeb klientů i zaměstnan-
ců v souvislosti s rostoucí poptávkou po terénních 
službách a  s  projektem výstavby nového domovu 
pro seniory. Vozový park tedy musel projít zásadní 
obměnou a rozšířením, aby společnost mohla i do 
budoucna uspokojovat potřeby klientů. Posledním 
vlivem a  důležitým hybatelem změn se stal trend 
popularizace elektromobility a s ním související vy-
hlášená výzva z Integrovaného regionálního operač-
ního programu.

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Protože přepravní potřeby společnosti mají převáž-
ně charakter krátkých přejezdů, přechod na elek-
tromobilitu byl jasnou volbou. V  říjnu roku 2016 
společnost podala žádost o dotaci na projekt, který 
sledoval zejména tyto cíle:

Celkem se společnost rozhodla pořídit 7 elektromo-
bilů, z toho 5 osobních aut a dvě dodávková vozidla. 
S žádostí o dotaci uspěla. Na základě výběrového 
řízení byla pořízena osobní vozidla značky Nissan 
LEAF a  dodávky Nissan NV200. Kapacita baterie 
je 40 kilowatt a na jedno nabití auto ujede asi 320 
kilometrů. Všechny vozy byly uvedeny do provozu 
v roce 2019. 

Pro zajištění činnosti společnost provozuje vlastní 
vozový park. S ohledem na několik skutečností se 
v roce 2016 ocitla před zásadním rozhodnutím, jak 
do budoucna koncipovat jeho provozní stránku. Je-
likož se čtyři automobily blížily ke konci své život-

Obecně prospěšná společnost PRO-SEN je 
největším poskytovatelem služeb sociální 
péče na Rychnovsku. Jejím zakladatelem je 
město Rychnov nad Kněžnou. Do portfolia 
činnosti společnosti patří zejména provoz 
domovů seniorů, domovů s  pečovatelskou 
službou, denní stacionář, pečovatelská 
služba a zdravotní péče v domácím prostře-
dí klientů a přeprava imobilních osob.

Název projektu:
Pořízení elektromobilů PRO-SEN RK

Realizátor:
PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. (v době podání 
žádosti o dotaci společnost ještě nesla název Sociální 
služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.)

Celkové náklady:
6 264 489,00 Kč vč. DPH

Financování:
5 021 225,00 Kč dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu

1 243 264,00 Kč kryto vlastními zdroji společnosti

Období realizace:
2016–2019

Elektromobilita sociálních 
služeb v Rychnově nad  
Kněžnou

Zvýšení počtu hodin sociálních služeb poskytovaných v domácím 
prostředí klientů.

Vytvoření dostatečné kapacity pro možnost rozšíření našich služeb 
dalším obcím.

Zvýšení počtu klientů.

Rozšíření spolupráce s dalšími organizátory a poskytovateli sociálních 
služeb na Rychnovsku.
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ny a benzínu. Naše společnost též provozuje další 
automobily na fosilní paliva, a proto můžeme srov-
návat. Samotné řízení elektromobilů je jednodušší, 
než u klasických aut,“ uvedla Bc. Hana Skořepová, 
ředitelka společnosti.

Společnost se odpovídajícím způsobem připravila 
i na nabíjení vozů. „Když se stavěl nový objekt so-
ciálních služeb, tak už jsme počítali, že se zde jed-
nou budou používat elektromobily. Pro auta je při-
praveno sedm dobíjecích stanic, každé auto bude 
mít svoji zásuvku, přes noc bude dobito a druhý den 
připraveno vyjet do terénu,“ řekl starosta města Jan 
Skořepa u  příležitosti uvedení vozidel do provozu. 
Dobíjecí stanice dokáže rozlišit odebrané kilowatty 
za jednotlivé automobily.

Jediným, avšak poměrně významným problémem, 
který se v  projektu vyskytl, byla velká časová pro-
dleva mezi podáním žádosti o  dotaci a  dodávkou 
vozidel. Došlo tak k prodražení vozidel, takže spo-
lečnost musela zaplatit větší finanční spoluúčast, 
než původně plánovala.

Po několika měsících provozu společnost hodnotí 
projekt jako velmi úspěšný. „Elektromobily jsou pro 
nás velice přínosné, jak po finanční stránce, tak po 
provozní stránce. V současné době jezdíme za po-
lovinu nákladů na pohonné látky při srovnání elektři-

Zpracováno na základě Informací poskytnutých 
zástupcem realizátora projektu a těchto zdrojů:

chytryregion.cz

pro-sen.eu

pro-sen.eu

electro.city

rychnov-city.cz

rychnov-city.cz

pecovatelkyrk.cz
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jížďkami. Přitom poskytnutím správných informací 
ve správný čas a na správném místě je možné těm-
to situacím zabránit.

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Město Třebíč se rozhodlo využít možností moder-
ních dopravních technologií ke zlepšení manage-
mentu parkování. Pilotním projektem se v  tomto 
směru stala úprava parkoviště na Komenského 
náměstí na takzvané chytré parkoviště. Hlavním 
cílem bylo poskytnout řidičům dynamické informa-
ce o aktuální obsazenosti parkoviště a tím zamezit 
zbytečným pojížďkám po městě při hledání parko-
vacího místa. S  ohledem na možnosti technologií 
byly k  projektu doplněny další dílčí cíle v  podobě 
zlepšení možností plateb parkovného a zefektivně-
ní kontroly plateb ze strany městské policie. Časový 
harmonogram projektu byl poměrně rychlý. Od za-
hájení přípravy, přes realizaci po uvedení do provozu 
uplynulo jen 5 měsíců.

Detekce obsazenosti parkovacích míst je provádě-
na prostřednictvím kabelové technologie „Spinwi-
re“, kterou město zvolilo pro její spolehlivost. Při 
odstavení vozidla na parkovacím místě detektor 
zaznamená změnu v magnetickém poli. Informaci 
o obsazení či uvolnění místa odešle do řídící jednot-
ky, která v reálném čase vyhodnocuje celkovou ob-
sazenost parkovitě. Informace o počtu volných par-
kovacích míst jsou následně zobrazovány na třech 
proměnných elektronických označnících u příjezdo-
vých komunikací. Dále také na webu a ve speciální 
mobilní aplikaci.

V dopravních špičkách často nastávají situace, kdy 
je toto parkoviště zcela obsazeno. Cílený příjezd ři-
dičů na toto místo a následná nutnost hledání vol-
ného parkovacího místa v jiné lokalitě prohlubovaly 
zahuštění automobilového provozu zbytečnými po-

Město Třebíč je se svými necelými 36-ti ti-
síci obyvateli druhým největším městem 
kraje Vysočina. Jako regionální centrum 
je významným cílem dojížďky za prací, do 
škol a službami. To se projevuje na dopravní 
situaci ve městě, které se potýká s hustým 
automobilovým provozem a  nedostatkem 
parkovacích míst. Zejména v  historickém 
centru města není parkovacího prostoru 
nazbyt. Jednu z hlavních parkovacích kapa-
cit se 117 místy tvoří parkoviště na Komen-
ského náměstí u rušné křižovatky, které je 
v docházkové vzdálenosti od hlavního Kar-
lova náměstí.

