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Úspora 

David Bárta : šéfredaktor

Dne 5. 3. 2019 podepsala v  Bratislavě ministerstva V4 Společné 

prohlášení (Joint statement), kterým se zavazují k  užší spolupráci 

na tvorbě Katalogu inovativních veřejných služeb formou sdílených 

demonstrátorů (ukázkové projekty). Ke sdílení s V4 už v ČR máme 

několik demonstrátorů inovací ve veřejné správě, které budou 

představeny na URBIS 2019 a jejich nositelé budou oceněni spolu 

s kolegy ze Slovenska, Maďarska a Polska. Protože od 1. 7. předsedá 

V4 Česká republika, je i veletrh URBIS místem, kde budeme disku-

tovat potřebnou strategii s představiteli státu, krajů, MASek i obcí.

Aktuální číslo se tak věnuje strategickému plánování, které odvisí 

jak od státních aktivit (Digitální Česko, MV ČR, MH SR), tak od chyt-

rých investic, tj. jednotlivých konceptů, kterými překonáme rezortis-

mus. Spolu s DPO jsme připravili první koncept, chytrou zastávku, 

o jejíž fi nální podobě bude na webu iCityPoint.eu možno otevřeně 

hlasovat a komentovat. Výsledky vyhlásíme na URBIS 2019 spolu 

se soutěží na demonstrátor.

Pokud berete koncept Smart City opravdu vážně, nemůžete 

na největší vzdělávací akci ve V4 na Smart City prostě chybět. 

5-6. 6. 2019 v Brně na URBIS (smartcityfair.cz)!

David Bárta
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: Úvod

Dnešní doba je plná nových výzev. Významnou část nese 

s sebou probíhající „digitální revoluce“ a globalizace. Naše 

zdroje jsou omezené a řídící mechanismy státu (ústředních 

správních úřadů i  místní samosprávy) často zastaralé 

a  nevyhovující. Těžko můžeme pomýšlet na úspěšnou 

digitální transformaci bez aplikace digitálních nástrojů 

a  moderních metod řízení celé této transformace. Článek 

vymezuje problematiku řízení klíčových strategických 

konceptů pomocí tvorby a optimalizace příslušných 

digitálních modelů. Předmětem diskuse jsou nástroje 

a  postupy Enterprise Architektury – tvorba referenčních 

architektur, modely konkrétních řídících rámců až po 

myšlenku tvorby úplných „digitálních dvojčat organizací“ – 

Digital twins of organisation. Krátce jsou diskutována hlavní 

omezení – jak aplikovat moderní metody řízení s globálním 

(EU) přesahem v  prostředí veřejné správy, která často 

nedokáže (mezirezortně) koordinovat ani svoje vlastní řídící 

akty, a  která standardně funguje v řídícím modelu „tvrdé“ 

organizační hierarchie (z doby Marie Terezie).

: Model programu 

 „Digitální Česko“

Vládní program „Digitální Česko“ je tvořen třemi pilíři (Česko 

v  digitální Evropě, Informační koncepce ČR, Digitální ekono-

mika a  společnost) a  rozpracovává problematiku digitální 

transformace do 15 hlavních a  115 dílčích cílů. Pro naplnění 

cílů bylo ke konci března 2019 identifi kováno 808 záměrů, 

dále 192 milníků, 257 indikátorů, 147 rizik. Z toho 385 záměrů 

bylo rozpracováno a  tvoří nyní obsah 15ti implementačních 

plánů (po jednom ke každému hlavnímu cíli). Na zpracování 

se aktivně podílelo 150 jednotlivců z  více jak 60 různých 

subjektů. Z  názvů pilířů a  několika uvedených čísel je jasný 

enormní rozsah a šířka záběru tohoto programu. Správa tako-

vého počtu participujících a požadovaného obsahu implikuje 

nutnost využití automatizovaných nástrojů. 

Všechny cíle a záměry programu „Digitální Česko“ jsou katalo-

gizovány a spravovány v objektově orientované aplikaci (digi-

tálním modelu) se vzdáleným přístupem prostřednictvím inter-

netového prohlížeče. Na obrázku 1 je část obsahového jádra 

programu ve 2 formách zobrazení – 1. hierarchie („rozklikávací“ 

strom), 2. ve formě grafu prvků a vzájemných vazeb. Ve stromo-

vém zobrazení pod dílčím cílem ČDE 2.03 jsou vidět 3 záměry 

z celkových 808.

Program „Digitální Česko“ je první strategickou iniciativou, pro 

kterou bylo zpracováno řídící schéma (metodika) pomocí EA 

modelu v jazyce Archimate. Model zahrnuje referenční schéma 

struktury vlastní koncepce, řídící, koordinační a podpůrné pro-

cesy, organizační vztahy aktérů a nástroje automatizace řízení 

programu. Jako příklad je na obrázku 2 uvedena přehledová 

mapa vztahů.

Rozsah programu je řádově větší než jiné koncepční a strate-

gické materiály schválené vládou. Nezahrnuje pouze problema-

tiku „digitálního vládnutí“ (Informační koncepce), ale podporu 

transformace ekonomiky a  společnosti, spolu s  participací na 

digitální agendě EU (v dalších 2 pilířích). To navozuje zákonitou 

otázku, jakými postupy a  nástroji se dá tak rozsáhlý program 

vůbec koordinovat a  řídit. Tj. podrobný (digitální) model pro-

gramu je podmínkou nutnou, nikoli však postačující.

Samotný rozsah programu je ovšem jen jedním z  problémů. 

Existuje totiž dalších několik desítek platných koncepcí a strate-

gií přijatých vládou, které jsou částečně (více nebo méně) obsa-

hově překryvné – v cílech i některých záměrech/opatřeních/

projektech. Za každým takovým materiálem stojí určité „gesční“ 

ministerstvo. Koncepční a  strategické vládní dokumenty jsou 

vždy určitou snahou o  řízení potřebných změn na úrovni exe-

kutivy (formou usnesení vlády), které materiál přijímá a v sou-

vislosti s  jeho přijetím zadává úkoly jednotlivým členům vlády. 

Většina koncepcí předpokládá mezirezortní kooperaci. 

Bohužel systém mezirezortní spolupráce je v  současnosti 

nadále velmi problematický. Jediným hojně využívaným nástro-

jem pro průřezovou koordinaci je vytvoření výboru, komise, pra-

covní skupiny nebo složitější struktury složené z těchto prvků. 

Počet, síla, mandát a komunikační schopnost konkrétních osob-

ností najmenovaných do těchto „virtuálních“ struktur předurčuje 

výsledek – pozitivní (menší, kompaktní týmy se silnou individu-

alitou a mandátem), nebo nulový (žádná osobnost, nebo slabý 

mandát, popř. kolektivní neodpovědnost početné skupiny). 

Pro vyřešení tohoto problému byl zadán Ministerstvu pro místní 

rozvoj úkol „zmapovat“ příslušné materiály a  jejich překryv 

s programem. První data mapování jsou již k dispozici a v druhé 

polovině letošního roku dojde k jejich převodu do modelu „Digi-

tálního Česka“. Následně bude nutné přijmout rozhodnutí, jak 

provázat cíle, záměry/opatření různých koncepcí, eliminovat 

duplicity, zajistit celkovou koordinaci a efektivitu vynaložených 

veřejných zdrojů.

Ing. Martin Tax :  Metodik programu „Digitální Česko“ působí ve strukturách RVIS v rámci angažmá ve státním podniku NAKIT. Rovněž 

působí jako konzultant manažerského poradenství a Enterprise Architekt na „volné noze“ (OSVČ). Jako podnikatel je majitelem spo-

lečností DAIN s.r.o. a Palmovka Business Center s.r.o., v minulosti byl řadu let předsedou představenstva DELTAX Systems a.s. Kariéru 

začal jako vědecký pracovník Akademie věd (Astronomický ústav a ÚTIA). Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT 

ve specializaci fyziky plazmatu. Projektům v oblasti digitalizace a eGovernmentu se věnuje od roku 1992. (martin.tax@nakit.cz )

Digitální 

Česko 

a inovace
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: Vymezení problematiky

 pomocí hlavních pojmů

Inovace 

Zásadní pojem, se kterým veřejná správa bohužel není 

schopná aktivně pracovat (sama vůči sobě), protože neexis-

tuje žádný zákon, který by ukládal povinnost aplikovat změny 

tak, aby se daly věci „dělat správně“ - inovativně = tj. kvalita-

tivně se zlepšovat, zvyšovat výkonnost a efektivitu.

Digitální Evropa 

„Digitalizační“ program Evropské rady viz https://www.con-

silium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/12/04/digital-

-europe-programme-council-agrees-its-position/

Digitální Česko (DČ), RVIS 

Vládní program digitalizace viz https://www.mvcr.cz/clanek/

rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx, kterou koordinuje 

RVIS = Rada vlády pro informační společnost.

eGovernment 

Digitální „vládnutí“. V tomto ohledu pojem vymezuje pouze pro-

blematiku digitalizace „výkonu veřejné moci“, jejíž obsah je dán 

právním rámcem.

Katalog služeb a digitální služba 

Dle návrhu zákona o právu na digitální službu – Digitální služ-

bou se rozumí služba orgánu veřejné moci při výkonu jeho 

působnosti uvedená v Katalogu služeb orgánů veřejné moci, 

kterou poskytuje orgán veřejné moci uživateli služby v elek-

tronické podobě prostřednictvím informačních a  komunikač-

ních technologií.

Smart Administration a Strategický rámec 

rozvoje veřejné správy 2014-2020

Platné „zastřešující“ iniciativy státu (koncepční dokumenty při-

jaté usnesením vlády), jejichž cílem je změnit základní para-

digma veřejné správy „úřaduji přesně dle litery zákona“, aneb 

když je napsáno papír, požaduji papír, na „klientsky orientova-

nou“ a „zlepšující se“ veřejnou správu.

Smart City (Region, Village) 

„Inteligentní město“ je pojem používaný technology, urbanisty 

a  ekonomy po celém světě, který spojuje širokou škálu kon-

ceptů (strategií), iniciativ (inovací) a  výsledků (služeb). Ačkoli 

jde primárně o  to, posílit město/region/obec jako prosperující 

komunitu, nejde jen o správu obecních programů a služeb. Inte-

ligentní město je inovačním ekosystémem vlády (samosprávy), 

akademické obce, občanů a průmyslu.

Enterprise Architektura (EA) 

„Enterprise architektura“ představuje komplexní popis orga-

nizace (organizací můžeme rozumět rozpad EU->ČR->Úřad, 

Město/Region/Obec), ve všech jejích souvislostech a  pohle-

dech (dimenzích) podobně jako územní plán města popisuje 

město. Tj. strategii (cíle, iniciativy), procesy/služby, systémy 

a infrastrukturu.

Národní architektura (NA) 

Reprezentuje popis struktury a  chování státu (sdílené části 

a jednotlivých ú ř adů) = „kdo jsme“, plánovaných změn  – „odkud 

a kam jdeme“ a jejich informač ní  podpory (k č emu ná m je a má  

bý t ICT) pomocí nástrojů a postupů EA.

NAP – Národní architektonický plán 

Ná rodní  architektonický  plá n (NAP) je popisem plá nované ho 

cí lové ho stavu „Národní architektury“ v urč ité m č asové m hori-

zontu a  plá nem cesty, tj. implementač ní ch kroků  (programů  

a projektů ), vedoucí ch ze souč asné ho stavu k dosaž ení  stavu 

cí lové ho.Je součástí plánovaných výstupů DČ. 

NAR – Národní architektonický rámec

Ná rodní  architektonický  rá mec (NAR) př edstavuje myš lenkový  

koncept, metodiku postupu, sadu standardů , pomů cek a ná vodů  

pro tvorbu a ú drž bu NA a NAP. Je součástí plánovaných výstupů 

DČ. Je součástí plánovaných výstupů DČ.

Referenční architektury 

Soubory vzorových modelů – jak modelovat (a  návazně řídit) 

určitou problematiku. Příkladem může být referenční architek-

tura ústředního správního úřadu, nebo referenční architektura 

inteligentního města „Smart City“.

Digitální model (obecně) 

Obraz určité „reality“ převedený do digitální podoby. „Realita“ 

je reprezentovaná souborem digitálních objektů, jejich vlast-

ností a vzájemných vztahů (kontextu). Modely existují v desít-

kách různých typů – od modelů předmětů (CAD), budov (BIM), 

map terénu/území/sítí (GIS, DTM), organizací (strategií, služeb, 

systémů).

Model kompetenční řídící mapy 

(mapa vztahů) 

Typ EA modelu, určený pro řízení složitých celků. Zahrnuje 

model strategie/souboru strategií (cílů, indikátorů, iniciativ), 

aktérů a jejich kompetencí ve vztahu k prvkům strategie, základ-

ních řídících procesů a jejich vzájemných interakcí.

BalancedScorecard (BSC) a řídící procesy Metodika a nástroj 

pro implementaci a řízení strategie. De-facto standard v oblasti 

moderních metod strategického řízení.

PDCA smyčka 

Základní princip pro návrh, implementaci a výkon řídících pro-

cesů. Struktura zpětnovazební smyčky (P-Plan, D-Do, C-Check, 

A-Act) umožňuje trvalé zlepšování jakéhokoli procesu, kde je 

princip správně aplikován.

DTO – Digital Twin of Organisation 

Digitální dvojče organizace (DTO) je replika – úplný virtuální 

model – celé organizace, nebo její části (procesu, nebo služby). 

To umožnuje simulovat, analyzovat a optimalizovat celý systém 

fungování. Oproti EA pracující s  určitým „manažerským“ zjed-

nodušením, vyžaduje začlenit do modelu digitální obrazy veš-

kerých aktiv organizace (např. všechny zaměstnance a  jejich 

pracovní popisy).

: Integrace „Smart City“   

 konceptu do modelu digitální  

 transformace

Soubor „Smart City“ konceptů, pokud přijmeme jeho širší (zahra-

niční) výklad a nikoli defi nici z české wikipedie, je podobně jako 

“digitální transformace“ průřezovou disciplínou. V  „Digitálním 

Česku“ průřezově zasahuje pilíř „Digitální ekonomika a společnost“, 

částečně „Informační koncepce ČR“ a v globální a příhraniční pro-

blematice rovněž „Česko v digitální Evropě“. Není to podmnožina 

„digitálních služeb státu“, naopak tyto služby jsou součástí (dílčím 

konceptem). Aktéry lze popsat základními cílovými skupinami:

· VLÁDA/SAMOSPRÁVA – Efektivní rozhodování, spolu-

práce, snižování nákladů, pružné veřejné služby, vytvá-

ření podmínek pro rozvoj „smart“ konceptů.

· OBČANÉ – Lepší soudržnost komunity, zlepšená sociální 

rovnost, zvýšená zaměstnanost, lepší kvalita života.

· VÝZKUM – Nová inovační řešení, zrychlení tvorby 

„startupů“ a využití talentů/znalostí

· PODNIKOVÝ SEKTOR – Implementace inovací, rozvoj nových 

podniků, vývoj nových produktů a služeb, privátní investice.

Referenční architektonický rámec (základní vzor) lze do celko-

vého rámce modelu „Digitálního Česka“ zasadit například dia-

gramem zobrazeným na obrázku 3. Některé prvky diagramu si 

popišme ve větším detailu.
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Vazebním prvkem „Koncepce Digitální Česko“ je referenční 

diagram provázán s  celým vládním programem. Chytré město, 

obec, region („Smart City“ koncept) je do modelu začleněn jako 

„vzorová schopnost“ (prvek jazyka Archimate). Jeho vnitřní struk-

tura je převzatá autorem článku ze „Smart City“ strategie města 

Edmonton. Je dekomponována do 3 dílčích „schopností“, z nichž 

každou realizují 3 cíle:

Obyvatelnost města/obce/regionu

„Obyvatelné“ město je takové, ve kterém jsou jeho obyvatelé zdraví, 

spokojení, solidární s  potřebami komunity, motivovaní a  schopní 

minimalizovat svoje negativní působení na životní prostředí:

· Zdraví obyvatelstva

· Rozvoj komunity

· Optimální životní prostředí

Ekonomická výkonnost obce/města/regionu

Úspěšné město je takové, které propojuje obyvatelstvo pokro-

čilým dopravním systémem, zajišťuje moderní mobilitu, široko-

pásmové připojení, dostatek kvalitních vzdělávacích institucí 

a inteligentní infrastrukturu:

· Vysoká mobilita

· Dostupné a kvalitní vzdělání

· Moderní a výkonná infrastruktura

Pružnost města/obce/regionu

Město, které je odolné, adaptivní, s dobře plánovaným rozvo-

jem a celkovou fl exibilitou. Takové dokáže odolat vnějším otře-

sům, jako jsou hospodářské krize, epidemie, kolapsy dopravy 

a znečištění životního prostředí.

· Partnerství samosprávy a občanů/obyvatel formuje služby

· Flexibilní a transparentní plánování

· Otevřená správa veřejných fi nancí

Po pravé straně diagramu jsou katalogizovány klíčové „busi-

ness“ objekty modelu – naznačena je zejména vysoce žádoucí 

spolupráce na úrovni zemí V4 (větší trh pro fi remní sektor, větší 

úspory pro stát i samosprávu) – včetně institucionalizace spo-

lečných aktivit a postupně budovaný katalog služeb, vytvářený 

z pilotních projektů a katalogu řešení.

: Vize řízení digitální 

 transformace 

Základními řídícími nástroji digitální transformace by měl být 

„Národní architektonický rámec“ a „Národní architektonický plán“. 

Jde o  soubor metod a  modelů, připravovaných jako součást 

výstupů „Digitálního Česka“ v  gesci Ministerstva vnitra ČR. Dal-

ším plánovaným nástrojem je metodika s názvem „Postupy řízení 

ICT veřejné správy“ rovněž připravovaná v  gesci MV ČR. Klíčo-

vým nástrojem v oblasti eGovernmentu bude rovněž harmonizace 

„Informačních koncepcí“ úřadů s  Informační koncepcí ČR (zákon 

365Sb. a vyhláška 529).

Nejasnosti a „bílá místa“ lze identifi kovat v oblasti řízení a koordinace 

jednotlivých dílčích strategií a  průřezových konceptů. Takových 

jako je např. Smart City, ale i mnohých dalších. Centrální systémy 

eGovenmentu, sdílené služby a infrastrukturu lze mapovat a opti-

malizovat s  využitím nástrojů Enterprise Architektury, protože lze 

predikovat, že modelem budou vládnout více či méně kompetentní 

architekti. „Strategickou vrstvou“ naopak vládnou většinou politici 

a vyšší úředníci ústředních správních úřadů a samosprávy. U nich 

nelze (až na světlé výjimky) předpokládat kvalifi kaci na úrovni práce 

s digitálním modelem, natož schopnost jeho optimalizace. Problé-

mem je často i základní kvalifi kace v disciplíně „procesního myš-

lení“, aplikace principu zpětné vazby a trvalého zlepšování v řídících 

procesech (PDCA zpětnovazební smyčka v řídících procesech). 

Přitom je jasné, že úspěšná transformace (změna) explicitně 

vyžaduje nastavení řídících procesů do několika vnořených 

smyček se vzájemnou interakcí, jak je zobrazeno na obrázku

: Doporučení závěrem

Určitou (a asi jedinou) možností řešení této složité řídící proble-

matiky je:

· Obsahová (centrální) katalogizace všech platných koncepcí 

( jejich cílů a záměrů/opatření/projektů), jejich gestorů – aktiv-

ních aktérů (včetně stovek různých komisí, výborů a pracov-

ních skupin) a hlavních výstupů. Samozřejmě je nutné tento 

výstup (znalosti) povinně sdílet ve společné komunikaci. Vel-

kou výzvou je zajištění aktualizace této evidence jednotlivými 

gestory. Evidence by se měla stát součástí Národního archi-

tektonického plánu. Příslušný záměr je součástí implementač-

ních plánů.

· Zjednodušení výstupů digitálních modelů do jednoduchých 

„plochých“ struktur (katalogů cílů a záměrů) s  jasně defi no-

vanou gesční odpovědností a do návazných jednoduchých 

manažerských „dashboardů“ sloužících jako nástroj pro řídící 

pracovníky. Vhodné metody a nástroje poskytuje např. meto-

dika „BalancedScorecard“ (BSC) – de facto standard pro 

implementaci strategie, běžně užívaný v podnikovém sektoru.

· Procesní standardizace a katalogizace postupů řízení změn. Bohu-

žel, v této oblasti nelze problematiku omezit na oblast „digitální 

transformace“, protože nelze často oddělit problematiku digitální 

a ne-digitální. Je jasné, že tyto procesy by měly tvořit soustavu 

smyček a  popis jejich vzájemných interakcí na úrovni meziná-

rodní koordinace (EU, V4), národní koordinace (centrální a sdílené 

služby), rezort-zřizované organizace a kraj/region – město/obec. 

· Paralelně s  tím musí dojít k  postupnému zvyšování kvalifi -

kace managementu veřejné správy a samosprávy v moder-

ních metodách řízení. Je třeba velmi urgentně změnit chápání 

strategického řízení z pojetí „koncepce/strategie jako statický 

dokument“ na koncepce/strategie jako kombinace dynamic-

kého modelu a trvalého procesu.

· Pro některé subjekty s  individuálními ambicemi – vybraná 

města či úspěšné úřady je tu uchopitelná příležitost „před-

běhnout“ peloton a stát se „leaderem“ digitální transformace.

Jednou z  vhodných forem je vytvoření úplného digitálního 

modelu subjektu – „Digitálního dvojčete“ s  možností plné 

optimalizace fungování za pomoci pokročilých analýz a simu-

lací. To by jistě pomohlo vytvořit potřebné „best practice“

#Ing. Martin Tax

Chytré město/obec ("Smart City")

Obyvatelnost města/obce

Zdraví obyvatelstva Rozvoj komunity Optimální životní
prostředí

Ekonomická výkonnost města/obce

Vysoká mobilita Dostupné a kvalitní
vzdělání

Moderní a výkonná
infrastruktura

Pružnost města/obce

Partnerství samosprávy a
občanů/obyvatel 

Flexibilní a transparentní
plánování

Otevřená správa
veřejných financí

Katalog služeb "Smart City"

Služba A

Katalog pilotních projektů
"Demostrátory"

Projekt rozvoje strategického rámce "Smart City"

Program ověřovacích projektů "Smart City" (Inovační katapult)

Demostrátor X

Principy budování rámce "Smart City"

Program inovačních iniciativ "Smart City"

Dotační výzva Y

Katalog řešení

Schopnost řízení strategického rámce a referenční architektura "Smart City"

Zajištění rozpočtu na
realizaci rámce Referenční architektura SC Koncepty SC

Institucionalizace rámce SC 

Metodika a procesy rámce SC

Katalog aktivátorů (legislativa, standardy/normy EU,
Best Practice ze světa)

Rizika a hrozby

Aktéři strateg.rámce SC

V4+

ČR Polsko

MaďarskoSlovensko

Ostatní (EU)
Digitální Česko
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®evoluce 
Smart City 

a chytré investice
TAK UŽ MÁTE TO CHYTRÉ OSVĚTLENÍ/PARKOVÁNÍ/SVOZ ODPADU/? 

A KOLIK VÁS TO STÁLO? KOLIK VAŠICH LIDÍ S TÍM SYSTÉMEM 

AKTIVNĚ PRACUJE? DÁVÁ TO EKONOMICKÝ SMYSL? 

A JSOU OBČANÉ NADŠENÍ A BUDOU VÁS VOLIT?

Asi tak nějak bychom mohli začít diskuzi nad aktuálním chá-

páním Smart City – chápáním pomocí technologických řešení. 

Takové chápání nevede k pokroku. Vzniká totiž určité množství 

vzájemně neprovázaných pilotních instalací na různých místech, 

které většinou nemají faktický dopad na kvalitu života lidí, a o tu 

právě ve Smart City jde. Základní chybou totiž je, že nekonci-

pujeme zavádění inovací jako spouštění nových nebo inovova-

ných veřejných služeb v území, tj. co mně, jako občanovi, tento 

stát/kraj/město/obec vlastně nabízí a kdo tuto službu v požado-

vané kvalitě zajistí. Občané se tak s danou inovací neidentifi kují 

(nemá pro ně bezprostřední praktickou hodnotu), a tudíž ji odmí-

tají či ji nepožadují. Tím neexistuje politická (voličská) objed-

návka, a tím není koncept Smart City investiční mainstream, ale 

jen okrajová záležitost.

: OBSAH – proč, jak, co

Konceptu Smart City se u nás příliš nedaří, protože nemáme strate-

gii opřenou o cíle, které by nám sdělily, PROČ danou věc potřebu-

jeme a že budeme do ní investovat. Americký sociolog Simon Sinek 

(třeba zde: https://www.youtube.com/watch?v=IPYeCltXpxw) 

krásně vysvětluje, že musíme začít PROČ, pak budeme mít několik 

způsobů, JAK toho dosáhnout a ty nám sdělí i CO si potřebujeme 

pořídit a jak to provozovat. Ve Smart City toto nemáme, což se pro-

jevuje tím, že nemáme nastavené zdroje fi nancování zavádění ino-

vací, což má negativní dopady jak na konkurenceschopnost a ino-

vace fi rem, tak i chytrost našich měst.

Pokud například jisté nejmenované české město zavedlo službu 

pro navádění hendikepovaných na volná parkovací místa nad 

pouhými 47 parkovacími místy za XY milionů korun, týká se při-

daná hodnota (kvalita života) jen „několika“ lokálních lidí a roz-

hodně se jedná o neefektivní nakládání s veřejnými prostředky. 

Pokud by ale stát rozhodnul, že toto bude veřejná služba ve 

všech obcích nad 5tis. obyvatel do roku 2022 (Národní cíl), 

nabídnek tomuto strategickému záměru fi nancování (Dotační 

titul) a  jednotnou podobu dané služby a dat (minimální Stan-

dard pro veřejné soutěže) pro vznik mnoha uživatelských apli-

kací (Otevřená data a  standardní API pro lokální inovace). 