Název projektu:  
Chytré parkoviště na Komenského náměstí v Třebíči

Realizátor: 
město Třebíč

Celkové náklady: 
1 600 000,00 Kč vč. DPH

Financování:
1 600 000,00 Kč hrazeno z rozpočtu města

Období realizace:
2018

Chytré parkoviště v Třebíči

A. Smart mobilita
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Platby za parkovné mohou řidiči provést dvěma 
způsoby. A  to buď na místě prostřednictvím pla-
tebního automatu, anebo pomocí mobilní aplikace 
„Spinpark“. Každé parkovací místo má své číslo, 
a  to musí řidič při platbě zadat. Pokud si řidič ne-
zapamatuje číslo svého parkovacího místa, zobra-
zí mu automat nápovědu v  podobě čísel několika 
posledních obsazených míst. Na situačním plán-
ku parkoviště si řidič snadno ověří správnost čísla 
z  této nápovědy. V  případě vyčerpání parkovacího 
času je v mobilní aplikaci možné provést dokoupení 
parkovacího lístku na dálku.

Díky spárování informací o  čísle parkovacího mís-
ta, jeho obsazenosti a o platbě má městská policie 
neustále aktualizovaný přehled o  tom, zda na ně-
kterém parkovacím místě stojí vozidlo, které nemá  
parkování zaplaceno. 

Projekt má řadu benefitů, přináší lepší komfort řidi-
čům při hledání parkovacího místa a snadné dokou- 
pení parkovacího lístku na dálku. Městská policie 
má k  dispozici efektivní nástroj kontroly plateb. 
A  v  neposlední řadě projekt zlepšuje prostředí ve 
městě redukcí zbytečných pojížděk aut. 

„Projekt splnil naše očekávání. Nejdůležitějším be-
nefitem je možnost placení přes aplikaci v mobilním 
telefon, díky které není nutné využití parkovacího 
automatu. Významně se nám také osvědčilo zve-
řejňování dynamických informací o  počtu volných 
parkovacích stání na parkovišti“, hodnotí projekt  
Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy městské-
ho úřadu Třebíč.

A. Smart mobilita

Zpracováno na základě Informací poskytnutých 
zástupcem realizátora projektu a těchto zdrojů:

trebic.cz trebicsky.denik.cz trebicsky.denik.cz
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Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

V roce 2018 město přikročilo k výstavbě nového par-
koviště s 55-ti parkovacími místy na sídlišti Sever. 
V souladu se zmíněnou strategií do projektu rovněž 
zahrnulo opatření, zaměřené na zlepšení hospoda-
ření se srážkovými vodami.

Zastavěná plocha celé nové stavby má přibližně 
třináct set metrů čtverečních a samotná parkovací 
místa zabírají 645 m2. Pod parkovištěm se nachází 
velký zasakovací objekt, tvořený ze 768 plastových 
vsakovacích akumulačních boxů o  rozměrech 1 x 
0,5 x 0,4 m, které jsou uloženy ve dvou vrstvách nad 
sebou. Povrch parkovacích míst je tvořen zatravňo-
vacími plastovými dlaždicemi. Povrch příjezdové 
komunikace je proveden z betonových dlaždic, mezi 
kterými jsou dvoucentimetrové mezery, vyplněné 
drobnými kamínky. Tyto propustné povrchy umož-
ňují, aby se voda dostala do akumulačních boxů pod 
povrchem. Z nich se následně na místo svedení do 
kanalizace postupně vsakuje do země.

Součástí projektu bylo také vybudování přístupové-
ho chodníku a  neprůhledného plotu, oddělujícího 
sousední objekt. Rovněž zde proběhla doplňková 
výsadba stromů, keřů a  trvalek. Oproti původnímu 
předpokladu byly zatravňovací dlaždice namísto 
travního porostu zasypány drobnými kamínky. Trav-
ní porost by patrně nesnesl předpokládanou míru 
provozu.

První je představován trendem rostoucí automobi-
lizace, jehož následkem je nedostatek parkovacích 
míst, zejména ve dříve postavených částech města. 
Nejexponovanější lokalitou v tomto ohledu je největ-
ší městské panelové sídliště Sever. Druhým problé-
mem, kterého se dotýká tento projekt, je klimatická 
změna se silnými projevy suchých období a nega-
tivními následky na stavu městské zeleně a  mik-
roklimatu v  zastavěných částech města. Intenzita 
tohoto problému město přiměla k přijetí Adaptační 
strategii na změnu klimatu pro město Kopřivnice.

Město Kopřivnice je se svými 22 tisíci obyva-
teli druhým nejlidnatějším městem okresu 
Nový Jičín. Stejně jako další města u nás se 
potýká s  řadou problémů, přičemž řešení 
dvou z nich se městu podařilo spojit v rámci 
jednoho projektu.

Název projektu:  
Parkoviště na sídlišti Sever

Realizátor:
město Kopřivnice

Celkové náklady: 
6 800 000,00 Kč vč. DPH

Financování:
6 800 000,00 Kč hrazeno z rozpočtu města

Období realizace:
2018

Parkoviště řešící stání pro 
auta i vsakování vody 
v Kopřivnici

A. Smart mobilita
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Zpracováno na základě Informací poskytnutých 
zástupcem realizátora projektu a těchto zdrojů:

„Tento projekt přispívá k  zadržování vody v  krajině, 
což je jedno z opatření, kterým město naplňuje svou 
Adaptační strategii na změnu klimatu. Jsme spoko-
jeni“, hodnotí projekt Jiří Štěpán, vedoucí odboru 
rozvoje města.

Na tento projekt město do budoucna naváže další-
mi záměry. Na rok 2020 chystá realizaci projektu 
„Rozšíření parkovacích ploch s  propustným povr-
chem na ulici Družební v Kopřivnici“. Projekt obča-
nům přinese 34 nových parkovacích míst. V rámci 
opatření ke zmírnění sucha zahrnuje také instalaci 
dvou retenčních nádrží s celkovým objemem zadr-
žené dešťové vody 7,8 m3. Předpokládané náklady 
této stavby dosahují 6,3 mil. Kč a zahrnují také roz-
šíření chodníků, úpravu místní komunikace a místa 
pro kontejnery na komunální odpad. Část nákladů 

A. Smart mobilita

projektu související s retencí srážkových vod by až 
do výše 1,7 mil. Kč mohla pokrýt dotace z Operační-
ho programu Životní prostředí.

zp.dobrapraxe.cz

ostrava.rozhlas.cz

koprivnice.cz koprivnice.cz

komunalniekologie.cz
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mínky. Okolí je také zajímavé z hlediska cykloturis-
tiky, takže není překvapením, že město leží na křižo-
vatce několika významných atraktivních cyklotras. 
Radnice na tyto skutečnosti reaguje postupným 
budováním vhodné cyklistické infrastruktury. K cy-
klostezkám, cyklopruhům, odpočívkám a  parkova-
cím stojanům přibyl v roce 2017 také první speciální 
servisní cyklostojan.

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Cyklostojan byl instalován v parku Podzámčí, který 
představuje klidovou zónu v blízkosti centra města. 
V  letech 2014–2015 prošel park úspěšnou revita-
lizací. V průběhu roku se zde koná řada kulturních 
a  sportovních akcí, nachází se zde občerstvovací 
zařízení, a  navíc tudy prochází frekventovaná cyk-
lotrasa přes Kančí oboru do Lednicko-Valtického 
areálu.

Stojan byl umístěn na okraji parku u  cyklostezky. 
Jeho konstrukce umožňuje pevné ustavení jízdního 
kola do polohy vhodné pro provádění servisu. Uvnitř 
krytu stojanu se nachází sada běžného nářadí, jako 
nastavitelný klíč, sada imbusových klíčů, šroubová-
ky, otevřený klíč a ocelová montpáka. Toto vybavení 
umožňuje cyklistům provést drobné opravy na místě. 
Nářadí je uchyceno ke konstrukci stojanu pomocí 
ocelových lanek. Součástí stojanu je také univerzál-
ní pumpa.

Za dobu od instalace pomohl tento servisní stojan 
od nesnází již řadě cyklistů. „Instalace stojanu umož-
nila cyklistům provádět si na cestách běžnou údržbu 

Většinu servisních potřeb je možné zajistit plánova-
ně buď doma svépomocí, nebo v odborném servisu. 
Nicméně se i  tak čas od času vyskytnou situace, 
kdy je potřeba provést servisní opatření v  terénu 
v průběhu cesty, a přitom ne každý cyklista sebou 
neustále vozí potřebné nářadí. S  ohledem na tyto 
potřeby se stává novým trendem rozšiřování doplň-
kové cyklistické infrastruktury o  speciální servisní 
cyklostojany. Jeden takový před třemi lety instalo-
vali v Břeclavi.

Cyklistická doprava má v  Břeclavi silnou tradici 
a vzhledem k rovinatému terénu také příznivé pod-

Jízdní kola, stejně jako auta a  jiné stroje 
potřebují určitou péči v podobě seřizování 
mechanismů, dotahování šroubů, mazání 
pohyblivých částí, výměny opotřebených 
součástek a dohušťování duší.

Název projektu:
Servisní cyklostojan

Realizátor: 
město Břeclav

Celkové náklady: 
25 800,00 Kč vč. DPH

Financování:
25 800,00 Kč hrazeno z rozpočtu města

Období realizace: 
2017

Servisní cyklostojan 
v Břeclavi

A. Smart mobilita
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či opravy. Sám o sobě je stojan bezúdržbový, takže 
pro radnici nepředstavuje zvláštní zátěž“, zhodnotil 
projekt Zdeněk Mrlák z Odboru kanceláře tajemníka 
Městského úřadu Břeclav.

Zpracováno na základě Informací poskytnutých 
zástupcem realizátora projektu a těchto zdrojů:

mantis-cyklostojany.eu mantis-cyklostojany.eu
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Inspirativní příklady dobré
praxe v dílčích oblastech 
Smart city

B. Smart odpadové hospodářství

K efektivnější prevenci znečišťování okolí a motivaci obyvatel ke snižo- 
vání produkce odpadů, přispívá chytré odpadové hospodářství. Například 
nejběžněji zmiňovaným je nasazení chytrých kontejnerů a popelnic či infor- 
mačních systémů, díky kterým města a společnosti dokáží optimalizo-
vat 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 za-
slat informace o jejich naplnění svozovým firmám, nebo mohou obsahovat 
integrovaný lis, který zajistí využití jejich kapacity naplno.

31
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B. Smart odpadové hospodářství

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Řešení spočívá v  nahrazení mechanických vodo-
měrů v  odběrných místech vodoměry digitálními, 
které dokáži nejen měřit samotou spotřebu, ale také 
sledovat výskyt neobvyklých událostí. Vodoměr 
má integrovanou paměť, kromě celkové spotřeby 
sleduje určité charakteristiky spotřeby v  čase, což 
mu umožní rozeznat neobvyklý odběr a  upozornit 
na něj. Vodoměry nové generace poskytují detailní 
monitoring odběrného místa, jako je například údaj 
o času maximálního či minimálního průtoku, signa-
lizace zpětného toku (domovní studny), informaci 
o  manipulaci s  vodoměrem, zavzdušnění potrubí 
a podobně. Jedná se o bezúdržbové zařízení, napá-
jené vlastní baterií s životností 15 let.

Odečty jsou prováděny online automaticky v  krát-
kých cyklech 15 vteřin bezdrátovým přenosem dat. 
Z  důvodu úspory baterií je vysílaný signál z  vodo-
měru poměrně slabý, takže bylo nutné vybudovat síť 
opakovačů, které jsou umístěny na sloupech veřej-
ného osvětlení. Z opakovačů se signál dostane do 
GSM brány a z ní je již odeslán na server, umístěný 
v sídle Vodohospodářské společnosti Chrudim.

Na serveru jsou data uloženy do databáze a  ana-
lyzovány. Pokud dojde k  záznamu neobvyklého 
odběru, kterým může například protékající záchod, 
obdrží majitel odběrného místa upozornění e-mai-
lem nebo SMS zprávou. Záznamy z vodoměru jsou 
odběratelům zpřístupněny na webovém portálu.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. a Vodárenská 
společnost Chrudim, a.s. se rozhodly využít moder-
ních technologií ke zvýšení efektivity provozu. Jako 
pilotní projekt bylo zvoleno zavedení chytrých vodo-
měrů ve městě Hlinsko. 

V  rámci systému distribuce pitné vody se 
běžně vyskytuje spektrum problémů, kte-
ré snižuje jeho efektivitu. Jedná se o úniky 
ve vodovodním řadu, úniky na odběrných  
místech a  v  horších případech o  havárie. 
Ojedinělé nejsou ani ztráty způsobené 
úmyslnými manipulacemi s  vodoměry. To 
vše prodražuje provoz vodovodní infra-
struktury.

Název projektu:  
Inteligentní měření spotřeby vody v obci Hlinsko

Realizátor:  
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (VaK Chrudim)
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (VS Chrudim)

Celkové náklady:
6 500 000,00 Kč vč. DPH

Financování:
vlastní zdroje VaK Chrudim a VS Chrudim

Období realizace:
2014–2020

Inteligentní měření spotřeby 
vody ve městě Hlinsko
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Zpracováno na základě Informací poskytnutých 
zástupcem realizátora projektu a těchto zdrojů:

Práce na projektu probíhají postupně po etapách. 
V současné době je pokryto 85 % odběrných míst ve 
městě. Plného pokrytí bude dosaženo v roce 2020 
s  cílovým stavem 1 700 vodoměrů. K  tomu je po-
třebná síť 170-ti opakovačů.

Kromě snížení ztrát vody tento systém umožnil 
přesnější odečty, zvýšení frekvence a rychlosti ode-
čtů, lepší komfort odečtů bez nutné přítomnosti 
odběratele, zajištění přístupu k odečtům pro odbě-
ratele, průběžnou kontrola odběrných míst a  celé 
sítě a snížení personálních nákladů za odečty. Pří-
nosem je také ochrana před neoprávněnou mani-
pulací s vodoměry. „Odběratelé mohou mít možnost 
průběžné kontroly odběrného místa, prostřednictvím 
již spuštěného webového portálu, kde mohou mít pří-
stup k pravidelným odečtům i případným alarmům“ 
zhodnotil další přínos systému Jakub Hamsa, ener-
getik Vodohospodářské společnosti Chrudim.

vschrudim.cz

hlinsko.cz

chytryregion.cz

orlicky.denik.cz

pardubice.rozhlas.cz

energieag.cz
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svozu odpadů, která se samozřejmě pozitiv-
ně promítá nejen do obecního rozpočtu, ale 
také do peněženek občanů.