Jedná se totiž o službu pro jednu početnou uživatelskou sku-

pinu (v  ČR 425tis. lidí v  roce 2017, tj. mírně přes 4 %, na Slo-

vensku 235tis., tj. 4,3 %, zdroj: fi nance.cz). Daná služba může 

být doprovázena dalšími službami pro tuto uživatelskou skupinu 

(Strategie pro digitální inkluzi), čímž se vytvoří soubor Inova-

tivních veřejných služeb pro hendikepované, což může přinést 

jak fi nanční, tak i  technologické synergie a  zlepšit péči (zvý-

šení kvality života). Nicméně přínosy mohou mít i jiné skupiny 

(Benefi cienti), např. lze statisticky posoudit, zda normou kla-

dené požadavky na počet parkovacích míst pro hendikepované 

jsou správné a na mnoha místech by mohlo dojít ke změně jejich 

počtu (změna normy), a tudíž ke vzniku „nových“ parkovacích 

míst pro běžného řidiče (zde připomeňme, že vybudování jed-

noho parkovacího místa stojí minimálně 150tis. Kč). I  takto lze 

„ekonomicky“ přispět k argumentům, proč bychom měli takovou 

službu mít. Slováci jsou už nyní chytřejší – připravují tuto službu 

nad 6tisíci parkovacími místy po celém Slovensku, a  to i díky 

tomu, že existuje DEUS, tj. slovenský „model“ poskytování digi-

  Motto: 

„Výjimečné vědecké pokroky, nejúžasnější technologické 

vymoženosti, nejvyšší ekonomický růst bez autentického 

společenského a morálního pokroku se nakonec obrátí 

proti člověku.“

papež Jan Pavel II.

„
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tálních služeb obcím do 20tis. obyvatel (chytrá veřejná správa). 

Starosta malé obce tak nemusí řešit technologie, a s  tím spo-

jené starosti o  majetek a  provoz, ale pouze čerpá službu od 

státu (např. webové rozhraní s daty). Tím se snižují i nároky na 

digitální znalosti, a  tedy i  další (např. personální) starosti sta-

rostům obcí a ti se mohou věnovat tomu, proč jsme si je zvolili 

– potřebám občanů a rozvoji obce. Vzniká také technologický 

standard – jednotná podoba služby, což stimuluje jak inovace 

(pravidla pro navazující systémy), tak i datově vedenou správu 

(správné rozhodování dobrého hospodáře). A to jsou zárodky 

Národního digitálního plánování veřejných služeb v území jako 

úhelného kamene Smart City.

: FORMA – Veřejná diskuze

Abychom ale věděli, jaké služby vlastně potřebujeme, kdo by 

je měl pořizovat a provozovat, kdo platit, jaké digitální a datové 

nástroje jsou k  tomu potřeba, kdo bude mít přístup k  datům 

atp., potřebujeme vytvořit na jedné straně Katalog inovativ-

ních veřejných služeb (IVS), na druhé straně Národní cíle (plán 

zavedení IVS). Protože je Smart City holistickým konceptem, 

zahrnuje každá IVS znalosti mnoha profesí. Pro zdárnou podobu 

výše uvedených konceptů je nutná tvorba Katalogu nikoliv for-

mou mezirezortních pracovních skupin či komisí, ale formou par-

ticipace odborných skupin v jednom digitálním nástroji. Aby se 

inovace dokázaly na trhu prosadit a mohly se stát „vynikajícími 

inovacemi“ (to jsou ty s významným dopadem na kvalitu života 

či ekonomiku), potřebujeme mnohem větší trh, středoevropský 

SLOVNÍČEK : 

Referenční Architektura 

Smart City (RASC)

Smart City (SC) je moderní datově vedená samospráva, poskytující digi-

tální služby občanům a dalším benefi cientům otevřeně a synergicky ve 

všech úrovních samosprávy, využívající pro svůj rozvoj nástroje digitálního 

plánování a zapojující zájmové skupiny a veřejnost dle demokratizačních 

principů

Inovativní veřejná služba (IVS) je uživatelsky orientovaná a  funkčně 

vymezená veřejná služba využívající synergie chytrých řešení, míst, 

nástrojů a organizací; chytrá veřejná správa zohledňuje relevantní inova-

tivní veřejné služby při investicích do různých oblastí a míst tak, že respek-

tuje potřeby všech benefi cientů, a proto klade podmínky na investici pro 

dosažení maximální synergie veřejných investic (hodnota za peníze)

Chytrá veřejná správa jeinovační logika pro překonání organizač-

ních, procesních a technologických bariér, překonání resortizmu a pod-

pora investování do inovací veřejných služeb (národní i středoevropský 

prostor); zjednodušování modelů fungování veřejné správy na základě 

služeb

Chytré řešení je jednotlivé organizační či technologické řešení dodava-

tele, produkt či složitější systém sestávající z několika produktů, který řeší 

určitou část či fázi inovativní veřejné služby; platí, že jedno řešení může být 

součástí více služeb a jedna služba může mít více řešení

Chytré místo jestandardní funkčně vymezené typové místo na infra-

struktuře města (např. knihovna, co-working centrum, zastávka MHD) či 

oblast města (např. chytrá čtvrť), které pomocí sady chytrých řešení slouží 

k poskytování inovativních veřejných služeb různými nástroji a organiza-

cemi se zohledněním potřeb všech uživatelů a benefi cientů

Chytrý nástroj je nástroj pracující s různými daty a zdroji, který posky-

tuje informace pro efektivní rozhodování veřejné správy pomocí vizuali-

zace, simulace, big dat, senzorových sítí atp. (např. mapové či analytické 

BI nástroje)

Chytrá organizace je organizace podporovaná z veřejných zdrojů (např. 

dopravní podnik), která využívá chytrých míst a nástrojů k poskytování 

inovativních veřejných služeb

Národní cíle je použitím defi nice popisu služeb v národním plánování; 

číselně vyjádřené cíle dávají možnost využít další kritéria ve veřejných 

výběrových řízeních a  jejich nesektorová (nadrezortní) formulace umož-

ňuje aplikovat potřeby různých sektorů v konkrétních projektech

Benefi cient je právnická či fyzická osoba, veřejná instituce či subjekt 

veřejné správy mající prospěch z nasazované inovativní veřejné služby; 

správná identifi kace benefi cientů umožňuje určit adekvátní model řízení 

služeb, tj. fi nancování, provozu, údržby a  zlepšování včetně vhodného 

systému vzdělávání obsluhy i uživatelů

Demonstrátor je realizační projekt jedné či více inovativních veřejných 

služeb zohledňující 16 principů Smart City dle metodiky MMR Koncept 

inteligentních měst 2015, propojující různá chytrá řešení do jednoho hod-

notového řetězce (valuechain) veřejné služby. Výsledkem demonstrátoru 

jsou standardní podmínky pro výběrová řízení pro následnou replikaci 

dosažených výsledků. Replikaci lze zajistit jak formou dodávky inovativní 

veřejné služby, tak i novou instancí dané služby (připojení se ke stávající 

demonstrované službě formou instance)

trh. Logicky z toho vyplývá, že potřebujeme středoevropskou 

shodu nad standardy Inovativních veřejných služeb tak, aby 

veřejné investice podporovaly spolupráci středoevropských 

inovačních fi rem s uplatněním na globálním trhu.

Proto jsme s kolegy připravili iCityPoint.eu jako středoevropskou 

crowdsourcing platformu pro veřejnou diskuzi, komentování 

a návrhy Národních cílů, Inovativních veřejných služeb i Smart 

City konceptů. Prvními navrženými koncepty jsou „Národní cíle“ 

a „chytrá zastávka“.

: POSTUP – Národní inovační  

 katapult a Demonstrátory

Na Innovate UK (britská obdoba TA ČR) se v  roce 2016, po 

5  letech fungování a praktických zkušenostech Národního ino-

vačního katapultu pro chytrá města (Future Cities Catapult, FCC), 

kterým dokázali připravit, fi nancovat a  řídit demonstrační pro-

jekty v britských městech, dokázali shodnout na tom, že Smart 

spočívá v  organizaci. V  organizaci práce, investic, zapojených 

a zájmových skupin tak, aby dané investice byly chytřejšími, aby 

zohlednily potřeby všech zapojených skupin. V České republice, 

ale i  dalších postkomunistických státech nemáme zkušenosti 

s velkými demonstračními projekty (např. stavby chytré městské 

čtvrti), a proto se nabízí poučit se od pokročilých Britů a pokusit 

se adaptovat některé znalosti a postupy na naše, ideálně středo-

evropské prostředí. V této logice se tak jedná o zřízení Národního 

inovačního katapultu a přípravu a fi nancování Demonstrátorů.

Proto nás těší, že tuto (RASC) logiku přijala i dotčená minister-

stva a dne 5. 3. 2019 v Bratislavě podepsala Společné prohlá-

šení států V4 (Joint statement) o  spolupráci na vytváření 

jednotného středoevropského inovačního trhu samospráv. 

Jednotlivými body dohody jsou:

· Podpora spolupráce mezinárodních odborných skupin 

a vytvoření společných platforem pro sdílení a standar-

dizaci Inovativních veřejných služeb a tvorby společného 

katalogu těchto služeb

· Podpora standardizace IVS skrze společné/sdílené 

demonstrační projekty a jejich sdílené hodnocení

· Podpora nasazování inovativních řešení v území tak, 

aby fungovala i za hranicí měst/krajů, tj. propojování 

regionů (i přeshraniční) skrze inovativní veřejné služby

· Podpora networku inovací a vzdělávání k lepší přeshra-

niční spolupráci inovačních fi rem

· Podpora spolupráce s jinými Inovačními katapulty 

(např. FCC či NordicEdge) a podpora sdílení datových sad 

a znalostí skrze KnowledgeGovernment

Prohlášení uvádí, že inovace a smart city budou nedílnou sou-

částí programů nadcházejících předsednictví V4. Od 1. 7. 2019 

předsedá V4 Česká republika. 
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: Pokud chceme inovovat, 

 musíme vědět

Jaké zdroje pro inovaci máme. Smart City nelze tedy „přilepit“ 

ke stávajícím procesům a službám, ale integrovat je do nich. 

Výstupem je jak vyšší kvalita veřejné služby, tak i nová úroveň 

udržitelnosti daná čerpáním zdrojů, včetně fi nančních. Správná 

inovace má tedy i udržitelný fi nanční model

Stát má podporovat Inovativní veřejné služby defi novaným 

správným způsobem:

· Protože chce nějakou inovaci plošně prosadit ( je Národ-

ním cílem), například nechceme podporovat jednoúče-

lové radary na kraji každé obce, ale chceme, aby tato 

služba kromě informace aktuální rychlosti zároveň poři-

zovala datový model dopravy i  pro beneficienty Kraj 

a Stát – například pro soutěž opravy silnice na kvalitu či 

řešení dopravní bezpečnosti v obcích – počet náklad-

ních, osobních vozidel a jejich rychlost v blízce reálném 

čase (užitečné pro celostátní sčítání dopravy, koordino-

vané plánování dopravních omezení, plánování nových 

dopravních staveb, navigace řidičů a služby pro logis-

tické firmy apod.). Služba může mít různá technologická 

řešení.

· Každá Inovativní veřejná služba (tedy Smart City inovace) 

se standardizovaně musí vyrovnat s identifi kací stakehol-

derů, benefi cientů, klientů a poskytovatelů. (Nelze budo-

vat například IoT infrastrukturu samostatně pro eHealth, 

dopravu, VAKy, … a  následně zjistit, že to neutáhneme 

fi nančně).

· Podporuje pouze vznik inovace na úrovni Demonstrá-

toru komunitárního typu. Tedy tu část nákladů, která je 

spojena se samotnou inovací a  s  účastí další ekviva-

lentních subjektů a stakeholderů na jeho vzniku. Plošná 

podpora pořízení řešení je neefektivní, což se ukázalo 

v eGovernmentu, kde nemáme potřebné služby 

zejména v  5 000 malých samosprávách a  ve velkých 

vzniklo 7 700 samostatných drahých pilotních řešení, 

které mají obtížnou udržitelnost a  neposkytují infor-

mace do regionálních a národních systémů digitálního 

plánování. Logika podpory území z Technologických cen-

ter krajů a ORP selhala právě proto, že nebylo určeno, jak 

bude projekt vypadat v realizační fázi.

· Podporuje práci inovačních struktur, přičemž tyto struktury 

ochraňuje před vlivem hráčů kartelového typu. Jejich role 

je ve vytváření produktového rozpadu IVS.

Plánované efekty (z CBA) je nutné vyhodnocovat a vytvá-

řet inovační fondy. Tyto nástroje lze vhodně kombinovat 

podle benefitů beneficientů a  s  f inančními a  investičními 

nástroji.

Inovační podněty je nutné řešit celostně. Problém s parková-

ním je možné řešit pouze na úrovni motivů pro cestování 

autem, a  s  tím související chybějící nabídky služeb v  místě 

bydliště, ne parkovišti s modrými pruhy!

: ZÁSADY

S kolegy z otevřeného think tanku RASC jsme dali dohromady 

zásady, které vedou k nastavení strategie státu či dokonce stře-

doevropského regionu. Cílem je vytvořit Katalog inovativních 

veřejných služeb (IVS) poskytovaných středoevropskými samo-

správami tak, aby:

· DŮVĚRA/STANDARDY: veřejný investor nabyl jistoty 

a  vypisoval standardní veřejné zakázky na služby, niko-

liv na řešení (tj. nikoliv jen pořízení majetku, ale i provoz 

a kvalita poskytované služby).

· OBOROVÁ SYNERGIE: stávající investice veřejného sek-

toru do veřejného majetku byly smart, tj. zohledňovaly 

všechny potřeby dotčených benefi cientů.

· PROVÁZANOST INVESTIC: jednotlivé strategie SC 

respektovaly své okolí, tj. byly provázány na strategie 

vyšších samosprávných či státních celků (tj. naplňovaly 

národní/krajské/městské a  obecní cíle zpravidla zpraco-

vané v  rámci Vize města/kraje, např. dopravu nelze řešit 

ve městě, ale v celém spádovém území).

· DIGITALIZACE: investice naplňovaly principy průmyslové 

revoluce 4.0, tj. investice zohledňují tvorbu dat, datových 

modelů a  digitálních modelů a  jejich správy a  podporují 

vznik digitálního plánování a datově vedené správy měst, 

obcí a krajů.

Chytrost je tak vnímána jako schopnost veřejné správy investo-

vat koncepčně, inovativně a provázaně mezi obory, mezi veřej-

nými subjekty a  s  ohledem na digitální plánování. Smart City 

je tak vnímáno jako poskytování inovativních veřejných služeb 

samosprávami.

#David Bárta, Pavel Nácovský, otevřený think tank RASC, 

referenční architektura smart city

POUČENÍ 

Z PŘEDCHOZÍCH 

NEZDARŮ
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V prvej fáze ministerstvo podporilo v rámci pilotnej schémy maxi-

málne do výšky 10.000 Eur a v ďalších podporí sumou 20.000 Eur 

s intenzitou pomoci 100% vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti. 

V druhej fáze overenie navrhovaného riešenia v praxi s podpo-

rou do sumy 150.000 Eur a intenzitou pomoci 50%. V tretejfáze 

počíta s komercionalizáciou riešenia, kde fi nancovanie môže byť 

formou PPP, z operačných programov európskych fondov alebo 

formou úveru. Z 23 žiadostí ministerstvo podporilo 10 projektov, 

ktoré predložili podniky v spolupráci s mestami so zameraním na 

osvetlenie, dáta, dopravu a parkovanie, kvalitu životného prostre-

dia, rozvoj samosprávy a logistiku. 

Po publikácii a  schéme podpory pre malé a  stredné podniky 

prichádza ministerstvo hospodárstva s ďalším krokom a  tým je 

príprava Akčného plánu pre SmartCities. Chce pri ňom využiť 

dobré skúsenosti z prípravy Akčného plánu inteligentného prie-

myslu, ktorý pripravila úzka skupina expertov a pripomienkovala 

ho širšia platforma. V nej boli zastúpení všetci rozhodujúci aktéri, 

ktorých sa materiál dotýkal. Ministerstvu sa podarilo trpezlivým 

rokovaním dostať materiál do vlády bez rozporov. Aj pri téme 

smartcities chce postupovať podobne. Hlavným cieľom akčného 

plánu pre SmartCities má byť podľa expertov vytvorenie podmi-

enok pre rozvoj trhu inteligentných riešení a inovatívnych služieb 

a  podpora vzniku slovenských inovácií a  nových fi riem. Nejde 

len o inovácie pre mestá, ale aj pre obce, funkčné mestské regi-

óny (v nich sú obce prepojené s centrom regiónu prirodzenými 

väzbami) a samosprávne kraje, ktoré najmä s využitím technológií 

prinesú skvalitnenie života občanov azvýšenie kvality a efektív-

nosti poskytovaných verejných služieb. Práve kraj alebo mesto 

ako centrum regiónu bude mať kapacitu zabezpečovať vybrané 

inovatívne služby pre celý región, ktoré by si obce alebo men-

šie mestá nedokázali zabezpečiť sami. Akčný plán má pokrývať 

obdobie do roku 2022 a má sa ním vytvoriť základné prostredie 

pre rozvoj trhu inteligentných riešení a inovácií, vrátane zvýšenia 

podpory pre takéto riešenia zo strany samosprávy.

Ministerstvo hospodárstva chce opatreniami z  akčného plánu 

dosiahnuť zvýšenie podielu inovatívnych riešení slovenských 

fi riem na globálnom trhu a  podporiť vytvorenie stredoeuróp-

skeho trhu formou inovačných partnerstiev so stredoeurópskymi 

partnermi. To sa ukázalo aj na 5. ročníku konferencie Slovensko 

na ceste k SmartCities, ktorú organizovalo ministerstvo spolu so 

slovenským SmartCities Klubom. Na tejto konferencii sa prvý krát 

uskutočnilo rokovanie zástupcov ministerstiev zodpovedných za 

túto oblasť z krajín V4, ktorí prijali spoločné vyhlásenie o tom, ako 

chcú v začatej spolupráci pokračovať. 

Rozvoj trhu inteligentných riešení a inovácií bude znamenať zvý-

šenie ponuky overených riešení a inovatívnych služieb zo strany 

najmä slovenských ale aj zahraničných fi riem, ktoré sú založené 

na využívaní digitálnych technológií a nástrojov na získavanie dát, 

na ich analýze a tvorbe inovatívnych služieb s cieľom ich zarade-

nia do katalógu inovatívnych služieb. To bude možné na základe 

ich overovania v živých laboratóriách a demonštratívnych projek-

toch na príslušnej úrovni samosprávy, čo umožni škálovanie ino-

vatívnych služieb v ďalších samosprávach a tvorbu nadväzných 

lokálnych inovácií. 

Samospráva na základe akčného plánu získa možnosti na sys-

tematické a  strategické plánovanie investícií v  území (digitálne 

plánovanie) vrátane štandardizovaných inteligentných riešení 

a inovácií namiesto izolovaných projektov, vrátane previazaného 

digitálneho plánovania na všetkých úrovniach a využívania digi-

tálnych modelov jednotlivých agend a služieb. Akčný plán pod-

porí systematizáciu existujúcich a získavanie nových dát o kľú-

čových oblastiach života spravovaného územia, ich analýzu 

a spôsob zverejňovania, vrátane kvality dát a scenárov ich mož-

ného využitia. 

Prostredníctvom katalógu overených inovatívnych služieb zís-

kajú samosprávy možnosti stanoviť si ako priority tie, ktoré 

zodpovedajú ich podmienkam a  potrebám. A  to tak v  tradič-

ných oblastiach inteligentných riešení pre samosprávu ako sú 

inteligentná mobilita, adaptácia na zmenu klímy, energetická 

sebestačnosť, tvorba verejných priestorov, rozvoj komunít, či 

zapojenie verejnosti, ako aj v  oblastiach, v  ktorých ešte len 

vzniknú budúce inovácie. 

Akčný plán prinesie aj nástroje na skvalitnenie riadenia samosprávy, 

efektívnejšiu spoluprácu jednotlivých oddelení, efektívnejšiu spolu-

prácu medzi samosprávami v území, vrátane personálneho zabezpe-

čenia tvorby a realizácie inteligentných riešení a inovácií a potrebného 

vzdelávania v tejto oblasti. Prinesie aj nástroje na lepšie prepojenie 

samosprávy s občanmi. Akčný plán bude riešiť aj možností fi nanco-

vania plánov samospráv, s využitím vlastných zdrojov, fi nancovania 

na základe úspor, úverov, hybridného fi nancovania alebo aj využitím 

európskych štrukturálnych fondov a komunitárnych programov. 

Akčný plán podporí aj domácu a medzinárodnú spoluprácu v tejto 

oblasti, ktorá pozostáva z  viacerých aktérov, od štátnych orgá-

nov, samosprávy, priemyselných podnikov, akademickej sféry, až 

po expertov združených v profesijných organizáciách. Rovnako aj 

spoluprácu  zahraničných partnerov najprv v rámci V4, ale aj celej 

Európskej únie, najmä tých, ktorí majú konkrétne výsledky, ako 

sú severské samosprávy, britské a holandské mestá a oblasti. To 

umožní vytváranie komplexných inovatívnych verejných služieb 

pokrývajúcich celý reťazec riešení zostavený z konkrétnych pro-

duktov dodávateľov, ktoré sa môžu presadiť na európskom trhu 

inteligentných riešení a inovácií iba ako celok. Slovenským inová-

torom tak umožní nadviazať perspektívne obchodné vzťahy a roz-

šíriť potenciálny trh cez partnerov prioritne v krajinách V4+ aktívne 

sa podieľajúcich na reťazci danej inovatívnej verejnej služby. 

Pre rozpracovanie týchto zámerov do 

podoby konkrétnych opatrení navrhli 

experti nasledovné prioritné oblasti:

1. Strategické plánovanie rozvoja inteligentných 

 riešení a inovácií v kontexte digitálnej transformácie

2. Dátová základňa inteligentných riešení a inovácií

3. Živé laboratóriá a demonštrátory na demonštráciu   

a škálovanie inovatívnych verejných služieb, tvorba   

a správa katalógu inovatívnych služieb

4. Inteligentné riadenie, vzdelávanie a fi nancovanie

5. Domáca a zahraničná spolupráca na podporu trhu   

inovatívnych služieb a podpora exportu slovenských   

riešení

Predpokladá sa, že akčný plán by mal byť spracovaný do polo-

vice roku 2019 a následne by mal byť predložený na schválenie 

do vlády Slovenskej republiky. Cieľom Ministerstva hospodárstva 

je spoločne pripraviť rámec a podmienky pre vytvorenie ekosys-

tému inteligentných miest.

#Milan Ftáčnik

Slovensko pripravuje  

Akčný plán 

pre smartcities
NA SLOVENSKU JE VIACERO ŠTÁTNYCH ORGÁNOV, KTORÉ SA VENUJÚ VYTVÁRANIU 

PODMIENOK PRE INTELIGENTNÉ MESTÁ A REGIÓNY. NAJAKTÍVNEJŠIE Z NICH JE 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. UŽ V ROKU 2017 VYDALO 

PUBLIKÁCIU PODPORA INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ V SLOVENSKÝCH MESTÁCH AKO PRVÝ 

OFICIÁLNY MATERIÁL ŠTÁTU VENOVANÝ TÉME SMARTCITIES. ZAČIATKOM ROKU 2018 

PRIŠLO MINISTERSTVO SO SCHÉMOU PODPORY PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY PRI 

IMPLEMENTOVANÍ INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ V SAMOSPRÁVE, KTORÁ MÁ TRI FÁZY. 
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eGovernment 
jako součást chytrého města

Chci se věnovat především některým infrastrukturním prv-

kům komunikační a informační infrastruktury, jejichž sdílení 

by v rámci konceptu chytrých služeb mohlo být v budoucnu 

možné. Zejména v  této souvislosti připomínám integrova-

nou telekomunikační síť Ministerstva vnitra, tzv. KIVS (tj. 

Komunikační infrastruktura MV) a takzvané Centrální místo 

služeb (CMS).

CMS je geograf icky redundantní komunikační infrastruk-

tura zahrnující datová centra a  krajské konektory pro-

pojené sítí velkokapacitních linek. Mohu garantovat, že 

infrastruktura je budována dostatečně robustní, aby vyho-

vovala nejen současným požadavkům, ale i očekávanému 

nárůstu výměny dat a  rozsahu služeb ve veřejné správě 

v  příštích letech. Prostřednictvím CMS jsou využívány 

a propojovány sítě elektronických komunikací a je jediným 

místem výměny dat mezi jednotlivými informačními sys-

témy veřejné správy a zároveň jediným místem propojení 

k veřejné síti internet a specif ických neveřejných sítí např. 

sítí Evropské unie. 

Centrální publikace služeb v  zabezpečeném prostředí CMS 

může sloužit veřejné správě i v diskutované oblasti při dodr-

žení pravidel pro zajištění kybernetické ochrany a  dalších 

provozních podmínek tohoto prostředí.

Pak je také důležité hovořit o  Portálu občana. Je to jeden 

z  pilířů naší současné práce na ministerstvu vnitra. Portál 

občana je už od léta 2018 plně v provozu a jeho užitečnost se 

odvíjí od toho, jak jej budou občané využívat například tím, 

že se budou připojovat Portály měst právě na Portál občana.

Na Portálu už jsou přístupné služby správy sociálního zabez-

pečení, ministerstva vnitra, Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

či z katastru nemovitostí. Je tam i přístup do registru živnos-

tenského podnikání, na centrální registr řidičů či ke generál-

nímu fi nančnímu ředitelství. 

Portál občana je prostě nový rozcestník služeb veřejné 

správy. Stejně tak, a právě s Portálem občana toto téma úzce 

souvisí, potřebujeme součinnost samospráv k  tomu, aby si 

občané zřizovali jako fyzické osoby datové schránky. Udě-

lali jsme pár věcí, aby byly pro ně příjemnější. Redesignovali 

jsme prostředí datových schránek, přidali nové funkcionality, 

přidali responzivní design, tedy i  možnost využití v  mobil-

ních zařízeních, možnost přihlásit se do datových schránek 

pomocí eObčanky. Pokud ale budou úředníci na přepážce 

občany od datových schránek odrazovat nebo jim nebudou 

vysvětlovat všechny výhody, pak je jisté, že to sami nezvlád-

neme.  

Děkuji za možnost obrátit se na čtenáře tímto příspěvkem 

a věřím, že nebude k danému tématu poslední.

#JUDr. Jaroslav Strouhal

JE MI CTÍ PŘISPĚT K TÉMATU EGOVERNMENTU JAKO SOUČÁSTI CHYTRÉHO MĚSTA. 

TÉMA EGOVERNMENTU JE PRO MINISTERSTVO VNITRA VELMI DŮLEŽITÉ A RÁD 

PROVEDU ČTENÁŘE TÍM, CO VŠECHNO V TÉTO OBLASTI MINISTERSTVO VNITRA DĚLÁ. 