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Prvním krokem k promyšlenějšímu nakládání s od- 
pady v obci je vždy vytvoření ekologicko-ekono-
mické studie potenciálních přínosů systému pří-
mo orientované na místní specifika. Dalšími kroky 
může být také rozbor komunálního odpadu, který se  
z obce odváží, čímž lze i přímo prakticky zjistit,  
v čem má současný systém značné rezervy. Dal-
ším důležitým krokem, v rámci zavádění nových po-
stupů, je rozsáhlá osvětová kampaň, která připraví 
všechny občany na změny, které se v rámci odpadů 
chystají.

Poté se v rámci celé obce zavedl tzv. door-to-door 
systém třídění odpadů do pytlů. Každá domácnost, 
která se dobrovolně rozhodne, že se do systému 
zapojí, vždy obdrží čiré pytle na třídění odpadů  
a čárové/QR kódy, díky kterým obec může vést jed-
noduchou evidenci množství odevzdaných odpadů, 
a tak dané domácnosti motivovat slevou z poplatku 
za odpad. Občané tímto způsobem mohou poho-
dlně odevzdávat nejen plast s nápojovými kartony  
a papír, ale také plechovky a konzervy, drobná elek-
trozařízení či mohou ke svozu přistavit PET lahev 
s použitým jedlým olejem. Svoz probíhá tak, že 
obecní zaměstnanci pytle, balíky příp. PET lahve  
s olejem svezou do sběrného střediska odpadů, kde 
vždy daný odpad zkontrolují, zváží a dané domác-

Název projektu:
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství 
obce Šitbořice

Realizátor: 
Obec Šitbořice a kolektiv MOJE ODPADKY

Celkové náklady: 
přibližně 0,55 mil. Kč (cena jednoho elektrického 
kompostéru s kapacitou zpracování až 2 000 kg 
gastroodpadu ročně je necelých 50 tis. Kč)

Financování:  
vzhledem k nízkým provozním nákladům je systém rea-
lizován z rozpočtu obce a díky úsporám je systém zcela 
ekonomicky soběstačný

Období realizace:
Od roku 2012 průběžně

Inteligentní motivační 
systém odpadového 
hospodářství v obci Šitbořice

V době, kdy se klade velký důraz na eko-
logii a smart technologie, jsou obce, kte-
ré zavedly inovativní systém nakládání  
s odpady již před lety a motivují své občany  
k environmentálně uvědomělému chování, 
o dlouhé kroky napřed před ostatními. Na-
víc zajištění pohodlného a efektivního sys-
tému odpadového hospodářství je v rámci 
samospráv velice důležité. Jednou z tako-
vých obcí je i obec Šitbořice s cca 2000 oby-
vateli, ležící v krásné vinařské oblasti jižní 
Moravy, která je díky svému odhodlání vzo-
rem pro ostatní obce a města. Důležitými 
faktory tohoto systému je vysoká efektivita 

B. Smart odpadové hospodářství
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Zpracováno na základě Informací poskytnutých 
zástupcem realizátora projektu a těchto zdrojů:

nosti přičtou patřičný počet tzv. EKO bodů. Motiva-
ce formou pomyslných bodů je mnohem výhodnější 
než klasická finanční motivace za vytřídění pytle  
s tříděným odpadem, protože dává obci volnou ruku 
v celkovém hodnocení jednotlivých domácností.

Velkou devízou tohoto systému je totiž to, že do-
káže zohlednit nejen to, zda domácnost poctivě  
a efektivně třídí odpad, ale také to, zda daná do- 
mácnost efektivně přistavuje efektivně naplněné  
nádoby na směsný odpad, zda přirozenými způsoby 
snižuje svoji produkci odpadu, zda se snaží přechá-
zet vzniku bioodpadu kompostováním nebo také, 
zda využívá možnosti nakupovat bezobalově, či ji-
nak ekologicky uvědoměle. Celkově tedy systém do- 
káže zohlednit až 6 oblastí nakládání s odpady, čímž 
zcela předchází nechtěným situacím, jako je umělé 
navyšování tvorby odpadu nebo naopak vznik čer-
ných skládek.

Výsledkem tohoto uvědomělého nakládání s od- 
pady v obci je výrazné navýšení vytříděnosti jednot-
livých složek, a především s tím spojený výrazný 
pokles produkce komunálního odpadu, a to o cca 
60 %.  Díky vysoké efektivitě systému má obec v ob- 
lasti odpadů dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, a na-
víc dokáže spravedlivě odměnit ty, kteří se na systé-
mu aktivně podílejí, což činí cca 95 % domácností.

Systém je díky své variabilitě velmi dobře aplikova-
telný i pro ostatní obce i města. V rámci systému 
lze odpad svážet nejen v pytlích svépomocí, ale také 
například v pytlích a barevných popelnic pomocí 
svozové společnosti. Systém si dokáže i efektivně 

B. Smart odpadové hospodářství

sitborice.cz

poradit s motivačním tříděním odpadu v zástavbě 
bytových a panelových domů, kde často na třídění 
přímo v domácnosti není mnoho prostoru.
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Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Alternativu, která je plně v souladu s platnou legisla-
tivou, představuje zpracování gastroodpadu pomo-
cí elektrického kompostéru přímo v místě provozu. 
Tato varianta se stává stále více populární a v roce 
2017 se pro ni rozhodli v Pardubicích. V rámci pilot-
ního projektu zajistila společnost Služby města Par-
dubice – Odpady a.s. vybavení jedenácti městských 
školních jídelen těmito zařízeními.

Technologie elektrických kompostérů na gastrood-
pad se skládá z biologické, fyzikální a mechanické 
části. Biologická složka je založena na práci mik-
roorganismů Acidulo, které rozkládají zbytky jídla. 
Fyzikální složka představuje zahřívání nádoby na 
teplotu 40°C pro urychlení rozkladu a ve fázi hygie-
nizace až na 70°C. Mechanická složka představuje 
provzdušňování vznikajícího substrátu. Tak dochá- 
zí k vytvoření nejvhodnějších podmínek pro kompos- 
tování. Výsledkem je, že během 24 hodin se zmenší 
objem odpadu o 90 %. Celý proces je plně automa-
tizovaný. Kompostér může být umístěn ve vnitřních 
prostorách provozu kuchyně, při jeho běhu díky  
nanotechnologickým filtrům nevzniká zápach a pro-
vozní podmínky jsou hygienické. Zařízení postačuje 
vyprázdnit jednou za 2 až 3 týdny, až dojde k  jeho 
naplnění. Vyprodukovaný substrát je pak možné po-
užít ke hnojení ve školní zahradě.

Tato technologie se v Pardubicích osvědčila. Gene-
ruje provozní úspory a představuje ekologické řeše-
ní. Jedinou nevýhodou oproti standardnímu svozo-
vému systému je nemalá počáteční investice, která 

Název projektu:
Vybavení školních jídelen v Pardubicích elektrickými 
kompostéry na gastroodpad – I. etapa

Realizátor: 
Služby města Pardubice – Odpady a.s.

Celkové náklady: 
přibližně 0,55 mil. Kč (cena jednoho elektrického 
kompostéru s kapacitou zpracování až 2 000 kg 
gastroodpadu ročně je necelých 50 tis. Kč)

Financování:  
rozpočet společnosti, rozpočet města

Období realizace:
2017

Cirkulární řešení pro 
pardubické školní jídelny

Platná legislativa ukládá provozovatelům 
hromadných stravovacích zařízení povin-
nost zavést a provádět tříděný sběr gastro-
odpadu. V případě zbytků jídla a některých 
surovin není z  hygienických důvodu mož-
né jejich standardní kompostování. Běžné 
řešení představuje ukládání zbytků jídla 
do zvláštní nádoby a  její každodenní svoz 
certifikovanou svozovou firmou. To pocho-
pitelně generuje nemalé náklady na exter-
ní službu a  také to není ideální z  hlediska 
ekologie, kdy odpady se odváží a následně 
zpracovávají vzdáleně od místa jejich vzni-
ku.

B. Smart odpadové hospodářství
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dosahuje necelých 50 tis. Kč za jedno zařízení, které 
je schopné zpracovat až 6 kg gastroodpadu za den, 
respektive 2 000 kg za rok. Měsíční příkon zařízení 
je 60 až 90 kWh.

Kromě provozních úspor a  ekologické šetrnosti 
kladou v  Pardubicích důraz také na environmen-
tální výchovu. Školní jídelny využívají jak venkovní 
plastové kompostéry na rostlinné zbytky, tak elek-
trické kompostéry ke zpracování zbytků jídla. Děti 
jsou s těmito technologiemi seznamovány. Obě tyto 
technologie jsou jednouché a bezpečné.

B. Smart odpadové hospodářství

meneodpadu.cz

meneodpadu.cz

enviweb.cz

chytryregion.cz

obchod.sdotechnika.cz

meneodpadu.cz

zajimej.se

meneodpadu.cz



38

Inspirativní příklady dobré
praxe v dílčích oblastech 
Smart city

39

C. Smart energie

Provádění úsporných opatření vedoucích ke snižování spotřeb energií 
patří k  současným trendům a  zapadá do koncepce chytrých měst. Za-
teplení a  inteligentní zdroje tepla snižují náklady na vytápění mnoh-
dy až o  desítky procent. Kromě vytápění se úsporná opatření zamě-
řují 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.
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osvětlení by tedy nemělo obsahovat modrou složku 
spektra a nemělo by svítit silněji, než je potřeba.

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Uvedené skutečnosti zohlednilo město Jesenice 
v  rámci výstavby nového chodníkuvJesenice – 
Kocanda. Tento úsek v extravilánu o délce 400 met-
rů, spojující dvě městské části, vybavilo osvětlovací 
technologií, která snižuje uvedené negativní vlivy 
a zároveň je energeticky úsporná. Cíl ochrany život-
ního prostředí se tak daří slaďovat s cílem zajištění 
bezpečnosti chodců.

Podél chodníku bylo osazeno 13 svítidel s LED zdro-
ji, které jsou vybaveny filtry na odstínění modré bar-
vy. Výsledná barva osvětlení je červeno-oranžová 
a oproti běžným LED zdrojům obsahuje jen 1 % z pů-
vodní emise modré části spektra. Intenzita osvětlení 
se automaticky mění podle nastaveného časového 
plánu a díky pohybovým čidlům také v závislosti na 
aktuálním pohybu osob. Osvětlení je koridorové, 
to znamená, že podle pohybu chodce se postupně 
zvyšuje a následně snižuje intenzita svitu několika 
sousedících lamp. V noci mezi jedenáctou a pátou 
hodinou se osvětlení utlumí na 20 % intenzity.

Volbou této technologie se podařilo zamezit nárůs-
tu světelného smogu a minimalizovat další negativ-
ní vlivy na obyvatele a přírodu. Za tento počin ob-
drželo město Jesenice vítěznou cenu E.ON Energy 
Globe Award ČR za rok 2018 v kategorii Obec. Jed-
ná se o jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti 
životního prostředí.

S  ohledem na vlastnost tohoto světelného zdroje, 
který emituje modré složky světelného spektra, se 
stále častěji vedou diskuse o  jeho zdravotních do-
padech. Biorytmy organismů se řídí světlem. Modré 
světlo organismy probouzí a  je přirozené pro den. 
V noci by mu organismy vůbec neměly být vystave-
ny, aby nedošlo k narušení přirozeného rytmu. Po-
kud se tak stane, lidem hrozí například spánkové 
poruchy, vznik depresí a  oslabení imunitního sys-
tému. Obdobné negativní dopady jsou pozorovány 
u zvířat včetně narušení reprodukčního cyklu. V pří-
padě rostlin se jedná o negativní vliv na růst. A ne-
jde jen o barvu světla, ale i o  jeho intenzitu. Noční 

Energetické úspory a světelné zdroje typu 
LED (Light-Emitting Diode) patří neodmy-
slitelně k  sobě. Sílící snaha o  energetické 
úspory a  zlepšující se cenová dostupnost 
LED světelných zdrojů vedou k  rychlému 
rozšiřování této technologie.

Název projektu:
Chodník Jesenice - Kocanda

Realizátor:
město Jesenice

Celkové náklady: 
3 206 500,00 Kč vč. DPH, z toho objekt veřejného 
osvětlení 1 179 750,00 Kč vč. DPH

Financování:
3 206 500,00 Kč hrazeno z rozpočtu města

Období realizace:
2018

Veřejné osvětlení šetrné 
k přírodě ve městě Jesenice
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cz.iot-nn.com enviweb.cz

zelenenoviny.cz chytryregion.cz
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ní kotelny, rozvodů centrálního zásobování teplem 
(CZT) a  provoz vlastní výroby topných pelet. Díky 
tomu má většina domácností v  obci zajištěné ce-
loroční dodávky tepla pro vytápění a teplé užitkové 
vody. Dále obec vyrábí a prodává elektrickou energii 
a zpracováním obsahu septiků z domácností v bi-
oplynové stanici také částečně vyřešila problém 
s neexistující kanalizací.

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Vstupními surovinami pro bioplynovou stanici jsou 
zejména zemědělské a  potravinářské odpady, vy-
produkované v obci a v jejím okolí, dále také obsahy 
septiků a doplňkově biomasa. Fermentací vzniká bi-
oplyn, který je jímán do zásobníku a následně spalo-
ván v kogenerační jednotce s elektrickým výkonem 
330 kW a s tepelným výkonem 405 kW. Vyrobenou 
elektrickou energii obec dodává do distribuční sítě. 
Zbytkové teplo se pak využívá k  distribuci do do-
mácností k zajištění dodávek tepla a teplé užitkové 
vody. V zimní sezóně, kdy kogenerační jednotka ne-
vyprodukuje dostatek zbytkového tepla, se potřeb-
ná teplená energie doplňuje do soustavy CZT obec-
ní kotelnou. Ta zahrnuje dva kotle, jeden o výkonu 
800 kW na spalování slámy a druhý o výkonu 400 
kW na spalování štěpky a  dřevního odpadu. Obec 
navíc provozuje vlastní výrobu topných palet, které 
také dále prodává. Rozvody CZT včetně přípojek do-
sahují délky 6000 metrů a  jsou vybaveny diagnos-
tickým systémem případných poruch a netěsností. 
Prostřednictvím automatických předávacích stanic 
s měřením odběru tepla ve výměnících je k  rozvo-
dům připojeno 149 objektů, což představuje 92 % 

S ohledem na potřebu zajištění moderní infrastruk-
tury pro obyvatele a na zpřísňující se ekologické nor-
my stála obec na počátku tisíciletí před zásadním 
koncepčním rozhodnutím v záležitostech technické 
vybavenosti. Obec si zvolila odvážnou a v českých 
podmínkách v té době zcela unikátní cestu energe-
tické nezávislostí, kterou mohla a realizovat díky vy-
datné dotační podpoře.