A ZDŮRAZŇUJI, ŽE TOHO NENÍ MÁLO – I PROTO, ŽE PRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA MÁ 

DEDIKOVANOU ROLI LÍDRA V OBLASTI ROZVOJE EGOVERNMENTU A V TÉTO ROLI KONÁ 

MNOHO KROKŮ, KTERÉ NÁSLEDNĚ OVLIVŇUJÍ PROCESY UVNITŘ DALŠÍCH RESORTŮ.

JUDr. Jaroslav Strouhal : náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
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V  minulosti se projektování a  dimenzování kanalizačních sítí 

provádělo s ohledem na vývoj počtu obyvatelstva, průmyslu či 

např. srážkových předpovědí na velmi dlouhé časové období. 

Z  dnešního pohledu se jeví některé předpoklady a  předpo-

vědi jako nedostatečné a někdy dokonce i chybné. Především 

provozovatelé vodohospodářských sítí stojí před rozhodnu-

tím, jak dotyčné sítě optimálně provozovat. Vlivy klimatických 

změn, demografi ckého vývoje či změny konzumního chování 

obyvatel a  v  neposlední řadě i  změny v  legislativě, vyžadují 

změnu v  přístupu k  plánování a  provozování těchto struktur. 

V dnešní době jsou vyhledávány systémy, které by se aktu-

álně a  fl exibilně přizpůsobovaly novým okolnostem. Dále je 

nutné data, která jsou již v dnešní době ve vodárenské infra-

struktuře k dispozici, lépe zpracovávat a vyhodnocovat. 

: Více fl exibility a digitalizace

Velice inspirativní se zdá být aktuální stav vývoje digitalizace 

průmyslu na bázi internetových služeb, souhrnně nazývané 

jako PRŮMYSL 4.0. Produkty a  myšlenky této celoevropské 

iniciativy lze implementovat také na komunální vodohospodář-

skou infrastrukturu. Na základě této myšlenky vznikl projekt 

KOMUNAL 4.0, který si dal za cíl implementovat široké mož-

nosti digitalizace do komunální sféry. Mezi základními obory 

byly vybrány nakládání s odpadní vodou a výroba a distribuce 

pitné vody.

: Dotační projekt KOMUNAL 4.0

Projekt KOMUNAL 4.0 je jedním z  16-ti vybraných projektů 

z celkově 130 přihlášených, ve výběrovém řízení při technolo-

gickém dotačním titulu „SMART SERVICE WELT“ německého 

ministerstva hospodářství a energetiky (BMWi). Tento projekt 

je součástí tzv. „Digitální agendy“ spolkové vlády Německa. 

Projekt byl zahájen v  dubnu roku 2016 a  má být ukončen 

v  poloviněroku 2019. Zpracovatelem projektu je konsorcium 

tří technologických společností a  tří akademických pracovišť 

vedené společností HST Hydro-Systemtechnik GmbH&Co. 

KG.Cílem projektu je vývoj digitální datové a  servisní plat-

formy, která by v budoucnu umožňovala fl exibilní projektování 

a  provozování veškeré vodohospodářské infrastruktury, a  to 

na bázi již vybudované nebo nově vytvořené internetové síti.

: Defi nice problému

Projektování komunálních vodohospodářských systémů je pro-

váděno na lokální úrovni. Dimenzování např. kanalizačních sys-

témů probíhá vždy pro jedno ohraničené území, a tak například 

nadměrné srážky v jiné oblasti mohou vést k přetížení čistíren 

odpadních vod, dešťových zdrží nebo odlehčovacích objektů. 

Díky systémové integraci veškeré infrastruktury, přesahující 

regionální uspořádání, lze zajistit lepší využití retenčních objemů, ©
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regulovat odlehčení či optimalizovat zatížení čistíren odpadních 

vod. Stejné metody lze aplikovat na zásobování pitnou vodou, 

například s ohledem na stále častěji se opakující suchá období 

či změny v chování obyvatel v  jednotlivých ročních obdobích. 

Sběr a přenos dat je dnes pro tento účel nedostatečný nejen 

mezi jednotlivými oblastmi, ale v některých případech i v rámci 

jednoho územního celku. Dalším problémem je nedostatečný 

monitoring důležitých veličin, jako například množství srážek, 

průtoky v kanalizacích, úniky v řadech apod. 

: Cíle

Cílem projektu KOMUNAL 4.0 je vytvoření centrálního datového 

systému a s tím související servisní platformy, se kterým by bylo 

možné provádět automatické řízení vodohospodářské infrastruk-

tury, vytvořit podklady pro dimenzování nových vodárenských 

objektů a sítí a v neposlední řadě navrhovat optimalizaci těchto 

systémů. Velké množství potřebných dat již v  současné době 

existuje, avšak jsou soustředěna lokálně na jednotlivých objek-

tech či regionálních dispečincích (čistírnách odpadních vod, deš-

ťových zdržích, vodárenských dispečincích apod.). Dále jsou tato 

data velmi nesourodá a vedená v různých digitálních formátech. 

V budoucnu mají být veškerá data soustředěna na centrální plat-

formě a převedena na jednotný formát. Poté by měla být dána 

k dispozici pro řízení, optimalizace a navrhování nových objektů 

pro vlastníky, provozovatele, projektanty, instituce apod.

Důležitým aspektem při návrhu této platformy je vytvoření bez-

pečnostního konceptu, podloženého legislativními předpisy, jak 

lokálními, tak v budoucnu i mezinárodními (např. GDPR apod.)

: Provedení

Prvním krokem je defi nice základního datového formátu a datové 

platformy, které budou v budoucnu sloužit jako základní kámen 

všech dalších operací. Poté budou následovat:

• Sjednocení datového přenosu z jednotlivých 

heterogenních CPS systémů (Cyber Physics Systems)

• Vývoj datové platformy na webové bázi pro transfor-

maci a uložení sesbíraných dat

• Vývoj fl exibilní datové architektury pro budoucí 

využití v podobě intranetu nebo internetu

• Vývoj uživatelských nástrojů prooblast projektování, 

inženýringu, benchmarkingu, monitoringu sítě, 

optimalizace provozu a údržby, workfl ow apod.

• Vytvoření konceptu bezpečnosti sítě a dat spolu 

s právními aspekty tzv. cloud computingu

• Vývoj digitální hospodářských modelů jakožto 

podklad pro budoucí užívání v reálném provozu

• Vývoj analytických modulů pro propojení mezi 

jednotlivými obory jako jsou doprava, řízení měst apod.

: Nové myšlenky na 

 skutečných aplikacích

Využití dnes již nasazovaných inteligentních zařízení, tzv. Smart 

Machines, jejich sloučení do lokálních systémů, jejich doplnění 

o další zařízení a následná integrace do centrálních systémů je 

základním smyslem projektu KOMUNAL 4.0.

Teoretické návrhy a koncepty a  jejich schopnost fi nancování 

jsou ověřovány v  tzv. pilotních projektech. Z  vícero návrhů 

a  doporučení byly na základě analýzy vybrány ty vodáren-

ské společnosti, které díky již využívané pokročilé techno-

logii nejvíce vyhovovaly projektovým záměrům KOMUNAL 

4.0. V neposlední řadě hrála roli také angažovanost vlastníků 

a provozovatelů těchto vybraných vodárenských zařízení. 

K  ověření teoretických návrhů byly členy konsorcia KOMU-

NAL 4.0 vyvinuty digitální moduly a  ty byly přizpůsobeny na 

konkrétní vodohospodářskou infrastrukturu. Seznam pilotních 

projektů naleznete níže.

Navybraných lokalitách probíhala implementace a  testování 

základních modulů KOMUNAL 4.0 jeden rok. Projekt KOMU-

NAL 4.0 a výsledky pilotních projektů bude společnost HST 

Systemtechnik GmbH & Co. KG prezentovat na veletrhu URBIS 

2019 v Brně. 

#Petr Hellmich, HST

Pilotní 

projekty  

KOMUNAL 

4.0

Stadtwerke Schäbisch Gmünd 

(Městské služby Gmünd) – 

management a řízení zásobování 

pitnou vodou

Entsorgungsbetrieb der Stadt 

Siegen (Technické služby města 

Siegen) – softwarový nástroj na 

optimalizaci, kontrolu a údržbu 

kanalizačních výustí

Město Öhringen – matematický 

modul chování kanalizace 

při dešťových událostech 

a následná preventivní opatření

Sdružení obcí Heesefeld – 

čistírna odpadních vod Sölingen – 

implementace moderních 

řídicích modelů spolu s řízením 

celé kanalizační sítě 
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1: Úvod

Po celém světě dnes najdete městské samosprávy a další zain-

teresované subjekty s ambicí vytvářet trvale udržitelná města, 

která se rozvíjí ruku v ruce s rozvojem digitalizace, a ve kterých 

je příjemné žít. Hojně dostupná městská data, stoupající míra 

propojení městských objektů skrze Internet věcí (IoT) a pokro-

čilé a  navzájem kompatibilní technologie v  ICT, energetice 

a dopravě otevřely nové cesty pro použití chytrých řešení a pře-

chod na čistou energii a systémy mobility ve městech. Města 

zkoumají tento potenciál, experimentují s koncepty živých labo-

ratoří (Living Labs) a aplikují chytré technologie v ambiciózních 

projektech, jako jsou například Plány udržitelného energického 

rozvoje (SEAP), plány udržitelného rozvoje mobility (SUMP) 

nebo vzorové projekty programu Horizont 2020. 

2: Potřeba integrovaného 

 plánování a realizace 

 projektů chytrých měst

Evropské inovační partnerství pro inteligentní města a  spo-

lečenství již od roku 2012 usiluje o urychlení zavádění inteli-

gentních řešení udržitelného rozvoje na trh. Průmysl, města, 

výzkumné ústavy a  nevládní organizace spolupracují v  akč-

ních skupinách a společně zkoumají možnosti, utváří vhodné 

podmínky a zprostředkovávají uzavírání dohod mezi fi nančními 

organizacemi a městy. Nepoddajné překážky však dosud vedly 

k  vysoce roztříštěnému trhu: nelukrativní obchodní modely, 

obtížné zapojení občanů a dalších zúčastněných stran, izolo-

vané a nekomunikující vedení měst a často neexistující dlou-

hodobá perspektiva současné politiky a  rozhodovacích pro-

cesů. Důsledkem je, že projekty je složitější připravovat a řídit, 

ztrácí se při jejich přípravě potenciální synergie, často dosahují 

nedostatečných výsledků při snižování spotřeby CO2 a ener-

gie, nebo nepřináší výsledky oceňované koncovými uživateli.

Integrovaný plánovací, politický a regulační rámec akční sku-

piny se zaměřuje na to, jak realizovat integrované plánování 

a implementaci projektů inteligentních měst, a také na to, jak 

vládní závazky ve formě strategií a  regulačních rámců ovliv-

ňují úspěšnost podobných projektů. Proto vznikl balík dopo-

ručení Smart City Guidance Package (SCGP), který podpo-

ruje integrované plánování a  implementaci projektů tím, že 

poskytuje vzorový postup, popisuje běžné situace, ke kterým 

dochází v praxi a na skutečných příkladech předvádí přístupy 

a nástroje, které již byly úspěšně aplikovány. Vzhledem k tomu, 

že rozhodnutí o  investicích do hustě zastavěných prostředí 

a jejich infrastruktur mají dopad na město po celá desetiletí, je 

jedním z klíčových principů SCGP snaha vnímat tyto investice 

z perspektivy jejich celkového životního cyklu. 

3: Vývoj Smart City Guidance  

 Package

SCGP staví na zkušenostech a  odbornosti měst, průmyslu 

a výzkumných pracovníků, a  to nejen v rámci Akční skupiny, ale 

také z jiných sítí a iniciativ, jako je například Pakt starostů a primá-

torů, EUROCITIES, Fórum CEN-CENELEC-ETSI o  inteligentních 

a  udržitelných městech a  komunitách nebo Informační systém 

Smart City.  Tyto zkušenosti a odborné znalosti byly shromážděny 

na sérii workshopů. Následovala důležitá fáze sekundárního prů-

zkumu, který shrnoval výstupy z programů CONCERTO, EU Fra-

mework 7 a Horizont 2020,  s cílem získat přehled o osvědčených 

postupech a klíčových faktorech úspěšnosti projektů. První pra-

covní verze SCGP byla zveřejněna v červnu 2017 . Metody vyvi-

nuté organizací European Energy Award, která sdružuje více než 

1500 místních samospráv a již od roku 1997 pracuje na rozvoji ener-

geticky šetrných městských čtvrtí, se ukázaly jako velmi užitečný 

základ pro tvorbu vzorových postupů SCGP. Tyto metody byly 

následně upraveny, aby odpovídaly širšímu záběru projektů Smart 

Cities . Na závěr probíhaly rozhovory s klíčovými aktéry v  tomto 

oboru, zejména projektovými manažery, které objasňovaly existu-

jící bariéry a možná řešení. Sběr informací byl zaměřen nejen na 

osvědčené postupy, ale také na neúspěchy, a zároveň potvrzoval 

potřeby měst, které chtějí začít se zaváděním chytrých městských 

projektů. V konečné fázi tvorby SCGP byla pracovní verze otes-

tována v rámci jednodenních workshopů v pěti Evropských měs-

tech, a to konkrétně v Brně, Sofi i, italské Parmě, švédském městě 

Vaasa a také v Santa Cruz de Tenerife. Všechna zmíněná města se 

účastní projektů Horizont 2020 a SCC01 v roli partnerských měst 

a jejich cílem je uvádět do praxe řešení, která jsou v současnosti 

demonstrována ve vzorových městech. Zpětná vazba od účast-

níků těchto testovacích workshopů byla velmi užitečná pro úpravu 

struktury, jazyka a komunikačního stylu fi nální verze SCGP .

4: Příjemci a podporované procesy

SCGP chce přispět ke vzniku lepší legislativy a  kvalitněj-

šímu rozhodování tím, že bude zdrojem informací jak pro Obr. 1 Testovací workshop v Brně, Česká Republika, 30. ledna 2019

Smart City 

Guidance Package: 
veřejně přístupný Návod pro 

jednotné plánování a implementaci 

projektů Smart City
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folia projektů vznikne jeden nebo více plánů. Pro usnadnění 

tohoto procesu je obvykle zřízena městská platforma zajišťující 

výměnu informací a znalostí, a to jak interně, tak externě.

• Skutečná implementace jednotlivých plánů a  projektů pro-

bíhá v realizační fázi. V prostředí orientovaném na předkládání 

výsledků, může tato fáze přinést značné úpravy a změny v plá-

nech díky zpětné vazbě. Na té pak stojí následující fáze určená 

pro ověření a iterace. Ta umožňuje cyklus revizí a vylepšení, aby 

bylo dosaženo stanovených cílů a opatření, a byla tak naplněna 

vize rozvoje, která byla kolektivně formulovaná a  schválená 

v úvodní fázi. Tato fáze využívá zpětnou vazbu sebranou skrze:

• Měření a hodnocení pokroku projektů se provádí v kontrolní 

fázi oproti cílům v  podobě nastavených KPI. Toto průběžné 

hodnocení realizace projektu dává v případě potřeby vodítka 

pro to, kde najít prostor pro zlepšení; 

• Zlepšovací návrhy vytvořené v průběhu implementace pro-

jektu, které mají zajistit, aby byly cíle projektu v rámci ite-

rační fáze splněny.

• Následující fáze věnovaná opakování a  škálovatelnosti zajiš-

ťuje předpoklady a podporu pro opakování projektů na jiných 

místech, jak uvnitř, tak mimo území konkrétního města a jeho 

jurisdikci. Sdílení zkušeností a osvědčených postupů je klíčem 

k dalšímu šíření a rychlejší implementaci chytrých městských 

řešení, protože pozitivní příklady pomáhají budovat důvěru 

a usnadňují přechod od teorie k praxi. 

Pro každou etapu, navrhuje SCGP obdobnou strukturu pro pláno-

vání a implementaci integrovaných projektů chytrých měst. Nejprve 

je zodpovězena klíčová otázka pro danou fázi, poté vzniká kont-

rolní seznam, v němž jsou uvedené dílčí kroky a očekávaný výstup. 

Návod poskytuje pro uživatele praktické příklady. Závěr etapy vždy 

obsahuje doporučené nástroje a standardy, které mohou pomoci 

s přesnější defi nicí konkrétních kroků a akcí pro dané město.

6: Další kroky

Dne 8. května 2019 bude SCGP ofi ciálně představen na zasedání 

Výboru regionů v Bruselu. Poté bude dokument zpřístupněn veřej-

nosti, šířený on-line pod licencí Creative Commons. EIP-SCC bude 

i nadále pokračovat v činnosti a bude organizovat další testovací 

workshopy s cílem dále zdokonalit metodiku SCGP a získat další 

příklady. Nové aktualizované verze budou v budoucnu publikovány 

pravděpodobně ve spolupráci s Informačním systémem Smart City. 

Závěrem je nutno dodat, že záměr přeložit SCGP do různých evrop-

ských jazyků dále zredukuje jazykovou bariéru a umožní tak využití 

tohoto materiálu ve více městech.

politickou úroveň místních samospráv, jejich poradců 

a  autorů strategií, tak pro aktéry na provozní úrovni, jako 

jsou ředitelé oddělení, technický personál a  projektoví 

manažeři projektů Smart City. Navíc, SCGP je také možné 

využít při komunikaci s klíčovými partnery města, jako jsou 

například provozovatelé energetických nebo dopravních 

sítí. SCGP shrnuje poznatky získané v projektech chytrých 

měst a  energeticky šetrných městských čtvrtí a  tyto infor-

mace zpřístupňuje ostatním. 

A slouží tak v podstatě jako svépomocný průvodce, který nabízí 

vzorové postupy a inspirativní příklady pro města a další zain-

teresované instituce, které mají ambici v nejbližší době rozvíjet 

a implementovat své vlastní chytré městské projekty, a chtějí se 

předem připravit na to, co mohou očekávat ohledně způsobů 

integrovaného plánování a  řízení. SCGP tak pomáhá připravit 

příští generaci chytrých městských projektů a energeticky šetr-

ných městských čtvrtí a také inspiruje nová města a další insti-

tuce, v rámci i mimo EIP-SCC, a tím vytváří podmínky, ve kterých 

je možné projekty rozhýbávat. Vyjma zmíněného, může využí-

vání SCGP podpořit rozvoj celé řady souvisejících politik a ini-

ciativ, včetně využití možností mezinárodních programů typu 

Urban Agenda, Urban Innovation Actions, European Energy 

Award, Energie v budovách a komunitách pod hlavičkou Mezi-

národní energetické agentury nebo Paktu starostů a primátorů, 

či jakékoliv jiné místní nebo regionální iniciativy chytrých měst.

5: Vzorové postupy integrova-

 ného plánování a implementace

Je nezbytné, aby se hlavní zainteresované strany, investoři 

a zejména občané a místní podniky, shodli na společné vizi. Klí-

čovou otázkou je: „Jak má vypadat město, ve kterém žijeme, 

za 20, 30 nebo 50 let?” Vzorové postupy SCGP zajišťují srozu-

mitelné a konzistentní rozpracování této centrální vize v sedmi 

po sobě jdoucích fázích, z nichž každá zdokonaluje a konkre-

tizuje výsledky předchozí fáze. Metodika SCGP ukotvuje dlou-

hodobou perspektivu projektu, zdůrazňuje nutnost spolupráce 

napříč obory a bere v potaz různé role a zájmy zúčastněných 

stran v místním ekosystému. Tímto je zajištěn holistický pohled 

na celý projekt a garantována konzistence při jeho realizaci. 

Kroky vedoucí od plánování k realizaci tak, 

jak jsou znázorněny na obrázku č. 2, 

lze shrnout takto:

• Pokud neexistuje celková a dlouhodobá vize rozvoje města, 

formuluje první etapa vizi tak, aby panovala shoda a vizi sdílely 

a podporovaly všechny interní a externí zainteresované strany. 

V opačném případě může být nutné, aby dlouhodobá vize roz-

voje města nebo konkrétní plány, jako například SE(C)AP, byly 

přizpůsobeny rozvoji chytrého města. Jejím úkolem je popiso-

vat dlouhodobé cíle pro plány rozvoje Smart City programů. 

• Na základě takovéto konsensuální vize, která zachycuje 

dlouhodobá očekávání rozvoje  města, je před zahájením 

příprav realizace nejprve zapotřebí získat politický závazek/

rozhodnutí městské samosprávy a dalších zainteresovaných 

institucí. Ty pak přetaví vizi ve strategii a návrhy konkrétních 

kroků. Tento závazek či rozhodnutí rovněž zajišťuje, že imple-

mentace vize proběhne v souladu s ostatními prioritami;

• Skrze prioritizací jednotlivých kroků, defi nování jejich přesného 

obsahu a způsobů realizace, stanovení přesných cílů a milníků, 

rozdělení odpovědností a  také skrze výběr vhodného port-

O
b

r.
 2

. 
O

d
 v

iz
e

 a
ž
 p

o
 i
m

p
le

m
e

n
ta

c
i 
a
 t
rv

a
lé

 p
o

z
it
iv

n
í 
v
ý
s
le

d
k

y

Vize
Rozhodování

& závazek
Plánování Provedení Kontrola Iterace

Replikace

& rozšíření› › › › › ›

« smyčka » neustálého zlepšování

Systémový přístup k řízení kvality

Fáze 1: Vize

Otázka : Jak má vypadat město, 

ve kterém žijeme, za 20, 30 nebo 50 let?

Úkol 1 : Vymezte problém

Upřesněním toho, jaké problémy mají chytré městské projekty 

řešit, či jakou vizi městského rozvoje mají naplňovat

Úkol 2 : Zvažte, co budete potřebovat

Zmapováním fi nančních a organizačních aspektů a zainteresova-

ných stran, které bude třeba do procesu přizvat

Úkol 3 : Zorganizujte lokální ekosystém 

Identifi kováním, zapojením a neformální konzultací klíčových 

zainteresovaných stran a objasněním jejich rolí a odpovědností

Úkol 4 : Diskutujte

V diskuzi se zástupci klíčových zainteresovaných stran roze-

berte různé aspekty problém(ů) a otázek 

Úkol 5 : Vytvořte sdílenou znalostní bázi

Prozkoumáním možných řešení problému(ů) a možných 

odpovědí na zásadní otázky projektu společně se zástupci 

klíčových zainteresovaných stran

Úkol 6 : Vytvořte přehled právních předpisů a závazků

Zmapováním předpokladů a závazků, které z nich vyplývají 

a které mohou ovlivnit vaše návrhy řešení

Výstup : dlouhodobé cíle směřující 

k inteligentnímu a udržitelnému rozvoji se 

stávají součástí a prioritou rozvojové vize 

Nástroje & normy  

Nástroje

přímé konzultace, SWOT analýza, recenzní řízení, kulaté stoly, 

diskuze ve focus groups, veřejná slyšení, metoda World Café, 

benchmarky, plánování scénářů, myšlenkové mapy, prognostické 

studie, inovativní metody brainstormingu (tzv. strom znalostí), 

Espresso Maturity analýza, metoda NESTA 

Normy

ISO 18901 Diagnostika úrovně připravenosti/ zralosti města 

pro nastavení dlouhodobé vize, ISO 37101 Užití systému řízení 

kvality, případně další národní normy

#Judith Borsboom-van Beurden – Norwegian University of Science and Technology, Judith.Borsboom@ntnu.no 

Bernard Gindroz - BMGI Consulting/eea Europe/CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities

Simona Costa – Tuscan Organization for Universities and Research for Europe
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V globalizujícím se světě jsou informace konstitutivní zdroje 

a ekvivalentně i  tvůrčím lidským kapitálem schopným zpra-

covávat tyto informace a získávat z něj poznatky. Státy, regi-

ony a města, aby se efektivně rozvíjely (a konkurovaly), musí 

tyto zdroje nepopiratelně mít, ale v jiném stupni a na různých 

úrovních. Specifickým příkladem jsou chytrá města, v nichž 

se rozsáhlý proces prostorové transformace informací ode-

hrává v  mnoha sférách fungování města, v  závislosti mimo 

jiné na technologickém pokroku, v  kulturních modelech, 

dostupnosti f inančních prostředků, ale bohužel i politickém 

populismu. 

Srovnáme-li asijská a evropská chytrá města mezi sebou, lze 

konstatovat, že v prvé řadě jsou evropská města sobě mno-

hem podobnější než asijská města (to vyplývá především 

z  historické minulosti a  sjednocení rozvoje cílů Evropské 

unie). Rovněž vzájemně spolupracují a  sdělují si navzájem 

nezbytné informace v oblasti zavádění inteligentních řešení 

měst (projekt Ruggedized). Zaměřují se především na sni-

žování znečištění ovzduší a  činností zaměřených na účinné 

využívání energie při současném zlepšování kvality života 

obyvatel měst.

V Asii jsou procesy tvorby chytrých měst silně diverzifi kované 

(v důsledku mimo jiné rozdílů v politickém systému). Japonská 

města se soustředí na řešení domácích problémů (stárnoucí 

společnost, energetická krize); na základě podrobné před-

běžné analýzy přijímají dlouhodobá opatření.

Jihokorejská města jsou zase obchodními centry s všudypřítom-

nou konektivitou a postavená na zelené louce (v Evropě neexis-

tuje žádné takové chytré město); nicméně byly postaveny bez 

zohlednění sociálních aspektů města, například nedostatečný 

prostor pro trávení volného času).

Malajsijská Kyberjaya se vydala cestou rozvoje směrem k chyt-

rému městu poté, co nebyla zařazena do Multimedia Economic 

Corridor (obdoba Silicon Valley), a stala se technologickým stře-

diskem pro tvorbu a vytváření clusterů a špičkových inovativ-

ních technologií.

Mnoho podnětů pro rozvoj čínských chytrých měst připravila 

čínská centrální vláda. Čínské město Hangzhou je alespoň 

zčásti řízeno umělou inteligencí a  je městem, které „posiluje“ 

společnost v  bezprecedentním měřítku (má obrovský rozsah 

soukromých údajů o  každém obyvateli). Pokud jde o  chytré 

městské státy (Hongkong, Singapur), je kladen důraz na zlep-

šení kvality života obyvatel měst, včetně poskytování podpory 

místním komunitám.

Asijská města jsou „technologicky smělá“, zavádějí rychlejší 

a  technologicky pokročilejší řešení (samozřejmě včetně těch 

nepovedených, např. v čínském Ningbo) než evropská města. 

Například v Asii je velmi rozšířený koncept internetu věcí (IoT), 

který se často realizuje jako jeden ze základních motorů vývoje. 