Zvolené řešení zahrnovalo vybudování bioplynové 
stanice s kogenerační jednotkou, trafostanici, obec-

Obec Kněžice se nachází v okrese Nymburk 
a žije v ní přibližně 500 obyvatel. Podobně 
jako řada dalších obcí kolem roku 2000 ne-
byla plynofikována a  ani neměla splaško-
vou kanalizaci.

Název projektu:
Bioplynová stanice a výtopna na biomasu v obci Kněžice

Realizátor:
obec Kněžice

Celkové náklady: 
135 mil. Kč vč. DPH

Financování:
83,7 mil. Kč dotace z Evropského fondu regionálního 
rozvoje  
11,2 mil. Kč dotace ze Státního fondu životního prostředí 
40,1 mil. Kč bankovní úvěr

Období realizace:
2005–2007

Kněžice – první energeticky 
nezávislá obec v Česku 

C. Smart energie
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trvale žijících obyvatel obce. Energetickým využitím 
jsou suroviny přeměněny na tekutý vyfermentovaný 
substrát a popel, které představují kvalitní hnojivo, 
využívané místní farmou. Provoz celé soustavy je 
automatický, vyžadován je dozor 1x za 8 hodin. Vět-
ší míra obsluhy je potřebná pouze v souvislosti ma-
nipulací se surovinami a následnými produkty. 

Vybudovaná soustava plně pokrývá energetické po-
třeby v obci. V případě elektrické energie je dokonce 
produkce vyšší, než místní spotřeba. Obec dodává 
do sítě ročně přibližně 2200 MWh. Klíčovým fak-
torem úspěchu, který značně zlepšuje ekonomiku 
provozu, je využití odpadního tepla z bioplynové sta-
nice domácnostmi v obci. Vedení obce se podařilo 
občany přesvědčit o  smyslu této investice a  o  její 
ekonomické výhodnosti jak pro obec, tak i pro do-
mácnosti. Ty mají smluvně garantovánu výhodnou 
cenu.

Nemalá investice je vyvažována příjmy z  prodeje 
tepelné a elektrické energie. Návratnost je sice po-
měrně dlouhá, ale k tomu je potřebné ještě přihléd-
nout k  úspoře cca 40 mil. Kč, které by jinak obec 
musela investovat do vybudování splaškové kanali-
zace. Provoz navíc vytváří 5 pracovních míst na úze-
mí obce. Kromě ekonomických přínosů má projekt 
významné environmentální aspekty. Za realizaci 
projektu obec obdržela řadu ocenění, například Cer-
tifikát energeticky soběstačné obce od Ministerstva 
životního prostředí ČR, nebo prestižní Evropskou 
cenu za energetickou efektivnost (EEA). 

C. Smart energie

obec-knezice.cz

e15.cz

euro.cz

asb-portal.cz

casopisstavebnictvi.cz

idnes.cz

tzb-info.cz

obnovitelnedesetileti.cz
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mácností v obci, což byl důležitý krok pro nastavení 
celého systému.

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

O rok později byl zaveden motivační systém pytlo-
vého třídění a evidence odpadu z domácností, kte-
rý je postaven na podrobné elektronické evidenci. 
Domácnosti, které se dobrovolně přihlásí do tohoto 
systému, obdrží zdarma pytle s QR kódy pro identi-
fikaci. Tímto způsobem je možné třídit plasty, papír 
a nápojové kartony. Naplněné pytle putují do sběr-
ného dvora buď v rámci svozu, nebo je tam mohou 
občasné dopravit individuálně. Ve sběrném dvoře je 
provedeno načtení QR kódu z každého pytle a jeho 
automatické zavedení do databáze. Pracovníci 
sběrného dvora pytel zváží a zkontrolují, zda je jeho 
obsah správně vytříděn a v případě potřeby prove-
dou dotřídění. Následně všechny tyto informace do-
plní do evidenčního systému. Za správně vytříděný 
pytel získá domácnost bonusové body. Další bod se 
přičítá v případě individuálního odvozu do sběrného 
dvora. V  případě chybného třídění se domácnosti 
připisuje méně bonusových bodů, nebo body žádné. 
Na konci roku se bonusové body sečtou a přemění 
ve slevu na poplatku za komunální odpad na násle-
dující kalendářní rok. Například bonus za správně 
vytříděný pytel plastů činí 10 Kč plus dalších 5 Kč, 
pokud jej občan přivezl přímo do sběrného dvora.
 
Díky této elektronické evidenci obec získává důležitý 
přehled o odpadovém hospodářství na svém území. 
Také domácnosti mají přístup k evidenci prostřed-
nictvím webové aplikace, kde si mohou zkontrolo-

Odpadové hospodářství se zde postupně vyvíjí, a to 
hlavně díky realizaci vícero projektů. Důležité změ-
ny v  obci nastaly v  letech 2007 a  2008, kdy obec 
vybudovala vlastní sběrný dvůr s třídírnou odpadu. 
Předpokladem bylo provedení analýzy odpadu z do-

Zajištění funkčního odpadového hospodář-
ství je jedním ze základních úkolů každé 
obce či města, přičemž v jejich rozpočtech 
tvoří nezanedbatelný podíl na výdajích. 
Obec Trojanovice z Moravskoslezského kra-
je, ve které žije necelých 3000 obyvatel, je 
ukázkovým příkladem, jak lze tuto úlohu 
vykonávat zodpovědně a vysoce efektivně. 
Tato obec dbá v rámci odpadového hospo-
dářství na environmentální šetrnost a sou-
časně se dívá na odpad jako na komoditu.

Název projektu: 
jedná se o soustavu několika projektů v rámci odpadové-
ho hospodářství obce Trojanovice

Realizátor: 
obec Trojanovice

Celkové náklady:
—

Financování:
rozpočet obce + dotace z Operačního programu Životní 
prostředí v programových obdobích 2017–2013  
a 2014–2020

Období realizace:
průběžně

Chytrý systém nakládání 
s odpady v Trojanovicích

B. Smart odpadové hospodářství
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vat zaevidování odevzdaného pytle, jeho hmotnost, 
správnost vytřídění a obdržené bonusové body. 

Nastavení systému má vysoké motivační účinky. 
Domácnosti jsou vedeny jak ke zvyšování objemu 
vytříděného odpadu, tak i ke správnosti jeho třídění. 
Díky tomu obec ušetří peníze za ukládání odpadů 
na skládku, a navíc získává příjmy z prodeje takto 
kvalitně vytříděného odpadu k  dalšímu zpracová-
ní. To umožňuje dlouhodobě udržovat poplatek za 
komunální odpad ve výši 410 Kč na osobu za rok, 
přičemž tato částka je jednotlivým domácnostem 
odpovídajícím způsobem snížena díky bonusovým 
bodům, získaným z pytlového třídění. Systém umož-
nil obci výrazně vylepšit ekonomiku odpadového 
hospodářství.

„Díky tomuto systému, který používáme již od roku 
2009 a do kterého se nám zapojilo až 90% domác-
ností, jsme zvýšili vytříděnost ze směsného komu-
nálního odpadu až na 80%, což nám i občanům při-
neslo zejména zajímavou finanční odměnu a  stali 
jsme se nejlépe třídící obcí Moravskoslezského kra-
je“, hodnotí přínosy Mgr. Jiří Novotný, starosta obce 
Trojanovice.