V Evropě je tento koncept méně běžný a  rozsáhlý a  také má 

odlišnou strukturu. Silný ekosystém IoT je však nezbytný pro 

dosažení vysoké úrovně pokročilého technologického vývoje, 

který byl získán právě v Asii a panuje všeobecný konsensus, že 

je nezbytností pro transformaci měst formou služeb, tj. namísto 

nákupu a  implementace inteligentních pouličních senzorů, 

města kupují a zavádějí inteligentní mobilitu.

Navzdory významným předpokladům rozvoje chytrých měst 

(lepší kvalita života, energetická hospodárnost atd.) zůstávají 

v oblasti vlivu politiků; koncept chytrého města se v politické 

hře stává „hezky znějícím“ argumentem, poutavým sloganem, 

jímž politici slibují různé revoluční změny (zapomínají, že pře-

chod na chytré město by měl být zaváděn spíše evolučně, aby 

byl předem náležitě analyzován). Města, která se nacházejí na 

politickém bojišti, nemají naději na udržitelný rozvoj v dlouho-

dobé perspektivě. Velmi často pokřivuje koncept chytrých měst 

implementace jediného inteligentního řešení, bez propojení 

(nebo plánu s ním souvisejícího) s  jiným řešením (nebo systé-

mem). Nekoordinované zavádění i těch nejinovativnějších tech-

nologií se nepromítne do zvýšení kvality života obyvatel měst 

a skončí pouze v plýtvání veřejnými fondy.

V této perspektivě rozvoje myšlenky chytrého města na obou 

kontinentech lze klást důraz na rostoucí popularizaci. Zdá se, 

že chytřejší města alokují zdroje pro zlepšení kvality života 

obyvatel měst, což usnadní vytvoření důležitých sociálně-eko-

nomických přínosů. Avšak za tímto účelem jsou potřební zod-

povědní politici, kteří se budou řídit nejen soukromými zájmy, 

ale také (nebo pouze a výhradně) přínosy pro město, tj. jeho 

obyvatele, tento úkol se však dnes zdá být jedním z nejobtíž-

něji splnitelných.

#Alicja Korenik

Evropská 

a asijská chytrá 

města
Alicja Korenik : Studentka ekonomické university ve Wroclaw v oboru 

mezinárodní obchodní vztahy, autorka vědecké publikace „Smart Cities 

in Europe and Asia“.
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Obyčejná zastávka, 

neobyčejné možnosti
SPOLU S DOPRAVNÍM PODNIKEM OSTRAVA JSME DALI DOHROMADY PRVNÍ NÁVRH  

NA BUDOUCÍ STANDARD VYBAVENÍ A FUNKCÍ NAŠICH ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY. 

JE UKÁZKOU, JAK CHCEME PRACOVAT: NAVRHNOUT KONCEPT, NECHAT JEJ NEJEN 

OD VÁS PŘIPOMÍNKOVAT NA ICITYPOINT.EU, PAK TENTO NOVÝ STANDARD POUŽÍT 

JAKO ZADÁNÍ SOUTĚŽE A ZAKONČIT DEMONSTRAČNÍ REALIZACÍ. DPO NA URBIS 

VYHLÁSÍ NÁVAZNOU SOUTĚŽ A SVŮJ ZÁVAZEK, ŽE VÍTĚZNÝ NÁVRH ZREALIZUJE.

Koncept chytrého města (Smart City) staví na holistickém (celo-

stním) pohledu překonávající největší překážku, rezortismus 

(nepropojení izolovaných agend odborů měst/krajů a  jejich 

organizací). Stávající praxe naopak dělá z projektů Smart City 

další „rezort“; máme projekty na mobilitu, energetiku, …, a smart 

city. Důsledkem takového přístupu je, že významná část veřej-

ných investic neopustila rezortní myšlení a  není chytrá, což 

nepřináší potřebnou změnu/přidanou hodnotu. Neinvestujeme 

chytře. Druhým důsledkem je, že projekty Smart City nejsou 

vnímány jako pokročilý strategický přístup k  řešení problémů 

města 21.   století, ale jako něco nadstavbového, jako nepo-

třebná „třešnička na dortu“, či marketingová bublina.

Aby se město mohlo stát chytrým, musí upravit své stávající 

investice, aby odpovídaly aktuálním trendům, hrozbám a dlou-

hodobé vizi města. Veřejné investice se stávají chytrými tehdy, 

když zohledňují potřeby i  jiných profesí, než je profese inves-

tora. Ten tak přirozeně pořizuje a provozuje prvky, které slouží 

vyšším strategickým záměrům města. Obecně tak lze hovořit 

o tzv. „chytrých místech“, tj. místech, na kterých město posky-

tuje Inovativní veřejné služby. V holistickém pojetí se vždy jedná 

o „síť míst/služeb“, které město poskytuje ( jedna “chytrá ulice” 

ničemu nepomůže).

: Zastávka MHD

Jedním z cílů Bílé knihy o dopravě je zprovoznit do roku 2020 

zprovoznit panevropské multimodální cestovní služby (plá-

nování, rezervace míst a platby). Pro tento cíl je nutné zavést 

na národních úrovních členských států zavést systémy sběru 

a distribuce dat veřejné dopravy v reálném čase a vybavit klí-

čové infrastrukturní body, zastávky, příslušnou funkcionalitou 

k poskytování informací cestujícím. Plnění požadavků EU je tak 

dalším motivem, proč do chytrých zastávek investovat.

Dosavadní standardní pohled investora i EU je rezortním pohle-

dem dopravního podniku/organizátora dopravy, který logicky řeší 

jen „své“ potřeby. Chytrá zastávka tak byla mylně interpretována 

jako zastávka poskytující informace o odjezdu spojů v  reálném 

čase formou informačního panelu. Inovační fi rmy pak v pilotních 

projektech poskytly službu nabíjení mobilního telefonu či měření 

různých veličin, jako teplota, vlhkost či znečištění ovzduší.

Všechny podobné prvky mají smysl jen tehdy, pokud jsou 

poskytovány jako služba, tj. jako služba bodu sítě, jako standard 

vybavení všech zastávek dané kategorie. Občan jako konzu-

ment služby, je tak veden k  návyku, že jistý standard služeb 

může konzumovat na jistých místech, čímž se do celé věci vnáší 

potřebný řád. Ten má velmi pozitivní dopady jak na chování 

a orientaci občanů, tak i správu města a chytrost jeho investic.

Investovat chytře tak ve fi nále znamená mít strategii postavenou 

na datech a scénářích. Takovou novou strategii lze vytvořit jen 

participativním přístupem různých odborníků a profesí. Standardní 

podmínky mají smysl jen na větším trhu, např. střední Evropy.

: Projekt TEIPT (2013)

Koncept chytré zastávky byl poprvé popsán ve studii v rámci pro-

jektu TAČR Telematika ve veřejné dopravě v  roce 2013 (TEIPT, 

2013). Ta obsahovala na 40 příkladů řešení zastávek z  celého 

světa a je dostupná na iCityPoint.eu1 v českém jazyce. 

Chytrá města je koncept služeb nad datovým modelem. 

Ten vzniká detekčními... technologiemi. Občané pak se 

prostřednictvím těchto služeb mohou aktivně zapojo-

vat do tvorby svého města, a aby městská samospráva 

mohla efektivněji a  úsporněji plnit agendy města. Pro 

instalaci těchto systémů se volí vhodná, nejlépe trvale 

existující, místa, která se nachází na pozemních komuni-

kacích a na nichž občané tráví určitý čas. Ideálními infra-

strukturními body chytrých měst jsou zastávky veřejné 

dopravy, které nyní představují síť pravidelně navštěvo-

vaných míst cestujícími, v budoucnu by se mohly promě-

nit v  informační body poskytující občanům i návštěvní-

kům města cenné informace a služby.

Chytrá zastávka spojuje potřeby dopravní obslužnosti, pod-

pory komunit a lokální ekonomiky, digitálního plánování a život-

ního prostředí, které lze naplnit v  rámci jednoho investičního 

záměru; představuje tak výsledek dobré dlouhodobé koncepce 

i technologického pokroku pro efektivnější komunikaci veřejné 

správy s občany.

Koncept chytré zastávky je inovativním přístupem spadajícím 

do konceptu systémů pro chytrá města. Proto má za cíl pomocí 

různých technologií zlepšit komunikaci města s občany, aktivo-

vat občanskou společnost a nabídnout jí určité služby. 


Autor konceptu – Lukasz Kuciel, INNVIA Poland, www.innvia.com
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: Město může využít tento   

 koncept v podobě

· Informačního lokálního centra pro občany i turisty

· Místa veřejné dopravy – zastávky MHD/VD informující 

o příjezdu vozidel VD v reálném čase, plánování jízdy atd.

· Místo na dopravní síti např. pro instalaci dopravních senzorů

· Informace o lokálních bodech zájmu, kulturních akcích atd.

· Bod metropolitní sítě – poskytování internetu

· Možnost lokální inzerce, podpora např. místních sdružení

· Technologická atrakce – např. videovzkazy, soutěže, 

rozšířená realita

· Zájmy státu – např. vzdělávací sociální programy, 

videospoty se sociální tématikou, mimořádnosti např. 

při pátrání po pohřešovaných osobách atp.

Z popsaného konceptu vyplývá, že nemá smysl realizovat jednu či 

několik chytrých zastávek, ale je nutné ke konceptu přistoupit jako 

k budování sítě zastávek se standardními funkcemi a službami. 

Pokud město cílí na zavedení tohoto konceptu, 

pak je nutné postupovat strategicky:

Převést všechny zastávky do správy či dokonce majetku 

jedné organizace, logicky dopravního podniku, ideálně dlou-

hodobý pronájem jednomu správci za symbolickou cenu

Provést digitální pasport, tj. vytvořit digitální dvojče 

všech zastávek, pro začátek stačí jednotná evidence/

pasport v digitální podobě, s mapou a atributy zastávek

Kategorizovat zastávky dle klíčového parametru, např. 

počet zastavení vozidel VD dle jízdního řádu či počet 

cestujících z provedeného průzkumu

Stanovit standard poskytovaných funkcí a služeb na 

úrovni města pro jednotlivé kategorie

Promítnout požadavky na konektivitu či jiné sítě do právě rea-

lizovaných či plánovaných projektů města a městských fi rem

Sestavit plán investic do zastávek nejvyšší kategorie 

(největší dopad, hodnota za peníze), tj. vybudování 

klíčových bodů budoucí sítě v místech dopravních uzlů

Organizace ekosystému poskytovatelů obsahu na 

úrovni města, vypracování pravidel pro vhodný obsah 

a personální zajištění obsluhy systému

4 moduly 
chytré zastávky

Mobiliář

lavička

odpadkový koš

přístřešek do 6 m2

přístřešek od 6m2 do 10 m2

přístřešek nad 10 m2

přístřešek se zelenou střechou

Volně stojící infotainment

Zabudovaný infotainment

Mikromobilita: stojan na kola

Mikromobilita: stojan na elektrokola a napájení

Mikromobilita: stojan na elektrokoloběžky a napájení

Zdroje energií

elektrická síť

elektrická síť s bateriovým úložištěm (záloha)

fotovoltaické panely s bateriovým úložištěm (off grid / záloha)

větrné mikro-turbíny s bateriovým úložištěm (off grid / záloha)

kombinace 

Konektivita pro infotainment

WiFi

optická síť

IoT síť (LoRa / SigFox / NB IoT ...)

lokální rádiová komunikace (LoRa,IQRF, TETRA …)

LTE / 5G

V2X

Typy a zdroje informací

Dopravní podnik (správce řešení a obsahu)

CMS celého řešení (content management system)

jízdní řády, aktuální zpoždění, pohyb vozů, výluky, 

vyhledávání spojení, informace o provozu, gamifi kace, 

přímé napojení s aplikací (webové řešení / android), krizová linka - 

spojení s operátorem, vzdálená správa jízdenkového automatu

Město

kulturní a sportovní akce

promo koncepce a kampaně města (např. školáci, cestujte MHD)

vizualizace plánů města

sociální a komunitní kampaně

mimořádné události (smogová situace, havárie…)

Městská část

zprávy z městské části, akce v okolí

zdroj dat pro POI (Point ofi nterest - body zájmu v mapě)

napojení přes RSS/XML/API do systému správce

Třetí strany 

předpověď počasí (ČHMÚ)

stav individuální dopravy

stav parkovišť

příjezdy a odjezdy vlaků

dostupnost mikromobility (kola, koloběžky atd.)

akce v okolí

reklamní partneři (preference podpory lokálních obchodníků)

napojení přes RSS/XML/API do systému správce

Státní zájem

eGovernment zprávy (informační kampaně o např. ukončení plat-

nosti dokumentů, daňová přiznání)

hlášení Policie ČR (pátrání po pohřešovaných osobách/dětech)

Celostátní akce (Týden mobility, Do práce na kole, Ukliďme Česko apod.)

Data pro digitální plánování

Statická data – pasportizace

ID sloupku , obec, název zastávky, směr jízdy, správce, foto

povrch (litý asfalt, asfaltový beton, beton, dlažba, zámková dlažba)

bezbariérovost (ano/ne)

mikromobilita (stojan na kola/elektrokola/elektrokoloběžky – ano/ne, počet míst)

dostupnost WiFi, přípojka elektřiny, dostupnost optiky, typ přístřešku

typ automatu, kamerový dohled, počet zastavení vozidla VD

a další data dle nového konceptu

Dynamická data

z automatu na jízdné : počet prodaných jízdenek dle typu (pro tarifní strategii)

z WiFi : počet připojení, objem přenesených dat

optická síť : objem přenesených dat do systému

LTE / 5G : objem přenesených dat do systému

IoT sítě : objem přenesených dat systémem, data z hlukoměru, data min. 

o teplotě a vlhkosti (meteo stanice), data o prašnosti, data o průjezdu 

vozidel daným místem/ v okolí, data o vibracích/otřesu

kamerový systém : Kamera jen jako optický senzor (bez video výstupu) pro 

počítání osob, kamerový záznam (pro použití policie), video-recognition pro 

počítání osob, video-recognition pro měření nálady osob, video-recognition pro 

počítání vozidel, video-recognition pro sledování čistoty (naplněnost odpadko-

vých košů), video-recognition pro vyhodnocení a evidence tísňových událostí

Bluetooth : počítání kolem projíždějících vozidel, doplňková data 

pro počítání cestujících

mikrofon : zvukový záznam (pro použití policie), voice-recognition 

pro vyhodnocení a evidence tísňových událostí, voice-recognition 

pro komunikaci s mobilními telefony

reproduktor : objem přenesených dat, komunikace s mobilními telefony

V2X RSU (roadside unit ): komunikace s vozidly MHD (dle use case),

komunikace s ostatními vozidly

infosystém dopravního podniku : vyhledávaná spojení, použití systémuNástroje pro poskytování informací cestujícím 

informační panely jednostranné

informační panely oboustranné

informační panely průhledné

informační panely dotykové

informační panely nedotykové

informační panely e-paper

reproduktory

push up notifi kace skrze mobilní telefon (email / sms)na 

základě geolokace

push up notifi kace skrze mobilní telefon (email / sms)na 

základě spárování se s WiFi

push up notifi kace skrze mobilní telefon (email / sms)na 

základě přenosu zvukem (Data-over-voice)

captive portál wifi 

tiskové materiálybannery

tiskové materiálypolepy

LED patník / chodník (případně LED projektor promítající na 

chodník) pro koukající do mobilu (Smartphone zombies/

Facebook neck), propojeno s V2X (přijíždějící autobus = červená)

Konektivita pro cestující

elektrická zásuvka

usb

bezdrátové nabíjení

WiFi

bluetooth

data-over-voice

Prodej jízdenek

automat na jízdné

automat na kreditní jízdenky

Nástroje 

poskytování 

informací

Typy 

a zdroje 

informací

Mobiliář 

a sítě

Data pro 

digitální 

plánování

1

3

2

4

5

6

7

#David Bárta, Michal Bočvarov (DPO)
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Najdete ji téměř v  každé obci, jedna připadá na každých 1971 

občanů, což je 4krát více než v průměrné evropské zemi a 10krát 

více než v USA. Podle výzkumu pro Nadaci Billa a Melindy Gates 

má Česká republika nejhustší síť knihoven na světě. Je to důsle-

dek jednoho z Masarykových tzv. osvětových zákonů, kterým ulo-

žil všem obcím zakládání obecních knihoven. Při oslavě 100 letého 

výročí už možná nastal čas přehodnotit funkce knihovny pro 

21. století a nastavit strategii pro jejich koncepční rozvoj.

Nejen proto, že jsou i v obcích, které nemají základní školu, jsou 

knihovny neopomenutelným partnerem pro zavádění chytrých 

řešení do obcí a měst. Knihovny totiž vedle uchovávání a zpřístup-

ňování informací, poskytování internetového připojení a podpoře 

čtenářství umí spolehlivě plnit i další role, které jsou pro efektivní 

zavádění chytrých řešení nezbytné.

Chytré služby postavené na technologiích vyžadují, aby se 

s  nimi lidé naučili efektivně pracovat. Knihovny poskytují 

velmi dostupné celoživotní vzdělávání – od narození (projekt 

Bookstart pěstuje čtenářství skrze rodiče už u novorozenců) až 

do důchodu (Univerzity třetího věku zpřístupňují vzdělání senio-

rům i v „neuniverzitních městech“). 

Více než 1 milion lidí se v roce 2017 přišlo do knihovny vzdělávat 

– v používání technologií, bezpečnosti na internetu, fi nanční gra-

motnosti, zdravém životním stylu, ochraně přírody, učit se jazyky, 

trénovat paměť a  další. Tím, kdo naučil významnou část seniorů 

používat počítače, internet, tablety, jsou právě knihovny. Současně 

jdou s dobou – například v Přerově budou letos rozšiřovat kroužek 

robotiky a programování o 3D tisk – a reagují na aktuální potřeby – 

v dobách vyšší nezaměstnanosti knihovny spolupracující s úřady 

práce a pomáhající lidem najít práci.

Přestože na to nedostávají od Ministerstva školství žádné pro-

středky, plní knihovny vzdělávací roli a konzistentně učí lidi praco-

vat s informacemi i technologiemi. No, a nakonec je to velmi často 

místní knihovnice nebo knihovník, na koho se lidé s důvěrou obrací 

o radu v různých životních situacích. Jak pomoci například s online 

komunikací s úřadem je něco, v čem lze zaměstnance knihoven 

velmi snadno proškolit. Vnitřní organizace knihoven, kde krajské 

a městské knihovny v rámci tzv. regionálních funkcí zajišťují meto-

dickou podporu menším knihovnám, zaručuje, že se informace 

a schopnosti dostanou i do té nejmenší obecní knihovny.

Díky tomu jsou knihovny místem, kde lze integrovat jak vzdělávání, 

tak i odbornou pomoc a asistenci se zvládnutím chytrých techno-

logií. A vlastně se nabízí do nich tyto technologie rovnou umisťo-

vat. V Aarhusu v knihovně DOKK1 je umístěno sídlo úřadu, kde si 

mohou občané vyřídit zdravotní pojištění, pas, řidičský průkaz nebo 

třeba sňatek. V několika českých knihovnách už dnes můžeme najít 

Czech POINT, Knihovna Jiřího Mahena je partnerem při zavádění 

BrnoiD a stane se jeho ověřovacím místem.

Existuje ještě jeden důvod, proč nad knihovnami přemýšlet jako 

nad místem, kde se občan potkává s úřadem. Knihovny jsou veřejná 

místa, kam může přijít kdokoliv a cítit se tam pohodlně bez ohledu 

na vzdělání, sociální postavení, politickou inklinaci či víru, ale také 

schopnosti a omezení. Knihovny aktivně pracují na svém zpřístup-

ňování a pomoci lidem, kterým hrozí sociální vyloučení (například 

vozí knihy a  jezdí za pomoci dobrovolníků předčítat do domovů 

pro seniory, duševně nemocné, do nemocnic), mají specifi cké učící 

potřeby (v knihovně v Ústí nad Labem budou zanedlouho otvírat 

krajské Poradenské a Edukační Centrum, kde se budou moci laici 

i  odborníci seznámit s moderními učebními pomůckami a  meto-

dami), či různé druhy handicapů (Knihovna Jiřího Mahena je jed-

nou z nejlépe vybavených knihoven pro nevidomé a slabozraké, 

její ústřední půjčovna a 20 poboček jsou přístupné bezbariérově, 

v Liberci zaměstnanci knihovny natočili instruktážní průvodce kni-

hovnou pro své klienty ve znakovém jazyce).

Míra chytrosti obce nestojí na technologii; v první řadě je dána tím, 

jak naplňuje potřeby lidí, usnadňuje jejich participaci a spolupráci 

a rozvíjí místní potenciál. Nezbytností pro úspěšné zavádění chyt-

rých služeb je průběžný průzkum a  diskuze s  občany. Knihovna 

pro toto poskytuje bezpečné zázemí přístupné pro každého a sou-

časně pomáhá utvářet komunitního ducha místa.

Více než 2 300 000 lidí přišlo v roce 2017 do knihovny za 

kulturou, a to nejen tou knižní, ale i na koncerty, divadlo, fi lm, 

cestovatelské besedy a další. Knihovny nejrůznějšími aktivi-

tami posilují vztah lidí k  místu, kde žijí – besedami s míst-

ními osobnostmi a  pamětníky, průvodci a  procházkami po 

významných místech, oslavami lokálních výročí, uchovává-

ním a  připomínáním místní historie, zvyků a  řemesel (např. 

v  Rožnově pod Radhoštěm pod záštitou knihovny skupina 

seniorů připravila pro místní i návštěvníky městskou hru Rož-

novská struha). 

POČTY REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ, NÁVŠTĚVNÍKŮ AKCÍ ČI SAMOTNÝCH 

KNÍŽEK NÁM MOŽNÁ ŘEKNOU NĚCO O VELIKOSTI KNIHOVNY, JEJÍ VÝZNAM 

PRO ROZVOJ OBCE VŠAK ZDALEKA NEPOSTIHUJÍ.

Chytrá knihovna : 

lokální centrum veřejných služeb 63 376 126
Počet knih

1 832 708
Návštěvníci využívající
internet v knihovně

50 997 273
Počet stažených
dokumentů

42,4
Počet výpůjček
na čtenáře

1 375 588
Počet čtenářů

22 236 066
Počet fyzických
navštěv

31 182 023
Počet virtuálních
navštěv

5 337
Počet knihoven

4 553
z toho neprofesionálních 
knihoven

48 465
Počet vzdělávacích akcí

66 826
Počet kulturních akcí

54 935 443
Počet výpůjček

2 356 490
Návštěvníci kulturních akcí1 008 636

Návštěvníci vzdělávacích akcí

KNIHOVNY
V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2017

360 781 713,58
prostředky na nákup 
knihovního fondu

11 049
Počet počítačů
pro uživatele

55 479
Počet  studijních 
míst

10 057
z toho (počet PC) 
připojených na Internet
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M O B I L I T A   M O B I L I T A   

K O M U N I K A C E
D E V E L O P M E N T

www.smartcityfair.cz

UPGRADE YOUR CITY

VÝSTAVIŠTĚ BRNO
5.–6. 6. 2019

SAVE THE DATE

M O B I L I Á Ř

O D P A D YO D P A D YB E Z P E Č N O S T

D E V E L O P M E N T

E N E R G I EE N E R G I E

V O D A

Knihovny jsou inkubátorem i zázemím místních klubů, spolků, pod-

nikatelů – setkáváním v knihovně vznikají mateřské, seniorské i jiné 

zájmové kluby, od výpůjčního pultu knihovny v Třinci si paní kni-

hovnice Mirka vybírá lidi se zájmem například o zdravý životní styl, 

vaření, jógu a dává jim v knihovně prostor najít si publikum a osa-

mostatnit se. Knihovny posilují soudržnost, mezigenerační sdílení 

a integraci – lidé se tu scházejí na akcích, společně učí a debatují, 

sdílejí, hrají deskové hry, seznamují s jinými kulturami a prostřednic-

tvím tzv. Živé knihovny s různými životními zkušenostmi. Cizinci se 

v knihovnách učí češtinu, v obci Březina blízko Brna založila paní 

knihovnice Dětský klub, aby se nově přistěhovalí rodiče mohli 

seznámit s místními a navázali kontakty v novém prostředí.

: Knihovny strategickým 

 partnerem

Pokud je naším cílem budovat obce, kde se bude lidem dobře žít, jsou 

knihovny strategickým partnerem, se kterým se vyplatí spolupraco-

vat. Na mnoha místech už jsou knihovny dobře zapojené do místního 

ekosystému institucí a často se aktivně podílí na rozvoji místa – Vsetín-

ská knihovna měla svého zástupce ve všech pracovních skupinách 

komunitního plánování, knihovny jsou často zapojeny v Místních akč-

ních skupinách a jsou partnery obcí i v dalších oblastech. 

Výzvou budoucnosti je snižování spotřeby zdrojů a  materiálu 

a lokální soběstačnost. Knihovny mohou sehrát roli míst, kde si lidé 

mohou zapůjčit předměty, které potřebují jen nárazově (viz vznika-

jící knihovny věcí), ale i komunitních tržišť, kde se schází nabídky 

a  poptávky na sdílení či směnu věcí, služeb, nápadů, času atd. 

Knihovny mohou podporovat lokální samozásobitelství, být obec-

ními laboratořemi inovací a sociálních inovací či místy, kde lidé spo-

lečně pracují a tvoří. 

Projekt Sociální inovace v  knihovnách učí zaměstnance kniho-

ven nové metody práce založené na principech designu služeb, 

aby mohly efektivně plnit roli inovačních hubů a hybatelů komunit 

a dokázaly zapojovat a vtahovat lidi už do přípravy svých aktivit. 

Hlavní bariérou rozvoje však zůstávají zdroje – fi nance a prostory – 

a také absence poptávky a motivace ze strany zřizovatelů. Pokud 

se toto podaří najít, mohou knihovny plnit množství rolí, které si sou-

časnost i budoucnost vyžádá. 

#Eliška Bartošová, Masarykova univerzita Brno
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Nyní coworkingová centra budují také nadnárodní kapitálové 

společnosti. Stávají se běžnou součástí developerských pro-

jektů ve velkých městech a zdaleka už je nevyužívají jen mladí 

lidé a začínající podnikatelé (start-upy). Kanceláře v coworkingu 

si na časově omezenou dobu objednávají i velké fi rmy, vykrý-

vající tak své operativní, časově omezené potřeby. Flexibilita 

a  nezávislost v některých případech přebíjí ducha vzájemné 

spolupráce, který stál u zrodu tohoto fenoménu.

U  nás se počet coworkingů blíží ke stovce a  najdeme je už 

i v menších městech. Mohou se coworkingová centra stát cen-

trem rozvoje místní komunity?

: Návaznost na knihovny

V  ČR je velká historie knihoven, které vždy byly komunitním, 

informačním, kulturním a vzdělávajícím centrem obcí. S přícho-

dem internetu se staly díky státní podpoře v  menších obcích 

prvním a mnohde i jediným veřejně přístupným místem k inter-

netu. Role knihoven je stále nezastupitelná a mají mezi službami 

občanům své místo. Jejich často stísněné prostory a relativně 

úzké specializované zaměření však neposkytují velké možnosti 

rozsáhlejších komunitních aktivit. 

Tuto roli by mohla dobře převzít právě coworkingová centra. 

Ta často disponují většími prostory, konferenčními sály a  per-

sonální kapacitou pro pořádání akcí pro místní občany. Díky 

bytostnímu zaměření na podnikání, inovace a využívání nejmo-

dernějších technologií se stávají ideálním místem, kde se budou 

propojovat místní komunity, technologie a informace. Díky tomu 

mohou vytvářet chytrý rozcestník, tzv. smart hub, kde každý 

z dané lokality získá nasměrování, které potřebuje.

Pokud vyjdeme z logiky „digitálních dvojčat“, která je vlastní digi-

tální transformaci, a tedy i její územní vertikále, nazývající se Smart 

City, pak můžeme pracovat s modely sítě smarthubů se službami 

pro komunity o přibližně 10–20 tisíci obyvateli. Těmi jsou jak místní 

části velkých měst, tak i  spádová území tzv. obcí s  rozšířenou 

působností. Tato síť zajišťuje komunitní rozvoj a služby podle spo-

lečného vzoru. To pomůže pro změnu příslušných kompetenčních 

a fi nančních modelů, které zajistí udržitelnost tohoto snažení.

: Demonstrátor z Humpolce

Jedním takovým coworkingem, který má ambici být více než jen 

pracovní místo pro komunitu lidí pracujících na volné noze, je 

Cowork Spolu v  Humpolci. V  tomto městě s  necelými 11 tisíci 

obyvateli vzniká na rozloze více než 600 m2 inovační centrum 

se silným sociálním dopadem. Představme si jej jako možný 

vzor pro vznikající Smart huby na venkově. V  této souvislosti 

můžeme mluvit o  Demonstrátoru podle metodiky RASC. Pro-

vozovatelé centra jsou připraveni sdílet zkušenosti a potřebné 

nástroje pro provoz. Současně chtějí být aktivní v organizaci 

dalšího postupu v národním i středoevropském prostoru.

Jádrem fyzické podoby dvojčete je otevřený sdílený prostor 

s recepcí, nabízející drobné občerstvení, a oddělenou zasedací 

místností. Dále centrum obsahuje členská kancelářská místa typu 

open space, uzavřené kanceláře pro 2 až 8 osob, a přednáškové 

sály. Provozovatelem je sociální podnik Coworkingové družstvo 

Spolu, zaměřující se na integraci osob se zdravotním handicapem 

do běžného života. V první fázi podnik vytvořil pět pracovních 

míst pro tuto cílovou skupinu zaměstnanců. Celkem coworking 

zaměstnává 8 osob a  další se zapojují formou dobrovolnické 

činnosti či externí spolupráce. S narůstající konferenční činností 

dojde k postupnému navýšení dalších pracovních míst. 

Na činnosti coworkingu se podílí i další sociální podniky z regi-

onu. Marketingové aktivity zajišťuje sociální podnik PTL, s.r.o., 

catering pro semináře a konference sociální podnik Chráněná 

dílna Vysočina s.r.o.. Od jiných sociálních podniků jsou odebí-

rány suroviny pro prodej občerstvení, další sociální podnik řeší 

pravidelný úklid prostor atd. Nové sociální podniky pak budou 

vznikat v areálu smart hubu, dalších prostorách vhodných i pro 

drobnou výrobu. Prostor coworkingu využijí pro sociální reha-

bilitaci a vzdělávací aktivity také místní neziskové organizace, 

např. Centrum denních služeb Medou. 

Coworkingová 

centra jako smart 

huby v území
V ROCE 2005 VZNIKLO PRVNÍ OFICIÁLNÍ COWORKINGOVÉ CENTRUM V SAN FRANCISCU. 

MOTIVACÍ K ROZVOJI TĚCHTO SDÍLENÝCH PRACOVNÍCH PROSTOR BYLA TOUHA PO 

BUDOVÁNÍ KOMUNITY NEZÁVISLÝCH PROFESIONÁLŮ, SPOLEČNĚ SPOLUPRACUJÍCÍCH 

NA RŮZNÝCH PROJEKTECH. VELMI RYCHLE SE TENTO KONCEPT ZE SAN FRANCISKA 

ROZŠÍŘIL PRAKTICKY DO CELÉHO SVĚTA. VELKÉMU ROZMACHU COWORKINGOVÝCH 

CENTER POMOHLO JISTĚ I TO, ŽE NABÍZEJÍ FINANČNĚ DOSTUPNÉ A KVALITNĚ VYBA-

VENÉ SDÍLENÉ KANCELÁŘE. TY SI MOHOU DOVOLIT I ZAČÍNAJÍCÍ A MALÉ FIRMY. 
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Místní rozměr je podtržen také úzkou spoluprací s Místní akční 

skupinou Společnost pro rozvoj Humpolecka. Ta využívá pro-

story coworkingu a jak členům, tak dalším subjektům v regionu 

zprostředkovává informace týkající se rozvojových aktivit a pří-

padných dotačních příležitostí. 

Připravuje se i spolupráce s místními základními a středními ško-

lami na projektové výuce se zaměřením na technické vědy.

 

Architektonické pojetí, vybavení a výzdoba vyjadřují šetrný vztah 

k životnímu prostředí, respekt k lidské důstojnosti a přínosy spo-

lupráce. Na aktivitách centra se podílí desítky odborníků formou 

pravidelných přednášek, seminářů a  konferencí. Každý týden 

budou v coworku organizovány tematické přednášky s nefor-

mální diskusí.

Moderní informační technologie jsou základem každého kva-

litního coworkingu. Vlastní systém Coworkingového družstva 

Spolu zajišťuje kompletní online správu členství v  cowor-

kingu, přihlašování na akce, rezervaci zasedacích místností 

a  obsahuje také nástroje pro navazování nových kontaktů. 

Např. na obrazovce v  coworkingu se promítají kontakty na 

uživatele, kteří se v prostorách právě nacházejí a mají zájem 

o spolupráci. K tomu postačuje pouze odpovídající nastavení 

v profi lu uživatele a čipem či přihlášením v aplikaci potvrzení 

vstupu do coworkingu. Na webu se zobrazuje online přehled 

o  aktuálním vytížení coworkingu a  dostupnosti zasedacích 

místností.

Součástí nabízených služeb je i rychlý barevný tisk do formátu 

A3, využívající čipového přihlášení. Např. registrovaný uživatel 

si může poslat tiskový soubor na tiskárnu z domova a druhý 

den při návštěvě coworkingu se mu po přiložení čipu k zařízení 

stránky ihned vytisknou.

: Je toto cesta?

Na rozdíl od velkých měst jsou na venkově možnosti komunit-

ního života omezenější. Není zde široká nabídka klubů, chybí 

zázemí vysokých škol a kulturní vyžití není příliš bohaté. Smart 

hub může být centrem setkávání a  propojování. I  když se 

v malých městech lidé osobně znají, praxe ukazuje, že facilitace 

setkávání vytváří nové formy spolupráce, ke kterým by jinak 

nedošlo. Nabízí se i hlubší spolupráce s příslušným městem, kdy 

se coworking stane například neutrálním místem pro setkávání 

s občany nad aktuálními řešenými záležitostmi v území.

V Humpolci jsou otevřeni pro sdílení svého know-how a vytvo-

řeného informačního systému, který je škálovatelný pro využití 

i v dalších místech.

: Vliv smart hubu na region

Dopady na místní komunitu takovéhoto coworkingu jsou v něko-

lika oblastech:

· Vytvoření pracovních míst pro lidi s handicapem.

· Využívání místních zdrojů pro většinu činností.

· Poskytování moderního zázemí pro stávající i nové 

podnikatele.

· Podpora „síťování“, navazování nových kontaktů 

a spolupráce.

· Zvyšování vzdělanosti v oblasti využívání informačních 

technologií, zdravého životního stylu a osobního rozvoje.

· Rozvíjení spolupráce mezi podnikatelskými subjekty 

a neziskovými organizacemi, mladšími a staršími, 

zdravými a lidmi s handicapem.

· Přivedení nových návštěvníků do města a tím posílení 

místního cestovního ruchu.

 

Chcete budovat 

podobný hub 

ve svém městě?

Už coworking 

provozujete a chtěli 

byste jej pozvednout 

na vyšší úroveň?

Další sociální 

podniky

Ave Kave

Fair & Bio

Pražírna

PTL, s.r.o.

Coworkingové 

družstvo Spolu

Poskytneme informační systém pro 

správu přístupu uživatelů k internetu

• Zajišťujeme bezpečnost místní sítě a ochranu provozovatele 

při nezákonné činnosti některého z uživatelů coworkingu.

• Řízení vstupu do prostor coworkingu, včetně otevírání pří-

slušných dveří, dle nastavených přístupových práv uživatele.

• Třístupňová přístupová struktura: veřejně dostupný web, 

informace pouze pro členy, administrátorská část s právy 

pro operátory a administrátory.

Staňte se atraktivnější pro své 

stávající i nové uživatele

• Začleníme vaše místo do našich marketingových aktivit.

• Formou sdíleného členství může ten, kdo cestuje, využít 

služeb více coworků, aniž by musel u každého platit samo-

statný paušál. Přitom každý v síti dostane zaplaceno za čas, 

který u jeho coworku dotyčný člověk strávil. Výhra – výhra 

pro všechny strany.

Pomůžeme s přípravou odborných 

akcí a komunikací s místními aktéry

• Vysvětlíme principy sociální ekonomiky a pomůžeme 

se založením sociálního podniku.

• Poskytneme dlouhodobou podporu a školení při 

začleňování osob s handicapem do pracovního procesu.

• Zprostředkujeme férové dodavatele podpůrných služeb.

#Vít Skála: předseda představenstva Coworkingového družstva Spolu

Chráněná dílna

Vysočina s.r.o.
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: Ideál hodnotícího kritéria

Zadavatel by měl mít pro běžnou praxi k dispozici sadu hodno-

tících kritérií, která bude možno používat

· bez zásadních úprav na široké spektrum zakázek

· opakovaně

· jednoduše

· ve vlastní režii zadavatele 

· transparentně

Vše výše uvedené splňuje metoda Best ValueApproach (BVA), 

resp. její část věnovaná výběru dodavatele, Best Value Procu-

rement (BVP), která je silným inspiračním zdrojem metody m4E.

Aby m4E fungovala správně, je nezbytné, aby zadávací doku-

mentace obsahovala výslovné vyjádření účelu veřejné zakázky 

– toho, „co má být splněno“. Zatímco účel veřejné zakázky je 

z kategorie představ, předmět veřejné zakázky je popsán kon-

krétními minimálními technickými podmínkami – požadavky na to, 

„co bude splněno“. Když je účel veřejné zakázky výslovně vyjá-

dřen a když jsou v zadávacích podmínkách zastoupena efektivní 

hodnotící kritéria, lze případnou disproporci mezi účelem a před-

mětem účinně řešit. Účel veřejné zakázky je v kontextu hodno-

tících kritérií proto třeba vnímat jako generální preferenci toho, 

k čemu mají dodavatelé v jednotlivých kritériích směřovat. 

: Hodnotící kritéria m4E

V základní variantě nabízí m4E následující skladbu hodnotících 

kritérií:

· odborná úroveň

· rizika

· pokročilé řešení

· vlastnosti a schopnosti projektového manažera 

· nabídková cena

: Odborná úroveň m4E

Hodnotícím kritériem Odborná úroveň jsou dodavatelé vybí-

zeni k uvedení tvrzení o své odbornosti, která bude přínosná 

pro naplnění účelu veřejné zakázky. Tvrzení o odborné úrovni 

dodavatele je přitom hodnoceno pozitivně jedině tehdy, pokud 

je jeho efekt, tj. onen vztah k účelu veřejné zakázky, vyjádřen 

číselnou hodnotou. Dalším předpokladem pro pozitivní hod-

nocení tvrzení je pak skutečnost, že efekt tvrzení je ověřený 

a jeho dosažení na konkrétní veřejné zakázce je tak reálné.

Díky své otevřenosti umožňuje takto konstruované kritérium 

všem dodavatelům stejnou měrou projevit svou odbornost. 

Pokud povede k maximalizaci účelu veřejné zakázky a doda-

vatelé budou schopni tento efekt odbornosti ve vztahu k účelu 

vyčíslit i prokázat jeho reálnost, získají maximální bodový zisk.

: Rizika m4E

Smyslem kritéria Rizika je bodově zvýhodnit dodavatele, který 

je schopen identifi kovat potenciální rizika konkrétní veřejné 

zakázky a  díky předchozím zkušenostem, schopnostem či 

odborným znalostem eliminovat možnost jejich vzniku či ale-

spoň minimalizovat jejich dopad. Pro hodnocení v rámci m4E 

lze za relevantní označit riziko, které

· může ztížit či dokonce ohrozit naplnění účelu veřejné 

zakázky

· je rizikem zadavatele

· dosahuje určité (zadavatelem předem stanovené) 

fi nanční významnosti

· lze řešit opatřením s ověřeným, reálným efektem

Za taková opatření, kterými dodavatelé prokáží vysokou efek-

tivitu ve schopnosti riziko eliminovat či alespoň zmírnit jeho 

negativní dopad, obdrží maximální množství bodů.

: Pokročilé řešení m4E

Hlavním cílem kritéria Pokročilé řešení je umožnit dodavatelům 

nabídnout více (vyšší hodnotu) nad minimální požadavky zadava-

tele. Minimální požadavky přitom mohou být jen vylepšeny, avšak 

nikoli popřeny, a  to ani z části. I  toto kritérium reaguje na zada-

vatelem vymezený účel veřejné zakázky. Dodavatelé tak hledají 

„mezery“ mezi účelem veřejné zakázky a jejím předmětem a navr-

hují taková vylepšení, která povedou k lepšímu dosažení účelu. 

Kvalitativní 

hodnocení nabídek 

metodou

V ČESKÉM PROSTŘEDÍ SE DOPOSUD NEPODAŘILO SPOLEHLIVĚ PROSADIT ŽÁDNÝ 

UNIVERZÁLNÍ MODEL KVALITATIVNÍHO HODNOCENÍ. NEEXISTUJÍ ANI STANDARDY 

HODNOCENÍ PRO SPECIFICKÁ ODVĚTVÍ INTELEKTUÁLNĚ NÁROČNÝCH SLUŽEB 

ČI DODÁVEK (TYPICKY NAPŘ. IT PORADENSTVÍ, VÝVOJ A DODÁVKA SW), 

U NICHŽ SI JINÉ NEŽ KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ SNAD ANI NELZE PŘEDSTAVIT. 

ČASY SE VŠAK MĚNÍ A JEDNÍM Z DŮKAZŮ JE I METODA HODNOCENÍ NABÍDEK M4E, 

KTERÁ POSTUPNĚ ZAČÍNÁ PRONIKAT DO PRAXE VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ.

m4E
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: DOKUMENT ODBORNÉ ÚROVNĚ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Účastník níže předkládá Tvrzení a v této souvislosti čestně prohlašuje následující.

1. Tvrzení je relevantní k předmětu Veřejné zakázky,

2. Efekt Tvrzení je ověřený a jeho dosažení na předmětné Veřejné zakázce   

je tak reálné.

3. Účastník čestně prohlašuje, že je připraven v průběhu Ověřovací fáze

a) prokázat efekt Tvrzení,

b) předložit alespoň prosté kopie dokladů prokazujících, že efekt Tvrzení je reálný.

 Co nám nabízíte?

 Uveďte Tvrzení (o Vaší odborné úrovni, která bude prokazatelně přínosná pro 

 naplnění Účelu veřejné zakázky):

 vepište text

 Co pro nás Tvrzení znamená – v číslech – ve vztahu k Účelu veřejné zakázky?

 Tzv. efekt Tvrzení – jak lze vyčíslit efekt Tvrzení na naplnění Účelu veřejné zakázky?

• Kvalitně:

 doplňte alespoň jeden číselný údaj a k čemu se vztahuje

• Včas; bude-li doba výluky ještě zkrácena, tím lépe:

 doplňte alespoň jeden číselný údaj a k čemu se vztahuje

• S co nejmenšími dopady na životní prostředí v okolí stavby:

 doplňte alespoň jeden číselný údaj a k čemu se vztahuje

Pro maximální počet bodů musí být efekt vyčíslen ve vztahu ke všem bodům Účelu veřejné zakázky. 

Povinné pole.

 Prokažte, že to, co nabízíte, funguje.

 Že je výše uvedený efekt Tvrzení reálný, prokážete:

�  na předchozích min.  doplňte počet  obdobných zkušenostech Projektového mana-

žera či jiných klíčových pracovníků, kde výše popsanou odbornou úroveň rovněž využili;   

  příp. připojte doprovodný text

�  na předchozích min.  doplňte  počet  zakázkách účastníka, kde výše popsanou 

 odbornou úroveň rovněž využil;  příp. připojte doprovodný text

�  jinak:  doplňte, jak (např. odborné studie, výzkum), a reálnost efektu zdůvodněte

Vybrané je doplněno symbolem „x“; vyberte alespoň jednu z možností. Povinné pole.

 Základní informace

 Rekonstrukce železničního mostu1

2

3

4

Zadavatel vedle toho vymezuje i požadavky na adekvátnost 

jednotlivých vylepšení; tzn., že stanoví limity pro vylepšení, 

zejména z hlediska jejich vlivu na čas a cenu realizace veřejné 

zakázky, příp. náklady v souvislosti s provozem stavby či jiného 

předmětu veřejné zakázky.

: Vlastnosti a schopnosti   

 projektového manažera m4E

Součástí m4E je rovněž kritérium, které zadavateli umožňuje 

interaktivní formou ověřit, zda je klíčová osoba (projektový 

manažer) na straně dodavatele skutečně schopna vést rea-

lizaci předmětné veřejné zakázky, resp. zda tato osoba má 

zadavatelem požadované osobnostní vlastnosti a manažerské 

schopnosti; ty jsou přitom předem v zadávacích podmínkách 

uvedeny. 

Průběh ověření těchto vlastností a  schopností, tj. pohovoru, 

je řízen zadavatelem, nesmí jít o volnou prezentaci dotazova-

ného; de facto se tento pohovor podobá pohovoru uchazeče 

o zaměstnání s jeho potenciálním zaměstnavatelem.

Průběh pohovoru je třeba vhodně zachytit; v  praxi se jako 

ideální jeví kombinace písemného záznamu hodnocení na 

základě předem připraveného kontrolního listu a audiovizuál-

ního záznamu.

: Nabídková cena m4E

V rámci m4E je s kritériem Nabídková cena pracováno tak, aby 

se efektivně propojilo s kritérii kvality, a výsledek hodnocení 

v rámci nich nijak nedevalvovalo. Proto zadavatelé stanovují

· nejvýše přípustnou hodnotu nabídkové ceny a

· hodnotu, která je považována za nejnižší možnou 

z hlediska hodnocení

: Ověřovací fáze m4E

Poté, co jsou nabídky vyhodnoceny, vyzve zadavatel dodava-

tele, který se umístil jako první v pořadí, k provedení Ověřo-

vací fáze. 

Nejprve je úkolem dodavatele potvrdit a obhájit, že hodnoty, 

které v  nabídce uvedl ke kritériím Odborná úroveň, Rizika 

a Pokročilé řešení, jsou pravdivé a  reálné. Projektový mana-

žer tak komentuje a předkládá relevatní dokumenty k číselným 

efektům a  k  hodnotám, kterými prokázal reálnost dosažení 

efektů i na předmětné veřejné zakázce. V další části Ověřo-

vací fáze se pak vybraný dodavatel věnuje samotné přípravě 

realizace veřejné zakázky. 

Po skončení Ověřovací fáze zadavatel potvrdí, zda se doda-

vateli podařilo obhájit všechny body přidělené v příslušných 

kritériích, příp. rozhodne o konečném počtu bodů dodavatele. 

Teprve poté může zadavatel přistoupit k  vydání rozhodnutí 

o výběru dodavatele a následně uzavření smlouvy. 

: Praktické zkušenosti

m4E se pomalu a jistě daří v českém prostředí prosazovat. Od 

Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického, jejichž 

zaměstnanci stáli za prvními realizačními pokusy, se pozvolna 

šíří, a to zejména díky iniciativě Státního fondu dopravní infra-

struktury. O další zadávací řízení s využitím m4E se tak aktu-

álně zasazují zejména správci liniové infrastruktury. Správa 

železniční dopravní cesty má první pilotní projekt úspěšně za 

sebou, Ředitelství silnic a  dálnic fi nalizuje znění zadávacích 

podmínek podlimitní veřejné zakázky, zatímco Ředitelství vod-

ních cest již vytipovalo vhodné projekty a  pracovní skupina 

postupně rozjíždí svoji činnost.

Snad i tento článek dodá odvahu dalším zadavatelům a bude 

pro ně inspirací – ať už pro zadávání prostřednictvím m4E či 

jinak při zohlednění kvality.

#Mgr. Petr Jelínek, Mgr. Roman Novotný, Mgr. Jana Plachetská, všichni 4E 

consulting, s.r.o. a JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, CCConsulting s.r.o.

Závazné pokyny pro vyplnění dokumentu 

Odborné úrovně

• Vyplňte všechna povinná pole. 

V opačném případě se vystavujete riziku, 

že Tvrzení nebude možné vyhodnotit.

• Jen na základě konkrétních 

a přesných informací lze dosáhnout 

maximálního počtu bodů.

• Číselné údaje činí hodnocení transparentní. 

Užívejte je v maximální možné míře.

• Dokument Odborné úrovně nesmí 

(včetně této titulní strany) překročit 

4 strany A4 při zachování formátu textu 

– písmo Calibri nebo Carlito, velikost 

písma 11 b.

• Popište svoji odbornou úroveň. V čem 

jste lepší než konkurence? Co z vašeho 

„portfolia“přispěje k tomu, že naplníte 

představy Zadavatele? Prodejte Vaše 

nejlepší schopnosti a dovednosti.

• Tvrzení musíte vázat k Účelu VZ – 

nic jiného Zadavatele nezajímá.

• Například know-how, zavedené postupy 

a standardy, technické vybavení, organi-

zace, kvalifi kace nebo zkušenosti apod. – 

vše, co je přínosné pro naplnění Účelu VZ.

• Vyplnit dokument Odborné úrovně je 

příležitost prokázat kvalitu, ne povinnost.

• Zde konkretizujte to, co jste popsali výše.

• Chcete-li 10 bodů, musíte se vyjádřit ke 

všem bodům Účelu VZ. Vaše „nabídka“ 

ke každému bodu Účelu VZ přitom musí 

být vyjádřena číslem.

• Číselný efekt doplňte jednoduchým 

popisem. Zadavateli musí být jasné, 

co mu plnění VZ Vaší společností přinese.

• Buďte struční a jasní. Při hodnocení 

se vychází jen z informací v nabídce; 

Zadavatel si nemůže cokoli domýšlet 

či nabídku jinak dotvářet.

• Buďte připraveni všechny efekty obhá-

jit v Ověřovací fázi. Nabízené hodnoty 

budou kontrolovány i v průběhu realizace 

VZ - v Ověřovací fázi sami řeknete, jak Vás 

má Zadavatel kontrolovat. Uvádějte tedy 

jen to, co je reálné, co můžete splnit.

• Přesvědčte Zadavatele, že Vaše nabídka 

bude fungovat. Čím máte výše nabízená 

čísla podložená? Referenčními zakázkami, 

zkušenostmi osob, které budou plnit i 

předmětnou VZ, nebo jinak (certifi káty, 

oceněními, vlastními či cizími studiemi)? 

Konkrétní důkazy bude Zadavatel chtít 

předložit v Ověřovací fázi.

• Všechny efekty, které jste uvedli výše, 

musí být podloženy.

1
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Stavební část celého projektu se právě rozbíhá na základě právní 

moci stavebního povolení, která nastala v březnu letošního roku. 

Zajímavé ovšem je, že účinnost smlouvy o dílo s konsorciem spo-

lečností KLEMENT a.s. a GEOSAN GROUP a.s. nastala teprve v září 

2017, přičemž od té doby byla vytvořena kompletní projektová 

dokumentace, podařilo se získat územní rozhodnutí a  aktuálně 

rovněž stavební povolení.

S investorem, kterým je Městská část Praha 12, na přípravě i reali-

zaci celého projektu nové radnice úzce spolupracují specialisté ze 

společnosti NEWTON Business Development, a.s. zajišťující funkci 

správce stavby a technického poradce investora a ze společnosti 

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. poskytující investorovi 

kompletní právní servis.

Zejména v  kontextu reality procesů výstavby v  hlavním městě 

Praze, aktuálně účinné stavební legislativy a pražských stavebních 

předpisů lze považovat realizaci procesu od úplného začátku pro-

jektování bez územního povolení až do zahájení samotné stavby 

v období přibližně roku a půl za velký úspěch. Takto krátkého času 

přípravné fáze stavby bylo dosaženo nejen díky dobře fungující 

spoluprací mezi investorem a zhotovitelem, ale zejména pak díky 

využití tzv. metody „design & build“.