Další pomyslné kamínky do mozaiky chytrého od-
padového hospodářství představují tři projekty 
v  oblasti biologických odpadů. Jednak obec vyba-
vila domácnosti kompostéry. Dále zřídila komunitní 
kompostárnu, kde jsou kompostovány biologické 
odpady z obecních pozemků a další biologické od-
pady, které nejsou vhodné ke kompostování v  do-
mácích kompostérech. Třetím projektem byla výmě-

na kotle na zemní plyn v budově školy za kotel na 
dřevní štěpku, kde je energeticky využívána štěpka 
z  ořezů na obecních pozemcích. Tím došlo k  dal-
šímu snížení objemu vyprodukovaného směsného 
komunálního odpadu, k úsporám za jeho ukládání, 
a navíc i k úsporám díky jeho energetickému využití.

B. Smart odpadové hospodářství
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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 sna-
ží zástupcům místních samospráv přehledně a  srozumitelně představit 
konkrétní opatření, která jim k takové chytré správě města budou nápo-
mocna. 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. 
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Aplikace zajišťuje komunikaci s občany kombinací 
několika kanálů. Jedná se o  SMS zprávy, e-maily 
a  speciální mobilní aplikaci. Jednotlivá sdělení je 
možné velice přesně zacílit na určité skupiny obyva-
tel, a to z různých hledisek, jako jsou předvyplněné 
oblasti zájmů, nebo třeba konkrétní lokality. Rozesí-
lání SMS zpráv obec využívá v případech akutních 
informací o  hrozícím nebezpečí, výpadků energie, 
dopravních uzavírek a  dalších. Pro pozvánky na 
kulturní akce, informování o novinkách, zasílání fo-
tografií z  akcí a  informování o  dění v  samosprávě 
jsou vhodnou formou e-maily. Pro specifické skupi-
ny nevidomých a  slabozrakých osob slouží forma 
hlasových zpráv.

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Nejvíce možností pak přináší aplikace pro chytré 
telefony s názvem Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Čes-
ko, která nabízí řadu zajímavých funkcionalit. Kromě 
různých volitelně nastavitelných forem informová-
ní umožňuje lidem hlásit podněty a  závady, černé 
skládky, vyvrácené dopravní značky nebo nesvítící 
veřejné osvětlení. To vše mohou občané jednoduše 
vyfotit, udat polohu a odeslat obci k řešení. Další za-
jímavou funkcionalitou, kterou obec Březina aktivně 
využívá, jsou online ankety, tedy jakási minirefe- 
renda.

„V  rámci komunikace se nám osvědčila především 
hromadná rozesílka SMS, která nám umožňuje zací-
lit komunikaci podle zájmů, které občané zvolili při 
registraci. V rámci SMS rozesílek občany informuje-
me o kulturních akcích, odstávkách vody, ztracených 

Obec Březina se proto rozhodla pro zásadní změnu. 
Vytyčila si cíl zlepšit řízení obce pomocí efektivnější 
komunikace s občany. To se má v důsledku proje-
vit na vyšší kvalitě života v obci a na její prosperitě. 
Hlavním nástrojem, který zajišťuje efektivní a chyt-
rou komunikaci obce s  občany se stala aplikace 
Mobilní rozhlas.

Nové komunikační technologie přináší li-
dem nepřeberné množství nových možnos-
tí a  tím se také stávají jedním z  hlavních 
hybatelů změn životního stylu lidí. Tempo 
života se zrychluje, mění se preferované 
formy a  způsoby komunikace. V  takových 
podmínkách standardní obecní rozhlas 
a webové stránky již těžko obstojí jako hlav-
ní komunikační kanály mezi obcí a  jejími 
občany.

Název projektu:
Mobilní rozhlas obce Březina

Realizátor:
obec Březina

Celkové náklady:
roční poplatek 35 000,00 Kč vč. DPH

Financování:
hrazeno plně z rozpočtu obce

Období realizace: 
v provozu od roku 2015

Mobilní rozhlas a referendum 
v obci Březina
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zástupcem realizátora projektu a těchto zdrojů:

domácích mazlíčcích nebo o dopravních uzavírkách,“ 
uvedl starosta obce Martin Habáň a  dodal: „Jako 
velmi přínosné shledáváme ankety a referenda, která 
občanům rozesíláme formou hlasových zpráv. Díky 
propojenosti systému s kontakty jsme dokázali zís-
kat odpovědi až od 80 % respondentů, v průměru se 
jedná o 66 %. Zároveň jsme dokázali oslovit i seniory, 
slabozraké a nevidomé v naší obci. Podobná referen-
da jsme realizovali například při rozhodování o podo-
bě nových zastávek či nového multifunkčního hřiště.“

Mobilní Rozhlas umožňuje obci Březina využívat 
nejmodernější komunikační technologie a  díky 
mobilním telefonům občany zastihnout prakticky 
kdekoliv. Obci se tak daří zvyšovat informovanost 
a spokojenost občanů, šetřit náklady a budovat dů-
věru a  prestiž moderně komunikujícího úřadu. Na 
současnou podobu aplikace měla obec Březina vel-
ký vliv, aktivně se totiž podílela na budování a vylep-
šování systému svými připomínkami a návrhy. mobilnirozhlas.cz obec-brezina.cz

chytryregion.cz play.google.com
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zahrnující nejen jednotlivé majetkové položky, ale 
také řadu dalších informací o  lokalizaci majetku 
v  prostoru, jeho dalších parametrech, stavu, atd. 
K navedení majetku do systému byl použit mobilní 
mapovací systém dodavatelské firmy. Vytvořená 
databáze nyní obsahuje zejména podrobné paspor-
ty komunikací, svislého dopravního značení, veřej-
ného osvětlení a odpadkových košů. Do budoucna 
budou doplněny další podrobné pasporty.

Tyto jednotlivé vrstvy se promítají v geografickém in-
formačním systému, který obsahuje základní mapy 
území, ortofotomapy aktuální i  v  řadě historických 
verzí, panoramatické snímky, technické sítě třetích 
stran (elektrické rozvody, vodovodní řad, kanalizace, 
plynovody, datové linky a další), data Registru územ-
ní identifikace, adres a  nemovitostí a  katastrální 
mapy. Celý systém je přehledný a  intuitivní. Snad-
no umožňuje navolit kombinaci zobrazení několika 
vrstev, se kterými je potřebné pracovat. Občanům 
je volně k dispozici upravená webová verze, která je 
dostupná na adrese https://app.gisonline.cz/73.

 „Projekt zjednodušil a urychlil práci s daty v evidenci 
majetku obce. V systému Je možné vytvářet a tisk-
nout mapové podklady různého charakteru. Inten-
zivně také využíváme data z  katastru nemovitostí,  
jsme napojeni na plynárny, vodárny, elektrárny, takže 
vidíme všechny sítě. Pasportizace nám umožňuje 
efektivně plánovat například údržbu zeleně v  obci. 
Můžeme se zaměřit na opravy místních komunikací 
či rozšíření parkovacích míst, kterých je pořád nedo-
statek.“, zhodnotil starosta obce Pavel Houšť.