Jde o  koncept, který je již poměrně rozšířen mezi investory 

v soukromém sektoru. Nicméně v českém prostředí dosud není 

příliš využíván veřejným sektorem. Metoda design & build spo-

čívá zjednodušeně řečeno v tom, že investor si zvolí jediného 

partnera, který provede jednak projekční práce budovy (tedy 

fakticky celou budovu architektonicky a  technicky navrhne), 

zajistí inženýring (tedy projednání návrhu, získání všech povo-

lení a  dalších administrativních náležitostí nezbytných pro 

stavbu) a  nakonec provede samotnou výstavbu. Oproti kon-

venčnímu postupu uplatňovanému dosud většinově veřejnými 

zadavateli, který spočívá v  odděleném soutěžení projektanta 

a následně generálního zhotovitele stavby, má metoda design 

& build několik zásadních výhod, a to i pro veřejný sektor. Jde 

zejména o:

 · rychlost

 · jednotnou odpovědnost za projekční i realizační fázi záměru

 · vyšší míru předvídatelnosti a kontroly investora nad 

náklady celého projektu

Správné využití této metody zásadně urychlí přípravnou fázi celého 

projektu. Oproti konvenčnímu postupu je třeba vysoutěžit pouze 

jediného dodavatele pro celý projekt. Navíc na projekční fázi může 

navazovat samotná realizace stavby bez jakéhokoli nežádoucí pro-

dlevy. Konvenční přístup znamená, že zadavatel nejprve vysoutěží 

projektanta, který připraví příslušné stupně projektové dokumen-

tace, následně zadavatel obstarává potřebná administrativní povo-

lení. Po získání stavebního povolení pak na jeho podkladě a na 

základě projektantem zpracované dokumentace pro výběr zhoto-

vitele zadavatel vysoutěží zhotovitele stavby.

Další zásadní výhodou metody design & build je jednotná odpo-

vědnost dodavatele za projekční i realizační fáze záměru. Protože je 

projektant a stavební dodavatel v právním smyslu ve vztahu k inves-

torovi jednou osobou, eliminuje se riziko nejasného rozdělení odpo-

vědnosti mezi projektanta a  stavebního dodavatele při realizaci 

projektu. Důsledky v praxi běžné situace, kdy dochází v případě 

technologických problémů či prodlení při výstavbě k problematic-

kému uplatňování sankčních mechanismů a  odpovědnosti mezi 

projektanta a stavebního dodavatele, jsou zde prakticky vyloučeny. 

Vůči investorovi vystupuje generální dodavatel jako jediná osoba 

odpovědná jak za projektovou přípravu, tak za realizaci stavby.

Metoda design & build zároveň umožňuje investorovi podstatně 

lepší kontrolu nad celkovými náklady celého záměru. Při využití této 

metody dodavatel již na počátku nabídne celkovou cenu za realizaci 

celého záměru dle zadání investora. Tato cena je pro dodavatele 

závazná jak pro účely projektování stavby, tak zejména pro účely 

její realizace. V případě využití klasického postupu se zadavatel ale-

spoň přibližnou celkovou sumu nákladů dozví až na základě zpra-

cované projektové dokumentace. V důsledku aktuální vysoké míry 

infl ace ve stavebnictví pak často dochází k tomu, že nabídky na zho-

tovení stavby cenou významně přesahují projektantem daný odhad.

Nová radnice Praha 12 představuje jeden z prvních projektů design 

& build realizovaných v  České republice veřejným zadavatelem. 

Aktuální dosažení zásadního milníku v  tomto projektu a  hladký 

přechod z přípravné fáze do fáze výstavby jasně prokazuje, že jde 

o koncept aplikovatelný ve veřejném sektoru, který přináší inves-

torovi řadu významných benefi tů, a  to vše při dodržení veškeré 

relevantní legislativy.

#Mgr. Lukáš Sommer a Mgr. Jan Bořuta, ROWAN LEGAL

Nová radnice Praha 

12

Nová radnice

Lokalita budoucí nové radnice je v  současné době víceméně 

nevzhledným brownfi eldem. Nová radnice se naopak stane 

novou dominantou Modřan. Stavba je navržena s důrazem na 

to, aby v tomto přirozeném centru čtvrti pomohla vytvořit živý 

a příjemný veřejný prostor. K tomu přispěje rovněž multifunkční 

pojetí celé budovy, v  níž budou umístěny nejen prostory pro 

samotný výkon agend veřejné správy, ale rovněž komerční 

prostory či víceúčelový sál využitelný pro příležitostné konání 

společenských a kulturních akcí. Budova nové radnice nastaví 

vysoký standard služeb a komfort jak pro širokou veřejnost, tak 

pro personál Úřadu městské části Praha 12 včetně členů orgánů 

městské části.

V CENTRU PRAŽSKÝCH MODŘAN VYROSTE NOVÁ RADNICE. OBJEKT SE BUDE 

NACHÁZET V PROSTORU MEZI TŘÍDOU GENERÁLA ŠIŠKY A ULICÍ PÍSKOVÁ POBLÍŽ 

STÁVAJÍCÍHO SÍDLA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12. PŮJDE O MODERNÍ ADMINIS-

TRATIVNÍ BUDOVU, KTERÁ PO DLOUHÝCH LETECH KONEČNĚ SJEDNOTÍ DO JEDNOHO 

OBJEKTU JEDNOTLIVÉ ČÁSTI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12, DOSUD NEKONCEPČNĚ 

ROZTROUŠENÉ PO ÚZEMÍ MODŘAN.

4544  smart : one city :  veřejné soutěže



: Proč vlastně participovat?

Participaci veřejnosti na rozhodování na lokální úrovni 

můžeme vidět jako přístup hodnotový i  praktický. Může 

být výhodná pro občany a  občanky i  samosprávy, protože 

předchází konfliktům a umožňuje dlouhodobá řešení, která 

reagují na skutečné potřeby lidí. Participace posiluje důvěru 

mezi jednotlivými aktéry i mezi veřejností a  veřejnou sprá-

vou a obec se tak pro občany a občanky stává partnerem 

v diskusi. 

Jsou to právě obyvatelé, kteří své místo znají nejlépe. Role 

odborníků a odbornic je jistě v procesech jako je územní a stra-

tegické plánování či příprava rozpočtu nezastupitelná. Avšak 

rozhodovat o  místech, kde žijí a  pracují, by měli i  uživatelé 

a uživatelky, tedy ti, kdo ponesou dopady těchto rozhodnutí. Ti 

mohou pomoci zavčas identifi kovat problémy a přinášet mož-

nosti řešení. Pokud samospráva chápe znalosti místních lidí jako 

unikátní zdroj informací pro vyvážený rozvoj města, může snáz 

přijít s  řešeními či politikami, které jsou šité na míru potřebám 

obyvatelstva.

: Zapojit každého

Barcelona se touto cestou vydala už v roce 1984, kdy byla rozho-

dovací struktura města reformována směrem k větší decentralizaci. 

O dva roky později se podpora participace občanů poprvé stala 

součástí městské vyhlášky regulující novou organizační strukturu 

města. Poslední revizí prošla pravidla pro zapojování veřejnosti 

v roce 2017. Dokument, který se připravoval participativně, stano-

vuje a garantuje fungování základních způsobů zapojování veřej-

nosti, mezi kterými jsou jak online nástroje, tak setkání tváří v tvář. 

Dokument přitom klade důraz na inkluzivnost volených metod, 

protože chce brát ohled na různorodost a odlišné potřeby oby-

vatel Barcelony. Jinými slovy, nechce sloužit jen těm, pro něž je 

participovat snadné, ale všem, pro které je Barcelona domovem. 

Aby to bylo možné, je zásadní namíchat široký a různorodý koktejl 

používaných metod: pro starší generace je složitější orientovat se 

v online nástrojích, pro ženu se třemi dětmi a těžkým nákupem 

zase může být obtížné dostat se na setkání v místní tělocvičně.  

: Decidim aneb rozhodujeme

Jedním z nejdůležitějších nástrojů tohoto systému je online plat-

forma Decidim (v překladu z katalánštiny “rozhodujeme”). Jedná se 

o “open source” platformu, která umožňuje zapojování veřejnosti 

do rozhodování na úrovni obcí, využít ji ale mohou například i fi rmy. 

Decidim pomáhá samosprávám vést se svými občany diskusi 

o  nových pravidlech, dává obyvatelům a  obyvatelkám možnost 

podávat vlastní návrhy, komentovat a  hlasovat o  návrzích jiných 

a sledovat implementaci již schválených rozhodnutí. Umožňuje tak 

zapojovat obyvatelstvo do procesů různého rozsahu a  velikosti, 

od těch náročných a dlouhodobých, jako je strategické plánování 

obce, participativní rozpočtování či místní volby, až po drobnější 

zásahy jako jsou úpravy veřejných prostranství. V neposlední řadě 

jsou pak tyto online diskuse organicky propojeny se setkáními 

tváří v tvář. Obyvatelé se tak snáze zorientuje v tom, kde v procesu 

se zrovna nachází, co je hlavním cílem setkání a na jaká témata se 

naopak nedostane, platforma dovoluje po setkání sdílet materiály, 

zápisy, fotografi e či výsledky. V úhrnu tak zásadním způsobem při-

spívá k transparentnosti rozhodovacích procesů v obci. 

Do diskusí a  hlasování se mohou občané zapojovat díky při-

dělení individuálního identifi kačního čísla, vlastní profi l v  plat-

formě mohou získat i občanská sdružení či organizace, mohou 

však pouze veřejně vyjadřovat názor, nikoli volit a  hlasovat. 

Vyhodnocování diskusí a  formy přijetí fi nálního rozhodnutí se 

pak liší proces od procesu: v některých případech končí hlaso-

váním, v jiných zodpovědný politik po zvážení všech příspěvků 

a názorů rozhodne o výsledku s vědomím, zda vyslyšel potřeby 

obyvatel, kteří o proces projevili zájem. 

Fungování celého systému je podporováno tzv. panelem mode-

rátorů, který moderuje online diskusi a administruje participa-

tivní procesy, a kterému je možné hlásit případné problémy. Na 

vyšší úrovni funguje také skupina složená z odborníků a odbor-

nic Metadecidim, která se věnuje vývoji, výzkumu a zdokonalo-

vání platformy tak, aby co nejvíce přispívala k funkční participa-

tivní demokracii. 

: Z Barcelony do Evropy

V Barceloně platforma funguje jako hlavní nástroj pro participaci 

od roku 2016 a má na 30 tisíc uživatelů. Podařilo se díky ní par-

ticipovat například přípravu barcelonského strategického plánu. 

Akční plán města, který je jeho součástí, byl schválen v roce 2016 

právě skrze platformu Decidim a občané v ní podali téměř 7 tisíc 

návrhů. Díky funkcím systému mohou online sledovat, v jaké fázi 

je implementace každého schváleného návrhu. Podle samo-

správy jsou to právě tyto velké procesy, které budují důvěru oby-

vatelstva Barcelony v tento nástroj, i v participaci jako takovou. 

To, že je něco podobného možné, se samozřejmě neobejde bez 

péče a podpory na úrovni celého města. O participaci se vedle 

týmu vyvíjejícího platformu Decidim stará specializovaná kance-

lář, která pomáhá nastavovat participativní procesy jak na místní 

úrovni, tak v  konkrétních tématech společných pro celé město. 

Orgány pro zapojování veřejnosti má Barcelona na úrovni města, 

okresů i sousedství. Město má také 17 tematických rad věnujících 

se zapojování občanů do diskuse o  specifi ckých tématech, od 

školství, přes sport, ekonomiku a kulturu, po práva žen a menšin. 

Barcelonský příklad inspiroval i  mnohé další, kteří začali plat-

formu Decidim využívat. K zapojování veřejnosti tak slouží Kata-

lánské vládě, fi nským Helsinkám nebo energetickému družstvu 

Som Energia. Barcelona novým zájemcům poskytuje konzultace 

a asistenci v zavádění platformy, která byla dosud přeložena do 

španělštiny, angličtiny a fi nštiny. 

Středoevropská města, která barcelonský příklad inspiruje, by 

si měla uvědomit, že nejde jen o to převzít nebo vyvinout skvělý 

online nástroj. Obnáší to mnohem víc: propojit online participaci 

s příležitostmi pro setkávání tváří v tvář, mít odborníky a odbor-

nice na participativní procesy nejen na úrovni města, ale i měst-

ských částí a jednotlivých úřadů, vycházet vstříc těm, pro něž je 

participace z různých důvodů obtížnější. V neposlední řadě to 

vyžaduje krůček po krůčku měnit myšlení politiků a političek, 

úřednictva i obyvatel směrem k tomu, že obec a její obyvatelé 

jsou partneři v diskusi, v níž mají všichni společný cíl: udržitelný 

a spokojený život v místě, které jim všem leží na srdci. 

#Radoslava Krylová

Decidim
unikátní online nástroj z Barcelony pomáhá 

evropským městům s participací

STÁLE VÍCE MĚST SI UVĚDOMUJE, 

ŽE PŘIZVAT OBYVATELE A OBYVATELKY 

K DISKUSI O BUDOUCNOSTI JEJICH SÍDLA 

JE ZÁSADNÍ PRO JEHO ROZVOJ. JEDNÍM 

Z MĚST, KTERÉ JE V ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJ-

NOSTI DLOUHODOBĚ NA EVROPSKÉ ŠPICI, 

JE BARCELONA. TA V POSLEDNÍCH LETECH 

USNADŇUJE PŘÍSTUP SVÝCH OBYVATEL 

K INFORMACÍM A ROZHODOVÁNÍ TAKÉ 

SKRZE UNIKÁTNÍ NÁSTROJ, KTERÝ KOMBI-

NUJE ONLINE A OFFLINE METODY PARTICI-

PACE DO SMYSLUPLNÉHO CELKU. MOHOU 

SE PŘÍSTUPEM BARCELONY INSPIROVAT 

I STŘEDOEVROPSKÁ MĚSTA?
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Barcelona patří k  průkopnickým městům, která mají ambiciózní 

plány, jak čelit významným problémům trápícím současná města. 

Stojí před ní, podobně jako před většinou jiných metropolí, výzvy 

v  podobě dopadů změn klimatu, znečištěného ovzduší nebo veřej-

ného prostoru přeplněného auty. Důležitým nástrojem pro plnění 

těchto plánů jsou kvalitní strategické dokumenty a  jejich naplňo-

vání. Ty slouží jak k formulování dlouhodobé vize rozvoje města, tak 

k defi nování priorit a sestavení harmonogramu konkrétních kroků. 

Barcelona vypracovala ke zmíněným výzvám dva klíčové 

dokumenty: Plán pro klima a  Plán udržitelné městské mobi-

lity. Ve svém Plánu pro klima (Climate Plan, 2018) se zavazuje 

snížit koncentrace CO
2
 do roku 2030 o 45 % oproti roku 2005 

a zároveň zvýšit podíl zelených ploch o 1,6 km2. V Plánu mobi-

lity (Urban Mobility Plan 2013-2018, nový plán je právě ve fázi 

komentování a schvalování) se Barcelona zavazuje snížit míru 

automobilového provozu o  21 % a  proměnit 60 % míst dříve 

sloužícího pro automobily na veřejná prostranství. 

Zaužívané urbanistické struktury přestávají být pro splnění těchto 

závazků vhodné, v  městském plánování se proto hledají zcela 

nové přístupy. Pomoct naplnit tyto cíle tak má i koncept takzvaných 

Superbloků (katalánsky Superilles). Superbloky jsou urbánní celky 

pozůstávající z několika přilehlých ulic, v nichž je výrazně omezen 

vjezd a  pohyb automobilů. Navrhl je urbanista Salvador Rueda, 

který je nyní ředitelem Kanceláře urbánní ekologie Barcelony. 

Idea, která autora myšlenky superbloků přitom původně vedla, 

byla snaha o omezení hlučnosti ve městě. Když totiž Rueda v 80. 

letech minulého století mapoval v Barceloně hladiny hluku, data 

jasně ukazovala na propojení hluku s intenzitou dopravy. Limity 

hluku zároveň na více než polovině území města překračovaly 

65 decibelů. Doporučená hladina hluku by přitom podle Světové 

zdravotné organizace neměla přesáhnout 55 decibelů, jinak 

poškozuje lidské zdraví. „Pokud máte v  ulicích auta, hlučnost 

se nikdy nedostane pod 65 decibelů,“ tvrdí Rueda. Proto hledal 

způsoby, které by vedly k omezení pohybu automobilů v ulicích, 

a přišel s konceptem superbloků, který poprvé představil v roce 

1987. Pokud by se povedlo superbloky zavést plošně, uvolnilo 

by se místo 70 % veřejného prostoru, který je dnes využíván 

pro dopravu. Tím se v nich výrazně sníží hlučnost, současně ale 

dojde k proměně veřejného prostoru jako celku. 

Základním principem superbloků je, že na vytyčeném vnitř-

ním území nastavují systém jednosměrek a omezují možnosti 

vstupu automobilů tak, aby vznikl prostor pro pohyb pěších, 

jízdu na kole, a také prostor pro zeleň a setkávání. Maximální 

povolená rychlost je zde 10 kilometrů za hodinu. Zároveň jsou 

z  veřejného prostoru odstraňovány parkovací místa, která 

nahrazuje parkování v podzemních garážích. 

První superblok byl otevřen v roce 2003 v barcelonské čtvrti 

Gràcia, která je dnes vyhlášená množstvím malých barů 

a  restaurací. Jedná se o  historickou část města se spletí 

malých a  úzkých uliček. I  proto nebylo až tak náročné zde 

superblok zavést. V ulicích byla významně omezena doprava, 

přibylo jednosměrek i zákazů vjezdu, současně ale i menších 

náměstíček, laviček a zeleně.

 

Superblok v Gràcii též sloužil jako vzorový model a simulátor, 

na jehož základě bylo možné zlepšit implementaci dalších pro-

jektů. Některé výsledky jsou impozantní: pěší doprava narostla 

v lokalitě o 10 %, cyklistická doprava o 30 %. Pohyb aut se záro-

veň snížil o 26 % a ve vnitřních ulicích až o 40 %. Cena za přetvo-

ření jednoho superbloku přitom není ve srovnání s jinými výraz-

nými úpravami veřejného prostoru nikterak vysoká, pohybuje 

se kolem 55 tisíc eur (1,4 milionu Kč). Pro celou Barcelonu by tato 

suma byla 50 milionů eur (1,3 miliardy Kč). 

„Můžeme úplně změnit strukturu tohoto města jednoduše 

tak, že změníme dopravní provoz podle modelu superbloků, 

podle této sítě,“ říká o své ideji Rueda. Principem ale je buď 

všechno, anebo nic. Nestačí pár ostrůvků superbloků rozese-

tých náhodně po městě, je třeba koncepční implementace na 

celé území. Teprve pak se dopravní opatření v různých částech 

města začnou vzájemně doplňovat a zvýší se jejich účinek.

SUPERBLOKY JSOU LÉKEM NA ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ, NADMĚRNÝ AUTOMOBILIZMUS 

A NEDOSTATEK VEŘEJNÉHO PROSTORU: PROBLÉMY, KTERÉ TRÁPÍ VĚTŠINU SVĚTOVÝCH 

MĚST. NĚKTERÁ Z NICH SE TĚMTO VÝZVÁM STAVÍ ČELEM A SNAŽÍ SE UPLATNIT 

RADIKÁLNÍ PROMĚNY FUNKCÍ ZAUŽÍVANÝCH MĚSTSKÝCH STRUKTUR. JEDNÍM 

Z TAKOVÝCHTO MĚST JE BARCELONA SE SVÝMI SUPERBLOKY. PLÁN MOBILITY TOTIŽ 

NEMÁ BÝT JEN O DOPRAVĚ, ALE OBECNĚ O URBANISTICKÉ KONCEPCI MĚSTA.

Superbloky : 
všechno, nebo nic
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: Ambiciózní dokumenty 

 jako základ

Rozvoj superbloků je zanesen i  v  barcelonském Plánu 

městské mobility, který připravovala rovněž Kancelář 

urbánní ekologie. Kancelář v Plánu mobility uvádí, že pokud 

ubyde z ulic 13 % automobilů, uvolní se pro jiné aktivity 

až 70 % veřejného prostoru. „Plán mobility podle nás nemá 

být jen o  dopravě, ale obecně o  urbanistické koncepci 

města,“ vysvětluje Rueda. 

Jak ale podpořit odklon od používání automobilů, který je 

pro úspěch superbloků nezbytný? Kancelář urbánní ekolo-

gie navrhla v  roce 2002 komplementárně k  superblokům 

hustou síť autobusových linek. Jejími základními atributy 

jsou krátké vzdálenosti mezi zastávkami jednotlivých linek, 

blízkost přestupních zastávek, krátký časový interval mezi 

jednotlivými spoji a  rychlopruhy pro autobusy s  předností 

v  jízdě na semaforech. Toto schéma autobusových linek 

bylo kompletně spuštěno na podzim loňského roku. „Mé 

projekty vždy počítají s  návyky lidí, proto do nich potře-

bujeme zahrnovat výzkum lidského chování. Frekvence 

autobusových linek nesmí být menší než každých 4 až 

5 minut. Proč? Protože hodiny v  naší mysli začínají tikat 

po 2 minutách, protože průměrná doba čekání je 2 až 2,5 

minuty. Důležitá je rovněž délka cestování z místa na místo. 

Většinou cestujete 35 minut, pokud je to více, zvolíte raději 

jiný dopravní prostředek,“ říká Rueda. 

Barcelona je se svým geometrickým půdorysem pravidelných pra-

voúhlých ulic ideálním městem pro zavádění superbloků. Jeden 

superblok se zde skládá ze tří horizontálních a tří vertikálních bloků 

ulic o rozměru asi 400 m2, které navíc specifi ckým osmiúhelníkovým 

tvarem nechávají ve svém středu zvětšenou plochu náměstí. Mnozí 

proto pochybují, zda se dá podobný formát uplatnit i v jiných měs-

tech s  méně pravidelnou strukturou. Kancelář proto vypracovala 

analýzu, z níž na vzorku více než 100 měst vyplynulo, jak je model 

uplatnitelný v sídlech s odlišnou urbanistickou strukturou. „Princip 

superbloků je převoditelný do všech měst, neboť pravidla vzniku 

vysoké hlučnosti jsou pro všechna města stejná, protože principy 

mobility jsou pro všechna města stejné,“ doplňuje Rueda. Jeho tým 

nyní zavádí superbloky dokonce i v suburbiích kanadského Vancou-

veru, jejichž struktura se od struktury evropských měst výrazně liší. 

I  když je proces zavádění superbloků diskutován se soused-

stvím, místními podniky a dalšími dotčenými lidmi, ne vždy jsou 

obyvatele a obyvatelky ze zavádění superbloků nadšeni. Vznik 

toho posledního v barcelonské čtvrti Poblenou (2017) je toho 

důkazem: před zahájením rekonstrukce ulic zde místní proti 

superbloku protestovali, dokonce uspořádali místní referendum. 

Pozdvižení přineslo zejména nárůst vzdálenosti, kterou museli 

obyvatelé projít od domova ke svému parkovacímu místu. Ke 

zklidnění ulic v  této městské části však nakonec i  navzdory 

nesouhlasu části sousedstva došlo a podle průzkumů je s pro-

měnou nakonec spokojena většina místních. „Největším problé-

mem je měnit zvyky lidí. Pokud nějaký z nich změníte, lidé jsou 

nervózní, nahněvaní. Když vidí, že sebou tyto změny přinesly 

zvýšení kvality života a  veřejného prostoru, jsou spokojeni,“ 

komentuje odpor místního obyvatelstva Rueda.

V  Barceloně se zatím daří plnit ambice Plánu mobility, který 

počítal se zavedením 503 superbloků na území města, jen 

zvolna. Proč? Důvody jsou především politické – v  místním 

zastupitelstvu chybí například dohoda o plošném zpoplatnění 

parkování, které je důležitou součástí transformace veřejného 

prostoru na superbloky. Parkování je, podobně jako v mnoha 

městech i u nás, kontroverzním politickým tématem, který roz-

děluje jak radnici, tak veřejnost.

Politický konsenzus ohledně parkování se povedlo dosáhnout 

v  přibližně 250tisícovém baskickém městě Vitoria-Gasteiz, 

které si nechávalo svůj plán mobility rovněž vypracovat v Kan-

celáři urbánní ekologie. Zde je proces rozšiřování superbloků 

po celém městě rychlejší. A  to i  díky jednohlasné politické 

shodě místního zastupitelstva zvrátit trend nárůstu počtu osob-

ních automobilů v ulicích. Tak mohla v roce 2008 proběhnout 

velká investice do vybudování nové autobusové sítě a do pro-

pagace autobusové dopravy. Její využívání díky tomu stouplo 

o  více než 50 %. Následoval rozvoj cyklistické a  příměstské 

železniční dopravy i vznik nového parkovacího sytému, který 

zvedl cenu za parkování v ulicích až třínásobně. To umožnilo 

transformaci ulic na superbloky, kterých má být v budoucnu na 

čtyřicet. Výsledky měření prvních již zavedených superbloků 

ukazují na pokles koncentrace dusičnanů o 42 %, pokles pra-

chových částí o 38 %, pokles hlučnosti z 66,5 na 61 decibelů 

a nárůst prostoru pro pěší o 29 %. Za svůj koncepční přístup 

k  zlepšování kvality života ve městě získala Vitoria-Gasteiz 

ocenění Green Capital pro rok 2012. 

#Barbora Bakošová, Nesehnutí

2016 2017 2018 Výsledek

Plocha pro občanské využití 31 575 m2 47 797 m2 54 276 m2 22 700 m2 nového veřejného prostoru, 

o 59,1 % více m2 na obyvatele 

Plocha pro chodce 2,2 ha 3,7 ha 3,8 ha 76,8 % nárůst plochy pro chodce

Plocha pro motorizovaná vozidla 5 ha 3,4 ha 3,3 ha Snížení plochy cest exkluzivně pro auta o 33,9 %

Místa pro sezení 36 jednotek 624 jednotek 624 jednotek 588 nových míst k sezení

Plochy zeleně 7 195 m2 7 195 m2 12 516 m2 5321 m2 nových zelených ploch

Počet nově vysazených stromů 500 ks 693 ks 693 ks 193 nově vysazených stromů

Délka cyklostezek 802 metrů 2 028 metrů 2 028 metrů 1 226 metrů nových cyklostezek (včetně sdílených prostorů)

Evaluace superbloku Poblenou mezi lety 2016 až 2018

Zdroj: BCNecologia, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
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Města, jakožto instituce jednající především ve veřejném zájmu, 

chtějí používat data společensky odpovědným způsobem pro 

zlepšení rozhodovacích procesů a zefektivnění služeb veřejnosti. 

Vyzbrojeni informacemi z monitoringu dopravních toků, hladin hlu-

kového znečištění nebo uhlíkových emisí, můžeme lépe navrhovat 

například dlouhodobě udržitelné lokální dopravní sítě a služby.

Hledání cest, jak toho nejlépe dosáhnout, abychom zároveň chránili 

a upevňovali práva občanů, zůstává výzvou. Proto se mezinárodní 

organizace EUROCITIES nedávno stala průkopníkem snahy vytvořit 

pro města soubor pravidel pro zodpovědné nakládání s daty občanů. 

: Zaostřeno na občany, 

 pod vedením města

Spolu s  rozvojem dalších a dalších digitálních služeb se stup-

ňuje také naše potřeba lépe chápat jak můžeme poznatky zís-

kané z dat využít ke zlepšování života ve městech. V datovém 

ekosystému se pohybuje mnoho hráčů, a je to právě vzájemná 

spolupráce, například mezi místní samosprávou, univerzitami 

a soukromými podniky, která může pomoci na svět lepším služ-

bám, které budou postavené na skutečných potřebách občanů. 

Tento proces ovšem vyžaduje vznik postupů a  mechanismů, 

které občanům umožní mít jejich data pod kontrolou. 

Přístup k “velkým datům” a užití propojených zařízení dává měst-

ské správě možnost monitorovat například dopravní toky, hladiny 

hlukového znečištění nebo uhlíkových emisí. Kupříkladu, přístup 

k balíkům detailních dat sesbíraných z propojených a automati-

zovaných zařízení provozovatelů dopravních prostředků a  digi-

tálních platforem, konkrétně například anonymizovaná data 

popisující vzorce pohybu cestujících, odkud kam se přesouvají, 

vytíženost spojů a  ekologickou zátěž, může městské správě 

a správcům integrovaných dopravních systémů pomoci v prosa-

zování dopravních nařízení a při navrhování, správě a optimalizaci 

dlouhodobě udržitelných lokálních dopravních sítí a služeb.

A přesto ve společnosti panuje napětí ohledně způsobů využívání 

dat, především v často protichůdných potřebách transparentnosti 

a soukromí. 

Pod pojmem data občanů se skrývají informace osobního i neosob-

ního charakteru, až do bodu, kdy jsou informace agregovány a ano-

nymizovány, čímž je udržována bezpečnost osobních údajů. Využití 

technologií typu blockchain by mohlo umožnit lidem zvolit si, jakým 

způsobem se budou jejich jejich osobní data zpracovávat a mít tak 

digitální rozměr veřejného prostoru pod kontrolou. Nicméně data lze 

použít různými způsoby a vzniká také možnost jejich zneužití. 

Principy nakládání s  daty EUROCITIES vychází z  myšlenky, že 

data občanů musí být používána ve veřejném zájmu a jejich pou-

žití by mělo být přínosem jak pro jednotlivce, tak pro společnost.  

Kolem sebe máme již mnoho měst, které mohou posloužit jako 

dobrý příklad toho, jak je možné data používat a spravovat zodpo-

vědně a způsobem, ze kterého mají prospěch občané. 

Například město Turín představilo po vzoru Madridu digitální 

platformu, založenou na aktivní spoluúčasti občanů. Platforma 

‘DecidiTorino’ nabízí občanům prostor k  vyjádření a  dává jim 

možnost spoluutvářet podobu technologií, které mají v  koneč-

ném důsledku sloužit právě jim. Umožnit lidem spravovat jejich 

vlastní digitální infrastrukturu podporuje obraz dat jako nástroje 

prospěšného pro všechny. Kromě toho spustilo město Turín ve 

zkušebním provozu několik “městských laboratoří,” kde mohou 

fi rmy testovat inovativní řešení místních problémů. Jedno z nich 

je postavené na možnostech využití Internetu věcí a dat. Testo-

váním za aktivního přispění občanů fi rmy a město sbírají přímou 

zpětnou vazbu, která může posílit pozici nových obchodních 

modelů při jejich zavádění do praxe. 

“Otevřený plán digitalizace” města Barcelony se soustředí na 

rozvoj digitálních strategií, které staví občany do ústřední role 

a vytváří transparentnější městskou infrastrukturu s větším důra-

zem na vzájemnou spolupráci. Důležité je zmínit, že Barcelona 

má ambici spravovat vlastní ICT infrastrukturu a podporuje etický 

rozměr užívání dat. Městský otevřený datový portál garantuje 

prostor pro větší prohlubování transparentnosti a větší participaci 

občanů na rozhodování o tom, jak město data občanů využívá. 

Barcelona, jako jeden ze zástupců koalice Cities for Digital Rights 

(Města za digitální práva), kterou EUROCITIES aktivně podporují, 

hájí právo občanů na možnost zvolit si, jak je s jejich daty naklá-

dáno. Toto se týká i přístupu, nejen k osobním údajům, ale také 

ověřeným způsobům používání a sdílení otevřených dat. Sdílení 

dat tímto způsobem může také podpořit vznik nových inovací. 

Amsterdam je další z měst, které berou výzvy digitální transfor-

mace vážně. Jejich program “Codam” dává lidem možnost nau-

čit se programovat, čímž jim podává pomocnou ruku v našem 

stále více digitálním světě.  Spolu s  městem Eindhoven se 

Amsterdam stal tahounem snahy nizozemských radnic osvětlit 

občanům a podnikatelům hodnoty a pravidla digitální infrastruk-

tury. Jako partner v projektu zřizovaném EU s názvem DECODE 

Amsterdam se město také zapojuje do tvorby nástrojů, které 

mají dát lidem ještě více kontroly nad jejich online daty. 

: Chytřejší horizonty

V EUROCITIES chápeme koncept chytrých měst jako něco, co 

začíná u občanů. Doufáme, že jak se naše města budou stá-

vat chytřejšími a jak budou investovat do nových technologií, 

budou také hledat postupy osvědčené v praxi ostatních měst. 

Včetně způsobů správy, ukládání a používání dat občanů. 

Spolu s rozvojem chytřejších měst stoupá i poptávka po kva-

litních datech, a  také přichází výzvy ohledně ochrany sou-

kromí a  osobních údajů. Zároveň je ale nutné, aby občané 

měli možnost nahlížet, používat a spravovat jejich vlastní data. 

Na to ovšem potřebují náležité digitální dovednosti. Městské 

samosprávy, které jsou ze všech vládních institucí občanům 

nejblíže, spolupracují na řešení těchto problémů a na zajištění 

toho, aby veřejnost mohla úřadům svá data s důvěrou svěřit.

EUROCITIES jsou politická platforma pro velká Evropská 

města. Spojujeme místní samosprávy více než 140 největ-

ších Evropských měst a více než 40 partnerských měst, pod 

jejichž správou dohromady žije přibližně 130 milionů občanů 

ve 39 zemích. www.eurocities.eu 

#Anna Lisa Boni, generální tajemnice Eurocities

Chytřejší 

města pro 

chytřejší život
ZAPLATÍTE KARTOU, SPUSTÍTE NA TELEFONU APLIKACI, PROLÉTNETE SI ÚČET 

NA SOCIÁLNÍ SÍTI, SEDNETE ZA VOLANT NEBO SE JEN PROJDETE PO MĚSTĚ. 

A VŠUDE ZA SEBOU TROUSÍTE DATA. VEŘEJNÉ INSTITUCE I SOUKROMÉ FIRMY 

JE PAK SBÍRAJÍ, ALE JAK JE MOHOU ZODPOVĚDNĚ POUŽÍT? 
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Petr Kvaš : Petr Kvaš je jedním z nejdéle sloužících ředitelů městské policie ve statutárních městech, následně byl správcem 

jejího informačního systému. V roce 2018 uspěl ve volbách a stal se náměstkem primátora, pod jehož gesci spadá i agenda Smart 

City. „V rámci konceptu chytrých měst považuji za nejdůležitější schopnost města konzistentně plánovat a připravovat investice.“

Pardubice
UNIVERZITNÍ A STATUTÁRNÍ MĚSTO 

NA SOUTOKU ŘEK LABE A CHRUDIMKY, 

PŘIBLIŽNĚ 100 KILOMETRŮ VÝCHODNĚ 

OD PRAHY A SPOLU S PODOBNĚ VELKÝM 

KRAJSKÝM MĚSTEM HRADEC KRÁLOVÉ 

TVOŘÍ ATRAKTIVNÍ SPÁDOVOU OBLAST. 

PARDUBICE MAJÍ PŘIBLIŽNĚ 90 TISÍC 

OBYVATEL A JSOU DESÁTÝM NEJVĚTŠÍM 

MĚSTEM ČESKA. MĚSTO JE PROSLAVE-

NO VÝROBOU PLASTICKÉ VÝBUŠNINY 

SEMTEX ČI PASIVNÍM RADIOVÝM SYSTÉ-

MEM TAMARA. VE MĚSTĚ VYRÁBĚJÍ 

SPOLEČNOSTI FOXCONN ČI PANASONIC 

A POŘÁDAJÍ SE ZDE NEJVĚTŠÍ DOSTIHOVÉ 

ZÁVODY VELKÁ PARDUBICKÁ. V RÁMCI 

KONCEPTU SMART CITY JSOU PARDUBICE 

LÍDREM PRO STRATEGII PARKOVÁNÍ.

: Dopravní strategie

Pardubice jsou průmyslovým městem, do kterého každo-

denně dojíždí desítky tisíc lidí za prací a nákupy. Díky rovina-

tému terénu jsou cyklistickým městem, leží na železničním uzlu 

spojujícím Prahu s  Moravou, a  atraktivita města pro okolí je 

vysoká, což má vliv i na řízení dopravy. V roce 2014 město pod-

pořilo zpracování ucelené strategie dopravní telematiky pro 

Funkční urbánní oblast (FUA) „Hradubicko“ v rámci programu 

ITI a  jejím naplňováním byl pověřen nynější náměstek Petr 

Kvaš. Studie navrhla architekturu celého inteligentního sys-

tému řízení dopravy v území provázaně pro obě krajská města 

a  modulárně specifi kovala jednotlivé investice. Ty se týkaly 

řízení křižovatek, strategických detektorů pro sběr klíčových 

dat, např. formou kamerového systému, regulace parkování či 

podpory cyklistiky a celý systém se má řídit z jednoho doprav-

ního informačního centra.

„Pokud chcete něco řídit a dlouhodobě konstruktivně pláno-

vat, musíte mít jasnou vizi a dostatečný přehled o tom, co se 

reálně děje. Jednou z nejdůležitějších oblastí pro sběr dat je 

doprava. Dva roky jsem strávil přípravou veřejné zakázky na 

kamerový systém, který je dnes jedním z největších a nejpo-

kročilejších ve střední Evropě“, říká náměstek Petr Kvaš. „Kame-

rový systém pokrývá celý perimetr na příjezdu do města, tzn. 

zjednodušeně víme, kolik vozidel do Pardubic denně jezdí, 

z jakého směru, jak dlouho se v Pardubicích zdrží a kudy vyjíž-

dějí. To nám umožňuje mnohem lépe plánovat dopravní opat-

ření a s tím související investice.“

Operátor má k  dispozici celkem 220 kamer, které provozují 

různí vlastníci. Právě využít již existujících nástrojů ke společ-

nému účelu považuje náměstek za „to chytré“. „Podařilo se 

nám dohodnout, že jeden operátor využívá kamerové sys-

témy třetích stran, ať už jsou to kamery Městského rozvojo-

vého fondu, městské policie, státní organizace Správy želez-

niční dopravní cesty, plaveckého areálu či kamery z BikeTower 

soukromého poskytovatele. Umožňují nám lépe monitorovat 

dopravní zátěž, ale i  dohlížet a  chránit soukromý majetek, 

například krádeže jízdních kol, či jiné delikty, a využít výstupy 

kamer k  dopravně inženýrským úlohám. Můžeme i  sledovat 

příjezd fanoušků na hokejové zápasy od železničních nástu-

pišť až na stadion a v případě potřeby adekvátně zasáhnout.“ 

Systém je připojen na policejní prezidium a umožňuje tak poli-

cii řešit i celostátní delikty (například odcizená vozidla). Systém 

je nastaven tak, aby umožnil další rozvoj a využití pokročilých 
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nástrojů, jakými jsou dispečerské a datové řízení, využití big 

dat a pokročilé analytiky, ale i pořizování dalších technologic-

kých modulů skrze standardizovaná rozhraní, která si Pardu-

bice defi novaly. Dlouhodobý plán umožňuje technologickou 

i energetickou synergii budovaných systémů.

: Hledáme datovou platformu

Již za svého působení u  městské policie zavedl Petr Kvaš 

velmi pokročilý systém monitoringu práce svých strážníků. 

Ti kromě své funkce dohlížet na pořádek ve městě byli pod-

níceni aktivně sledovat svůj rajón. Strážníci se skrze mobilní 

telefony stali pohybujícími se senzory, sbírajícími data o svém 

okolí do jedné sdílené databáze. Kromě nachozených kilome-

trů tak mohl vedoucí hodnotit i množství sesbíraných podnětů 

a dle reálných výkonů jednotlivé strážníky odměňovat. Funkce 

policistů tak začala připomínat britský vzor známý pod hes-

lem „pomáhat a chránit“, kdy je aktivní pohyb strážníků v uli-

cích doplněn dalšími funkcemi. Tím lze získávat cenná data 

o  životě ve městě i  stavu technické infrastruktury a  umožnit 

tak přechod k datově vedené správě města. „Data jsou klíčo-

vým nástrojem každého chytrého města a je vždy na zvážení, 

jakým způsobem si data opatřím, zda je lze pořizovat kontinu-

álně a ve standardní kvalitě a kolik mě to bude stát.“ Město již 

nyní má dobré datové zdroje a vzhledem k dalším investicím 

hledá vhodné analytické nástroje pro jejich správu, zpraco-

vání scénářů a jejich vizualizaci. „Zabýváme se jak edge com-

puting přímo v kamerách, tak i dispečerskými systémy, tj. jak 

zpříjemnit práci operátorů a  propojit například mapové pod-

klady s  kamerovými záznamy. Právě uživatelská přívětivost 

je důležitou součástí efektivní práce operátorů a  s  přibýva-

jící datovými zdroji silně uvažujeme o datové platformě, zcela 

konkrétní představu ještě nemáme. Proto využijeme veletrhu 

URBIS, abychom na jednom místě, společně a napřímo oslovili 

fi rmy, které něco takového nabízí, a vyhnuli se tak jednotlivým 

návštěvám. Chceme řádně prodiskutovat potenciál dostup-

ných řešení a jejich vhodnost pro naše potřeby před tím, než 

vypíšeme výběrové řízení. Také využijeme možnosti sdílet 

první zkušenosti s  jinými městy, například Kladnem, kde již 

pilotně jednu platformu testují.“

: Odvaha k parkování

Parkování je velké téma všech měst. Regulace parkování 

vyžaduje odvahu a dlouhodobý dobře zpracovaný strategický 

plán, jinak se snaha o  regulaci projeví ve volebním neúspě-

chu. Nový náměstek tak se svým příchodem přivedl i odhod-

lání parkování, toho dlouhodobě neřešeného kostlivce ve 

skříni, koncepčně vyřešit. „Za posledních 25 let zde máme 

2,5násobný počet vozidel, index nárůstu cen je 4,5x a oproti 

roku 1994 jsme zdražili jízdné MHD na čtyřnásobek. Ale ceny 

parkovného se nezměnily. Proto jsem se rozhodl po 25 letech 

parkovné v  Pardubicích zdražit a  po mnoha diskuzích jsem 

našel i koaliční shodu. Je jasné, že rozhodnutí vyvolává u řidičů 

emoce, ale situaci je nutné řešit“, říká Petr Kvaš. „Neznamená 

to, že město jen vybere více peněz, naopak chceme nabídnout 

moderní „chytré“ služby, jakými je navigace na volná parko-

vací místa, rezidentní parkování či platby kartou v automatech. 

Progresivní sazby parkovného mají vést k vyšší obrátkovosti, 

a tedy k vyšší nabídce volných parkovacích míst, ale i ke kulti-

vaci veřejného prostoru. Nechci, aby pardubické náměstí bylo 

parkovištěm. Potřebujeme ho oživit!“ Kromě oživení veřejného 

prostoru k řešení vybízí i fakt, že na zhruba 3700 parkovacích 

míst je vydáno před 4tisíce parkovacích karet. Proto se Pardu-

bice rozhodly řešit parkování plošně a jednotným parkovacím 

systémem, prozatím největším v České republice.

„Díky jednotnému parkovacímu systému budeme mít k dispo-

zici informace o tom, jak jsou daná parkovací místa využívána 

a  následně budeme moci s  těmito informacemi také praco-

vat a  lépe systém kontrolovat. Jakou technologii dodavatel 

v rámci plnění této veřejné zakázky zvolí, přitom bude záležet 

na něm,“ uvedl v místním tisku primátor Martin Charvát s tím, 

že v případě této zakázky město navíc využilo možnost vypsat 

takzvané jednací řízení s  uveřejněním, takže je možné pod-

mínky zadávacího řízení doplňovat a upravovat v jeho průběhu 

po jednání s dodavateli.

Zakázka je chytře rozdělena do třech modulů, které se soutěží 

samostatně a dodavatelé tak mohou nabídnout jeden, dva či 

všechny tři. Jedná se o systém monitorování obsazenosti 4 150 

parkovacích stání v  reálném čase, platební automaty a  inte-

grační nadstavbu, tj. navigaci, platební aplikaci a vydávání par-

kovacích karet atp. Město nepředepisuje žádnou technologii. 

Obrovský úspěch dobře připraveného záměru a  otevřenosti 

soutěže dokládá zájem hned 14 dodavatelů, dokonce s účastí 

i novozélandského dodavatele, který uspěl na britském trhu. 

„Klíčem k  úspěchu je schopnost připravovat a  následně 

poptávat jednotlivé moduly dopravního systému navrženého 

v jednotné strategii. Defi novali jsme rozhraní i pro budoucí SC 

moduly, čímž umožňujeme dodavatelům přijít s  inovativními 

řešeními. Město tak vypsáním zakázky neomezuje inovace 

a  předchází vendor lock-in, což je pro udržitelnost budova-

ného systému zásadní,“ komentuje Petr Kvaš.

Se zavedením jednotného systému inteligentního parko-

vání tak z města zmizí všechny stávající parkovací automaty. 

„Spolu s dodavatelem monitoringu město hledá také dodava-

tele nových parkovacích automatů, které umožní identifi kaci 

vozidel na základě registračních značek a on-line přenos infor-

mací do centrálního systému. Výhodou nových automatů bude 

možnost platit parkovné prostřednictvím běžné platební karty. 

I v tomto případě bude zvolený způsob technologie pro iden-

tifi kaci záležet na vybraném dodavateli,“ uvedl primátor. Další 

bodem zadávacího řízení, kromě zajištění monitoringu a par-

kovacích automatů, je zavedení nového systému výdeje rezi-

dentních a  abonentních karet včetně webového portálu pro 

zákazníka, který by měl celý proces od předregistrace a vlo-

žení dokumentů přes editaci dat až po platbu parkovného na 

vybrané období uživatelům výrazně zjednodušit a ušetřit jim 

opakované každoroční návštěvy zákaznického centra.

#David Bárta

 

 Petr Kvaš o úspěchu 

 parkovací strategie

Úspěch parkovací strategie vyžaduje dobrou přípravu 

a  dostatečný čas, proto jsem neváhal a  po volebním 

úspěchu jsem hned začal konat. Nelze jen zvýšit 

parkovné či regulovat vjezd, musíme lidem nabídnout 

i  potřebné služby, jakými je navádění na volná 

parkovací místa. Tím lépe využijeme stávající parkovací 

místa, protože postavit nová vyžaduje dlouhé stavební 

řízení a  velké množství peněz. Vybrané parkovné 

bude sloužit jak pro fi nancování výstavby parkovacích 

domů, tak i pro podporu alternativní dopravy a oživení 

veřejného prostoru,“ uzavírá chytrou strategii Pardubic 

Petr Kvaš.
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Martin Mrkos : Současný starosta města Martin Mrkos (MM) se etabloval z občanského sdružení Žijeme Žďárem a vede své 

město v souladu s principy transparentnosti a otevřenosti. Se svým kolegou, garantem projektu Smart City pro město Žďár Micha-

lem Bačovským (MB), se nyní podílí na zavádění a promýšlení konceptu Smart City. Hovořili jsme o technologiích, jejich úskalích 

i o tom, co se za dobu pěti let od zvolení jeho strany do čela města podařilo realizovat.

Žďár nad Sázavou leží na hranici Čech a Moravy na území Vysočiny. Jeho historie sahá až do 13. století, nedaleko městského centra leží 

významné barokní památky od Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Jeho Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře je zapsán 

na seznamu UNESCO. Ve Žďáru žije zhruba dvacet tisíc obyvatel a kromě turistického ruchu se v něm rozvíjí také čilá občanská společnost.

Chytrý Žďár
U každého nápadu zjišťujeme, zda dlouhodobě obstál

: Co si představujete pod pojmem Smart City?

MM: Pro mě to jsou moderní technologie, které pomá-

hají řešit problémy města a zlepšovat kvalitu života jeho obyvatel.

MB: Cílem je městu pomoci, nikoli ho předělávat podle konceptu 

Smart City. Hledáme způsoby, jak Žďár dále rozvíjet a Smart City 

je jedna z nadějných cest. Nynější Žďár se musí vyrovnat s mnoha 

výzvami, a  my teď přemýšlíme, jak to udělat pomocí nástrojů, 

které nabízí právě Smart City. 

: Jak důležitou roli v hledání řešení představují technologie?

MB: Technologie jsou jen nástrojem. Jsou součástí sice důležitou, ale 

určitě ne tou hlavní. Stěžejní je vzájemná dohoda lidí a organizační 

změny, díky kterým lze pak technologie smysluplně využít. Smart 

znamená lidem něco usnadnit pomocí šikovně zavedených techno-

logií. Technologie se samozřejmě ve městech využívaly odjakživa, ale 

teprve dnes jsou za přijatelnou cenu k dispozici bezdrátové komuni-

kace, snímače na dálkové odečty energií, online přenos informací do 

mobilů a počítače na zpracování velkého množství dat. 

MM:  U všeho, co děláte, je potřeba objasňovat lidem důvody a oče-

kávané přínosy. Žďár čelí nepříznivým vlivům, které jsou patrné už 

dnes. Jde například o další růst silniční dopravy, zvyšování cen ener-

gií, změnu zákonů o zpracování odpadů, sucho a nevyzpytatelné 

počasí a také odliv mladých lidí. Podobně jsou na tom všechna srov-

natelná města v České republice. 

MB: Moderní technologie jsou přitažlivé, ale mají svá úskalí: prvotní 

instalace nevyzkoušených technologií je nákladná a riziková. Ne 

každá technologie je v praxi užitečná a zdánlivě dobrý nápad může 

být převlečená hloupost. Žďár proto zvolil strategii následníka. Ve 

Žďáře zavedeme jen to, co se prokazatelně osvědčilo v  jiných 

městech. Koncept Smart City používají v Kolíně, Valašském Mezi-

říčí, Písku, Kladně, Brně atd. U každého nápadu chceme vidět, jak 

obstál v dlouhodobém měřítku. Takto se vyhneme mnohým omy-

lům a ušetříme dost peněz. Zapůjčení elektromobilu pro městský 

úřad je ukázkou tohoto přístupu. Proč kupovat drahé e-auto hned, 

když si ho můžeme nejprve bezplatně vyzkoušet?  

: Jaký Smart City projekt je v  současnosti pro rozvoj 

Žďáru nejdůležitější?

MB: Vytváření samotné Koncepce Smart City Chytrý Žďár. 

Ta musí jasně říci, co z konceptu Smart City ve Žďáře potře-

bujeme a  v  jakém pořadí to budeme uvádět v  život. Slovo 

„smart“ používají dnes obchodníci jako vábničku, když chtějí 

něco prodat.  Obchodník sebevědomě prohlásí „tento můj 

produkt je smart a  kdo ho nechce, tak není smart a  není 

moderní a dělá to špatně“. Tomuto trendu nechceme podlé-

hat. Typickým příkladem jsou solární lavičky: nad nimi technik 

pláče a ekonom zuří. 

: Co děláte pro to, abyste se těmto omylům vyhnuli?

MB: Ještě pod vedením bývalého pana starosty Zdeňka Navrátila 

jsme začali psát Koncepci Smart City. Vytyčili jsme si problémové 

okruhy města, pozvali jsme žďárské odborníky, kteří díky znalos-

tem ze své profese mohou přispět k rozvoji města. Důležité znalce 

dodala také společnost Akademie digitální ekonomiky (ADE), která 

vyhrála výběrové řízení na zhotovitele Koncepce. Ta obsahuje 

nejen vhodná řešení pro naše město, ale i pořadí, ve kterém by 

se tato řešení měla zavádět, aby na sebe co nejlépe navazovala. 

Samozřejmě, pokud se vyskytne příležitost udělat něco prospěš-

ného již v průběhu psaní Koncepce, tak to uděláme.

: Máte na mysli něco konkrétního?

MB: Konkrétním příkladem je třeba nabíječka pro elektroauta, 

která stojí na centrálním parkovišti. Elektromobilisté si zvykli ve 

Žďáře tankovat a při průjezdu městem se zde zastavují lidé z celé 

republiky. Městu se to vrátilo při akci Evropský týden mobility, 

kdy majitelé často luxusních vozů bezplatně přijeli a zdarma vozili 

návštěvníky akce ve svých elektroautech. Dále máme aplikaci 

ZDAR4U, což je informační aplikace pro turisty v několika jazycích, 

která na turisticky zajímavých místech ve městě poskytne krátké 

info. Na zastávkách MHD je k dispozici aplikace Kdy přijede infor-

mující o skutečných příjezdech autobusů. Na dvou nejvytíženěj-

ších zastávkách jsou LCD panely, které zobrazují tutéž informaci 

i pro lidi bez mobilů. 

: Podobné problémy, související s omezováním autodopravy, 

řeší i v dalších městech. Už jste našli cesty, jak toho dosáhnout?

MM: Dnes máme poradní sbor starosty pro MHD, který tvoří 

pracovníci úřadů, komunálních služeb a zástupci provozovatele 

a dále pan docent Pavel Drdla, žďárský patriot, který pracuje 

na Dopravní fakultě Univerzity  Pardubice. To je veliká pomoc, 

které si vážíme. S MHD jsme na hraně: nejsme tak velké město, 

aby měla efekt platnost jako v krajských městech, ale zase ne 

tak malé, aby tady vůbec neměla být. Pro ekonomicky aktivní 

lidi, kteří si mohou dovolit jezdit autem, není MHD atraktivní. 

V předchozím období probíhalo přetrasování, přelinkování. Já 

se chci zaměřit na zvýšení výnosnosti MHD a navýšení počtu 

cestujících. Z  dopravních dat jsou vidět špičky kolem osmé 

hodiny, kdy studenti a lidi jezdí do práce, do továren, v průběhu 

dne pak senioři do obchodních domů. Ti mají MHD zdarma. Ale 

zastávám názor, že co nemá cenu, to nemá hodnotu, i  stovka 

ročně by měla význam. 
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: Takže udržitelná mobilita je jednou z vašich priorit?