S  ohledem na současné potřeby však přestal být 
tento systém vyhovující, zejména pro jeho nízkou 
přehlednost a  komplikované dohledávání. V  obci 
s  1 800 obyvateli se jedná o  tisíce majetkových 
položek. Vedení obce se rozhodlo pro nový přístup 
v  podobě elektronické evidence zakomponované 
do geografického informačního systému a za tímto 
účelem se rozhodlo pro řešení GisOnline.

Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Majetek obce byl do nového systému naveden for-
mou pasportů, tedy vytvořením rozsáhlé databáze, 

Povinnost přehledné evidence majetku 
měst a  obcí je dána zákonem. Vinařská 
obec Hodonice měla ještě poměrně nedáv-
no splněnu tuto povinnost jednoduchou 
formou v podobě vytištěných tabulek. 

Název projektu:
Webová mapová aplikace GisOnline obce Hodonice

Realizátor:
obec Hodonice

Celkové náklady: 
120 000,00 Kč vč. DPH jednorázová investice 
+ 14 500,00 Kč roční servisní poplatek

Financování:
120 000,00 Kč hrazeno z rozpočtu obce

Období realizace: 
2017

Přesná pasportizace majetku 
v obci Hodonice

D. Smart governance
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Díky implementaci tohoto systému se obci podařilo 
získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR na rekonstrukci veřejného osvětlení. Zpracovaný 
pasport této infrastruktury byl totiž podmínkou pro 
podání žádosti o dotaci.

V roce 2017 získala obec Hodonice za toto specific-
ké řešení titul Chytrá obec. Do budoucna se plánuje 
rozšíření systému o mobilní aplikaci, která umožní 
občanům hlásit závady ve vztahu ke konkrétnímu 
majetku obce.

D. Smart governance

topgis.cz app.gisonline.cz chytryregion.cz
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Konkrétní kroky v realizaci projektu: 

Řešení situace představuje nahrazení klasické vitrí-
ny elektronickým kioskem a současná digitalizace 
a  automatizace tohoto procesu. Pro takové řeše-
ní se rozhodli ve městě Rosice, které leží v okrese 
Brno-venkov a má necelých 6 tisíc obyvatel. Město 
je současně obcí s  rozšířenou působností, v  jehož 
správním obvodu žije téměř 26 tisíc obyvatel.

Digitalizace procesů městského úřadu představuje 
v Rosicích jasný kurz. Během uplynulé dekády měs-
to v tomto směru úspěšně realizovalo již tří důležité 
projekty, na které chytře využilo dotační zdroje. Nej-
prve v programovém období 2007-2014 realizovalo 
projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním 
obvodu ORP Rosice“, na který krátce nato navázal 
projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Ro-
sice“.

V aktuálním programovém období  proběhla realiza-
ce projektu „Rozvoj ICT služeb města Rosice“. Pro-
jekt zahrnoval tři logické celky:

Nicméně povinnost vedení úřední desky v  tradič-
ní fyzické podobě přetrvává. Současně množství 
dokumentů, které musí být na úředních deskách 
zveřejněny, neustále narůstá. V případě městských 
úřadů obcí s rozšířenou působností se již jedná o ta-
kové množství listin, které je po praktické stránce 
velmi náročné vyvěsit a  následně organizovat. Ať 
už jde o  prostor pro vyvěšení, časovou náročnost, 
hlídání rozdílných lhůt zveřejnění dokumentů, atd. 
Tento problém se postupně začíná týkat i menších 
měst a řady dalších obcí.

Platný právní řád ukládá městům a obcím 
zveřejňovat řadu dokumentů na úředních 
deskách. K  tradičním venkovním vitrínám 
přibyla i on-line forma na webových strán-
kách, která je v  současné době ze strany 
občanů mnohem více využívaná.

Název projektu:
Rozvoj ICT služeb města Rosice

Realizátor:
město Rosice

Celkové náklady: 
4 300 439,22 Kč Kč vč. DPH

Financování:
3 870 395,29 Kč dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu
430 043,93 Kč kryto z rozpočtu města

Období realizace:
2016–2018

Digitální úřední deska 
v Rosicích ve formě 
informačního kiosku

Modernizace komunikačního a informačního systému MěÚ (elek-
tronická finanční kontrola a zajištění elektronického oběhu účetních 
dokladů, automatizované předávání dat a informací ze zřizovaných 
organizací, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle nařízení eIDAS, zajiš-
tění správy dlouhodobých digitálních dokumentů a jejich zveřejňování).

Elektronická úřední deska (pořízení elektronické úřední desky s cílem 
automatizace a elektronizace procesu zveřejňování dokumentů na 
úřední desce).

Rozšíření infrastruktury informačních systémů městského úřadu 
(pořízení serverů a dalších prvků na posílení IT infrastruktury, včetně 
souvisejícího obslužného softwaru).

D. Smart governance
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V rámci projektu byly pořízeny dva venkovní boxova-
né infokiosky s podsvícenou LCD obrazovkou a roz-
lišením ve Full HD. Zobrazení obsahu je přehledné 
a  ovládání velice intuitivní, takže občanům nečiní 
žádné problémy. Speciální softwarové řešení umož-
ňuje propojit elektronickou spisovou službu měst-
ského úřadu s úřední deskou. 

„V  rámci projektu bylo dosaženo automatizace 
a plné elektronizace procesu zveřejňování dokumen-
tů na úřední desce, kdy původní systém využívající 
klasickou úřední desku s tištěnými dokumenty byl již 
vzhledem k množství zveřejňovaných dokumentů ka-
pacitně zcela neudržitelný“, shrnul Libor Fučík z Od-
boru kanceláře starosty Městského úřadu Rosice.

Toto nové řešení přineslo výrazné zvýšení efektivity 
práce s úřední deskou. Nemalá je úspora nákladů za 
tisk množství dokumentů, a hlavně čas pracovníků 
úřadu, kteří se o úřední desku starají. Občanům je 
nabízena kvalitnější služba, zejména z hlediska pře-
hlednosti informací a neustále aktuálnosti.

D. Smart governance

smartcities.gordic.cz
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Brožura nenabízí zdaleka vyčerpávající popis všech 
možných aplikace konceptu Smart city v praxi. Smy-
slem předkládané publikace bylo představit vnímání 
konceptu z pohledu zástupců obcí a měst Zlínské-
ho a Trenčínského kraje a nabídnout jim konkrétní 
inspiraci pro projektová řešení ve vytipovaných ob-
lastech Smart mobilita, Smart odpadové hospodář-
ství, Smart energie a Smart governance. Pokud se 
chcete seznámit s dalšími výstupy projektu, navští-
víte webové stránky www.smovm.cz, kde najdete 
přehledně všechny další informace. 

Závěrečné shrnutí a další 
doporučené zdroje informací 
o smart city 

smovm.cz

Pro bližší studium přístupu Smart city v Česku i na  
Slovensku doporučujeme využít i některé z následujících 
informačních zdrojů. 

Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, SR: 

Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030: 

Metodika Konceptu inteligentních měst, ČR: 

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

Slovak Smart City Cluster



Tato publikace byla zpracováná v roce 2019 Sdružením měst  
a obcí východní Moravy a Trenčianské regionální rozvojové agen-
tury v rámci projektu „Informační most III: Smart city jako zdroj 
rozvoje česko-slovenského příhraničí“ a financována z programu 
Interreg V-A. Na přípravě se podílel projektový tým ve spolupráci  
s Ing. Martinem Habudou a Ing. Lukášem Zlámalem.

smovm.cz