MB: Ano, mobilita je jednoznačně prioritou číslo jedna. Je vhodné 

usnadnit průjezd aut, zlepšit fungování MHD, podpořit další roz-

voj cyklistiky a nově se rozmáhající elektrocyklistiky výstavbou 

nabíjecích míst a bezpečných stání odolných vůči dešti i zlodě-

jům. Zásadní úlevu ale přinese až silniční obchvat města.  

MM: Priority ve Smart City se odvíjí od priorit města, které byly 

zformulovány předtím, než se o Smart City začalo uvažovat jako 

o možném řešení. Jako ve všech městech, tak i ve Žďáře je prio-

ritou doprava a udržitelná mobilita obecně. Po našich ulicích jezdí 

hodně aut, špatně se v nich parkuje, je tu hluk a  tvoří se kolony. 

Máme sice jenom tři světelné křižovatky, ale mezi nimi několik 

světelně neřízených přechodů, takže není možné udělat zelenou 

vlnu, protože chodec do silnice vběhne, kdy ho napadne. Náměstí 

poškozuje motorová doprava, ale zatím jet jinudy nejde. To je sku-

tečně priorita. Osobně velmi věřím trendu elektromobility. Proto teď 

zavádíme, aby u každého nového výkopu, například na sídlišti mezi 

bytovkami, kde parkují auta, byla provedena příprava na budoucí 

dimenzování potřebné infrastruktury pro elektronabíječky.

: Kromě dopravy zazněla další témata: energetika budov 

a správa. Jaká řešení vám vyplynula pro tyto oblasti?

MB: Žijeme na Vysočině, kde je půl roku zima, zbytek roku prší, nebo 

je horko. Řešíme energetický management budov: město jich má 

52, jejich roční provoz stojí cca 25 milionů. Přitom nejde jen o úspory 

energie, nýbrž také o zpříjemnění prostředí pro samotné uživatele 

budov. V souladu s tím dojde i na redukci CO
2
, modernizaci a obnovu. 

MM: Zaměřujeme se na kultivaci životního prostředí a zvyšování 

energetické efektivity  městských budov. Doba levné energie je 

nenávratně pryč a cena bude už jen stoupat. Zkušenosti z jiných 

měst ukazují, že promyšlené užívání energie může vést k úspo-

rám ve výši 50 – 70 %. V této oblasti je asi nejúspěšnější město 

Litoměřice, se kterým jsme minulý týden navázali užší spolupráci.  

: A  jak to vypadá se správou? Pokud to správně chápu, 

nastolili jste trend otevřené komunikace…

MM: Ano, komunikace s městským úřadem je třetí priorita. Chceme, 

aby probíhala online a lidé nemuseli na úřad chodit, pokud nepotře-

bují. Okruh Správa a řízení města spočívá také ve shromažďování 

informací o jednotlivých procesech ve městě: průjezdu aut, pohybu 

vozů MHD, spotřebě energií městských budov, vytíženosti jednot-

livých odborů na městském úřadě, ordinačních dobách lékařů na 

poliklinice, vytíženosti městských sportovišť, počtu turistů a  jimi 

navštívených památek, počtu cyklistů na cyklostezce, upravenosti 

tratí pro běžkaře… Data budou volně dostupná občanům města, aby 

je mohli použít pro své účely, jako je třeba zahájení podnikání.  

: Na jaké potíže jste zatím při zavádění Smart City narazili?

MB:  Všechno má úskalí (směje se). Hlavní potíží je nesprávné 

očekávání. Můžete mít sebelepší parkovací naváděcí systém, ale 

pokud je málo parkovacích míst, volné místo nenajdete. Podobně 

i pro budovy: aby patřičně fungovaly, potřebujete vyškolené uži-

vatele. A online komunikaci s úřadem také ocení jen určitý druh 

lidí a ostatní nemají z mnoha důvodů zájem. Svízelný je i samotný 

výraz Smart City, který se do češtiny překládá jako „chytré 

město“. Vyvolává to dojem, jako by se teprve nyní začaly dělat 

věci chytře. Přitom právě díky chytrému přístupu předchozích 

generací můžeme zavádět něco z konceptu Smart City.

: Co je podle vás podmínkou pro úspěšné zavedení kon-

ceptu do praxe?

MB: Žďár splňuje dva zásadní předpoklady, aby se koncept 

Smart City dobře ujal: městskou infrastrukturu v  dobrém stavu 

a schopné a vzdělané obyvatele. Pokud bude koncept úspěšný, 

stane se Žďár atraktivním městem. Líbilo by se nám, kdyby se do 

města začali ve větším měřítku vracet mladí lidé po studiích na 

vysoké škole. Právě ti mohou posouvat Žďár dále. 

: A jak důležitou roli hrají samotní občané? 

MM: Koncepce Smart City má pomoci řešit skutečné problémy 

našeho města. Je přirozené, že se do její tvorby zapojují občané, kteří 

problémy města znají nejlépe ze své každodenní zkušenosti. Vítán je 

každý, koho baví zamýšlet se nad potížemi našeho města a způsoby, 

jak je efektivně řešit. Jakmile bude koncepce napsána, začnou se 

podle ní realizovat jednotlivé dílčí části Smart City. Jde o běh na dlou-

hou trať, která spolehlivě přesahuje jedno volební období. Proto je 

od začátku Smart City pojímáno jako nepolitické téma.

: Na vašich webových stránkách jsem se dozvěděla, že 

máte zkušenost také s participativním rozpočtem…

MB: Participativní rozpočet u nás funguje od roku 2016. Vedení města 

vyhlásí na začátku roku výši participativního rozpočtu a  podmínky 

podávání návrhů. K dispozici je celkem 600 tisíc korun, které jsou 

vyčleněny na všeobecně prospěšné projekty v našem městě. Občané 

podávají návrhy dle vlastního uvážení, ale o každém návrhu nakonec 

hlasuje veřejnost, a proto je podstatné, aby z něj měl prospěch co nej-

vyšší počet lidí. Typicky jde o úpravu veřejných ploch kolem bytových 

domů nebo zřízení sportovních hřišť. Každoročně bývá podáno šest 

až osm návrhů. Po uzávěrce zaměstnanci města posoudí technickou 

realizovatelnost každého podaného návrhu. Následně návrhy schva-

luje rada města a poté pro jednotlivé návrhy hlasují občané starší 15 

let. Pokud vítězný projekt nevyčerpá celý rozpočet, dostane se na 

další návrh. Velkou oporou je i komunitní koordinátorka, která dokáže 

obyvatelům srozumitelně vyložit, jak to funguje.

: A vnímáte přínos tohoto přístupu? Máte pozitivní ohlasy?

MM: Pro mě je participativní rozpočet nástroj, jak vtáhnout obyva-

tele do hry. Když se podívám na statistiky, začínali jsme na 420 hla-

sujících, dnes jich je přes 800. Za to jsem rád. Postupem času lidi 

vidí, že se projekty skutečně zrealizovaly a že má smysl se zajímat 

o věci veřejné. Že mohou ovlivnit svoje bezprostřední okolí. 

: U čeho jste naopak narazili?

MM: Pravidla participativního rozpočtu se dají stále zlepšovat 

a upravovat. Pro letošek jsme udělali jednu významnou změnu 

k lepšímu. V minulosti bylo 600 tisíc korun alokováno alespoň pro 

dva projekty, ale ukázalo se, že některé vítězné projekty vyžadují 

více jak 300 tisíc, proto letos již platí, že jeden projekt může vyčer-

pat celou částku. Dále jsme prodloužili dobu realizace až na dva 

roky, protože když vstupuje do hry více zainteresovaných stran, 

je potřeba větší časová dotace. Každý návrh nejprve posoudíme 

z hlediska proveditelnosti na jednotlivých odborech městského 

úřadu, a dále se prozkoumá, zda se neduplikuje s nějakou žádostí 

do dotačních titulů města nebo konkrétní položkou rozpočtu. 

#Tereza Škoulová
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Michał Guć : Vicepresident pro inovace města Gdyně : Už několik let prosazujeme a rozvíjíme jednoduchou agendu – snažíme se 

o větší zapojení obyvatel Gdyně do života města, nasloucháme jejich názorům, povzbuzujeme je k interakci s úřady a vyvoláváme dis-

kuze o změnách. Za poslední rok, nebo něco málo přes, v Gdyni proběhly čtyři konzultační procesy, do kterých se zapojily tisíce oby-

vatel a díky rozšíření rozpočtu na projekty občanů jsme tak podpořili přes 340 lokálních projektů. To je náš místní rekord. A věřím, že 

díky projektu Urban Lab dosáhne úroveň zapojení obyvatel Gdyně ještě vyšší úrovně. Letos se chceme zaměřit na rozvíjení způsobů, 

jak spolupráci s veřejností ještě posílit, jak zefektivnit nástroje spolurozhodování a jak podpořit větší zapojení zastupitelstev městských 

čtvrtí a nevládních organizací do společenského života. Na tomto tématu se také dobře ověřují správné postupy pro samotný projekt 

Urban Lab. Ten totiž existuje a funguje jen tak efektivně jak jsou efektivní obyvatelé města, jeho úředníci, radní, zástupci terciárního 

sektoru, odborníci a všichni ostatní, kteří se zajímají o společný prostor v našem městě, v Gdyni.

Gdyně

Gdyně je město s mnoha přednostmi, jako je strategická poloha 

a dobré dopravní spojení. Jedním z nejatraktivnějších rysů Gdyně 

je vysoká kvalita života. 

Jako první město v Polsku a v této části Evropy získala Gdynia eva-

luaci ukazatelů městského života a získala tak certifi kát smart city 

(ISO 37120). Tento dokument dokazuje, že město neustále moni-

toruje všechny oblasti své činnosti a reaguje v krizových situacích 

nebo když jsou ohroženy životní podmínek jeho obyvatel.

Gdyně je také obsadila nejvyšší příčku v žebříčku měst podle kva-

lity lidského kapitálu a životního stylu.  Mezinárodní porota soutěže 

SharedServices& Outsourcing Awards ocenila Gdyni, jako součást 

Trojměstí Gdaňsk, Gdyně a Sopoty, titulem nejdynamičtěji rozví-

jejícího se města roku 2017 ve střední a východní Evropě. Gdyně 

také každoročně vyhrává ceny ve francouzské soutěži ECO-VILLE 

(ECO-CITY), kde v loňském roce obsadila první místo hned ve třech 

kategoriích. Jasnou výhodou Gdyně oproti ostatním velkým měs-

tům je čistý vzduch. Podle zpráv organizace Polish Smog Alarm má 

město dokonce nejčistší vzduch ze všech polských měst.

Gdyně se už řadu let zasazuje o postupné zlepšování životních 

podmínek svých občanů. A to například zaváděním inovativních 

řešení, což je oblast, kde se naše město stává lídrem a vzorem 

pro další města.

Jedním z  chytrých řešení implementovaných v  Gdyni je inteli-

gentní dopravní systém, který motivuje lidi k využívání městské 

hromadné dopravy. Je založen na elektrických (trolejbusových) 

vozidlech a  vozidlech s  nízkými emisemi (autobusy), a  je tedy 

i ekologicky šetrný. Bateriemi napájené trolejbusy mohou navíc 

zajišťovat dopravu i v oblastech bez nadzemního vedení.

Důležitým prvkem městské hromadné dopravy v  Gdyni je nepo-

chybně systém řízení provozu TRISTAR, který zlepšuje dopravní tok, 

jeho bezpečnost a pohodlí při používání silnic v Gdyni, a tím zaručuje 

lepší kvalitu služeb pro cestující městské hromadné dopravy.

V roce 2017, ve snaze o zlepšení životní úrovně a splnění zákon-

ných požadavků týkajících se elektromobility, podnikla Gdyně 

první kroky směrem k  vytvoření prostoru pro elektromobily. 

Město se rozhodlo nejprve spustit službu sdílení vozidel s nízkými 

emisemi. Ty by měly být do roku 2020 nahrazeny elektromobily. 

Gdyně se tak, jako první město v Polsku, rozhodlo podpořit tento 

typ služby rozhodnutím městské rady.Tato iniciativa byla zároveň 

schválena sousedními městy, která se rozhodla s  Gdyní v  této 

oblasti rozvoje spolupracovat.

Další důležitou charakteristikou každého chytrého města jsou 

data, která sbírá, a jejich dostupnost. 

Chytré 

polské 

město

  1926     244 458     PL
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V souladu s evropskými standardy Gdyně v roce 2017 veřejně zpří-

stupnila svá data a připojila se tak k městům, která sdílejí tento druh 

informací. Jednou z našich priorit je zvýšení dostupnosti dat a roz-

sah jejich využívání. Otevřený datový portál města Gdyně používá, 

jako jeden z prvních v Polsku, inovativní technologie určené pro 

sběr a sdílení dat. Cílem je aktivní sběr dat z různých zdrojů a jeho 

standardizace. V  současné době město sdílí 126 souborů dat 

dostupných ve formátech CSV, API a JSON, které mohou být pou-

žity bez nutnosti je dále upravovat. Podporuje tím vznik městských 

aplikací nebo nejrůznějších inovativních ICT řešení.

Dalším zásadním aspektem je dostupnost městských služeb. 

V  Gdyni mají všichni obyvatelé každodenně dostupné tzv. 

e-služby. Portál E-governance, který byl vytvořen v  roce 2015, 

umožňuje řešit úřední záležitosti, aniž by člověk musel opustit 

pohodlí svého domova. S pomocí chytrých řešení lze také napří-

klad podat přihlášku do jeslí nebo mateřské školky, nebo třeba 

sledovat studijní výsledky vašeho dítěte prostřednictvím školní 

online platformy e-Dziennik.

ICT řešení jsou aplikována také s cílem usnadnit platby za služby, 

např. za parkování. Platba tak může být proběhnout tradičně, tedy 

hotově nebo kartou, nebo přes speciální aplikaci.

Velký vliv na vnímání životní úrovně ve městě má bezpečnost 

jeho obyvatel a turistů. 

V Gdyni je umístěno 141 moderních kamer určených k monitoro-

vání bezpečnosti města. Systém provozuje městská policie, která 

pracuje ve třísměnném provozu. Díky tomu, že je postaven na 

inovativních technologiích, zvyšuje šance na prevenci a odhalení 

trestných činů a trestných činů, což nepochybně pomáhá u oby-

vatel města podporovat pocit bezpečí. 

Když se řekne chytré město, mělo by to také znamenat, že město 

hledá způsoby, jak ušetřit díky chytrým technologiím. Příkla-

dem budiž systém městského osvětlení. Gdyně od roku 2003 

postupně modernizuje systém městského osvětlení, což vedlo 

k nahrazení neúčinných sodíkových výbojek LED diodami. Insta-

lace omezovačů výkonu také přispěla k snížení nákladů bez ome-

zení komfortu či bezpečnosti občanů. 

Odpadové hospodářství se v posledních letech též dočkalo moder-

nizace. Všechny kontejnery na odpady mají teď identifi kační čísla, 

která umožňují sledovat, zda je svoz a zpracování odpadů exter-

ními společnostmi prováděno důsledně a včas. Obyvatelé navíc 

nově získali možnost oznámit úřadům, když potřebují zlikvidovat 

nějaký méně běžný druh odpadů, např. nebezpečné výrobky, 

domácí spotřebiče, nábytek nebo třeba vánoční stromečky. Ozná-

mení se provádí elektronickou formou a svoz odpadu je zadarmo. 

Gdyně je město, které si dobře uvědomuje, že všechny tyto 

změny vyžadují konzultace a účast občanů. Veřejná projednání, 

například při revitalizacích městských částí, probíhají pravidelně 

již několik let. Občané s městem dychtivě spolupracují na rozvoji 

nejlepší možné vize prostoru, ve kterém žijí. V současné době 

se tyto proměny odehrávají v šesti městských částech v  rámci 

projektu „Gdynia od nowa“ (Gdyně od nuly).

Město umožňuje občanům nezávisle navrhovat projekty pro 

okolí jejich bydlišť prostřednictvím participačního rozpočtového 

programu, který umožňuje předkládání inovativních projektů. 

Vítězné projekty jsou následně vybrané veřejným hlasováním. 

Město Gdyně vždy mělo ambici růst dynamicky a zároveň chytře. 

Dokument Strategie pro Gdyni 2030, přijatý v roce 2017, je zdrojem 

informací a vizí, které pomáhají uchopit současný i budoucí poten-

ciál rozvoje města. Dokument je navržen tak, aby reagoval na nové 

trendy a externality, jako je globální ekonomika, rychlé tempo tech-

nologického pokroku, stejně jako na společenské a kulturní změny.

Gdyně byla vždy známá jako místo s  vysokou kvalitou života, 

a téměř 90 % obyvatel města si tohoto aspektu cení. 

Kvalitu života ve městě zvyšuje mnoho faktorů, například vysoká 

bezpečnost, ekologicky šetrná doprava, čisté ovzduší, jedinečná 

modernistická architektura, velmi kvalitní vzdělávací, kulturní 

a sportovní instituce, snadná dostupnost moře a lesů a mimo jiné 

také významné akce typu Open‘er Festival, Polský fi lmový festi-

val, výstavy Red Bull Air Race, Městské dny plachtění, Ženský jaz-

zový festival a největší triatlonový závod v Polsku – Ironmen 70.3.

Kromě toho, že kvalitu života v Gdyni dlouhodobě oceňují místní, 

dobré výsledky města potvrzují i odborníci. Gdyně byla několi-

krát vyhodnocena jako nejlepší polské město pro život, zejména 

na základě výstupu společenské diagnostiky Sdružení pro moni-

toring společnosti, kterou vede Janusz Czapiński. 

V letošním roce získala Gdyně již potřetí za sebou titul „Polské 

město budoucnosti” pro rok 2019/2020 dle časopisu fDi, který 

je součástí skupiny Financial Times. Během letošního ročníku 

MIPIM v Cannes získalo město také první cenu v hlavní kategorii 

pro středně velká města, a zároveň uspělo i ve vedlejší katego-

rii, která hodnotí ekonomický potenciál měst. 

Urban Lab Gdyně: 

výjimečné místo 

pro diskuze o městě

Podobný typ městské laboratoře, jako Urban Lab, který 

byl nedávno otevřen v  Gdyni, nikde jinde v  Polsku neexis-

tuje. V  městské laboratoři, na jejíž rozvoj místní vláda získala 

3,5 milionu złotych (21 mil. Kč) od Ministerstva místního rozvoje, 

se setkávají a spolupracují občané, úředníci, aktivisté i odbor-

níci se společným cílem zlepšovat kvalitu života ve městě. 

Urban Lab provozuje Laboratoř pro sociální inovace – útvar měst-

ského úřadu, který realizuje aktivity, na kterých se podílejí občané 

Gdyně, zapojuje je do spolurozhodování a iniciování změn.

“Naším posláním je hledat a  zavádět inovativní řešení, která 

zlepšují kvalitu života v našem městě. Aktivity Urban Labu tomu 

poslání naprosto odpovídají”, říká Aleksandra Markowska, ředi-

telka Laboratoře sociálních inovací v Gdyni.

#Mateusz Jarosiewicz

   Při slavnostním zahájení činnosti Urban Labu jeho roli 

   shrnul Michał Guć, viceprezident pro inovace v Gdyni

Chtěli bychom, aby Urban Lab používali všichni a aby každý mohl díky zajímavým nápadům přispět ke změnám v našem 

městě. Zapojte se, chcete-li mít pocit, že vaše přítomnost a spolupráce na procesu – protože Urban Lab není jen místo, ale 

určitý způsob přemýšlení o městě - skutečně přispívá ke změnám k lepšímu, k tomu, čemu říkáme zvyšování kvality života.

Doufáme, že to, čeho Gdyně hodlá dosáhnout díky projektu Urban Lab, poslouží i jako příklad funkčních postupů ostatním 

samosprávám.

Pravidla fungování Urban Labu jsou jednoduchá. Expertní skupina diagnostikuje problém – výzvu pro město. Ve spolupráci 

s různými skupinami a institucemi vytvoří skupina potenciální řešení, realizuje jej a v poslední fázi ohodnotí jeho přínos. 

Urban Lab sídlí v Pomořanském vědeckotechnologickém parku v Gdyni

6564  smart : one city :  gdyně



Ajdovščina
průkopník participativního 

rozpočtu ve Slovinsku

Tadej Beočanin : Tadej Beočanin se stal starostou obce Ajdovščina v roce 2014 v mladém věku 32, což z něj činí jednoho z nejmladších 

starostů ve Slovinsku. Velká podpora, kterou dostal od voličů, byla bezpochyby výsledkem jeho aktivního občanství. Před převzetím 

úřadu byl předsedou představenstva mládeže Ajdovščina, kde založil jak centrum mládeže, tak Hotel Ajdovščina. Jeho zapálení do 

činností místních společenství, a to jak prostřednictvím Rady mládeže, tak i jiných organizací, si všimla Národní rada republiky Slovinsko, 

která mu udělila ocenění excelence v oblasti komunitní práce. Jako starosta klade velký důraz na tvorbu pracovních míst, na účast 

mládeže a na polycentrický rozvoj obce. V současné době slouží jako starosta již druhé funkční období.

   2000 př. n. l.     19 000     SLO

: Obec Ajdovščina

Obec Ajdovščina je kulturní a  ekonomické centrum údolí 

Vipava, které leží v západní části Slovinska, blízko italské hra-

nice. Obec má populaci zhruba 19 000 lidí a  je ekonomicky 

závislá na potravinářském průmyslu, textilním průmyslu a zpra-

cování dřeva. Větrné středomořské údolí je proslulé svým 

vínem a ovocem.

: Participativní rozpočtování  

 ve Slovinsku

Participativní rozpočtování je demokratický proces, který 

zmocňuje všechny občany k  účasti na správě jejich obce. 

Jedná se o formu přímé demokracie, v níž občané přímo ovliv-

ňují, jak bude část městského rozpočtu vynakládána. Poprvé 

se tak stalo v roce 1988 v brazilském městě Porto Alegre, kde 

byla koncipována Stranou práce za účelem řešení chudoby 

v  obci. Velké úspěchy v  Porto Alegre, kde se jim podařilo 

zčtyřnásobit počet škol, snížit dětskou úmrtnost téměř o 20 % 

a napravit jak odpadní, tak vodohospodářskou soustavu, od té 

doby šířili myšlenku participativního rozpočtu po celém světě. 

Nyní je součástí městské strategie ve více než 3000 městech. 

Tato myšlenka je však velmi plastická a vyskytuje se v různých 

formách v  různých částech světa. Forma participačního roz-

počtování, stejně jako její cíle, závisí do velké míry na sociál-

ních poměrech a politickém klimatu ve městech, v nichž je pro-

váděna. Slovinsko se v poměrně pozdě připojilo ke konceptu 

participativního rozpočtu; první obec, která ho začala použí-

vat, byla Ajdovščina v  roce 2014. Ačkoli se o  této myšlence 

dříve jednalo, například ve druhém největším slovinském 

městě Mariboru, všechny předchozí pokusy byly neúspěšné. 

Tadej Beočanin, starosta Ajdovščiny, tak získal titul průkopník 

participativního rozpočtu ve Slovinsku.

: Podle našich informací to byla vaše obec pod vaším 

vedením, která jako první realizovala participativní roz-

počtování ve Slovinsku. Co Vás k té myšlence přivedlo?

Je to tak. Jsme první obcí ve Slovinsku, která plně zavedla 

proces participativního rozpočtování. Samozřejmě, v  jiných 

zemích je již dobře etablované. Když jsme plánovali strategii 

v  naší obci, chtěli jsme především aktivovat občany, posílit 

komunitní ducha a samozřejmě začlenit občany do obecních 

aktivit a  rozhodnutí. Participativní rozpočtování se také uká-

zalo jako výborný nástroj pro řešení všech těch mikro místních 

problémů, které vznikají v různých částech naší obce; jinak by 

si je vedení ani nevšimlo.

: Jaká byla očekávání vaší kanceláře při realizaci pro-

gramu a kdy byly realizovány?

Kromě výše uvedených vyšších cílů, jsme očekávali, že nej-

větší dopad participačního rozpočtování bude v oblasti správy 

veřejného prostoru, většina projektů bude tedy souviset 

s  infrastrukturou. Tato očekávání byla potvrzena. Co se týče 

angažovanosti komunit jsme obdrželi v prvním kole 100 návrhů 

a 70 bylo vybráno k hlasování. V prvním kole se do hlasování 

zapojilo 10 % oprávněných voličů. V naší verzi participativního 

rozpočtu májí nárok volit občané již ve věku 15 let. Ve druhém 

kole však byly výsledky ještě lepší. Měli jsme 20% volební 

účast s velkým nárůstem mezi mladými voliči, což byl cíl nové 

strategie, v jejímž rámci jsme část rozpočtu vyčlenili specifi cky 

na projekty mládeže. 

: Jaké procento městského rozpočtu tímto způsobem 

spravujete? Hodláte ho navýšit?

Více než 1  % městského rozpočtu. To znamená, že můžeme 

provést alespoň dva projekty v každé části obce. Zjistili jsme, 

že s  tímto množstvím fondů dosáhneme hlavních cílů, které 

jsem dříve uvedl. Musíme však pochopit, že přibližně 70  % 

městského rozpočtu je vyhrazeno pro běžný každodenní pro-

voz obce a ve skutečnosti nepodléhá žádné rozhodovací čin-

nosti. Proto 1 %, o kterém mluvíme, představuje přibližně 4 % 

„nevázané“ části rozpočtu. Navýšení není aktuálně předmě-

tem diskuze.

: Jednou z  funkcí participativního rozpočtu je to, že 

veřejně vznáší určité podněty v obci, které by jinak zůstaly 

nepovšimnuty nebo které přinášejí nové nápady založené 

na místních znalostech. Překvapily Vás některé z iniciativ?

Participativní 

rozpočet je obousměrný 

proces učení...
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Ano, bylo tam několik projektů, které navrhovaly věci, 

na které jsme ještě nemysleli. Lidé mají dobré nápady 

a některé navržené projekty ukázaly velmi důkladné poro-

zumění mikromístnímu prostředí. Například v  rámci jedné 

iniciativy se členové různých vesnic sešli a  připojili se 

k několika cyklistickým a turistickým trasám do organizova-

ného celku. S tímto projektem obohatili turistickou nabídku 

naší obce.

: Pokud je to dokonce možné, můžete s  námi sdílet 

a blíže popsat některé projekty, které stojí za to?

Všechny projekty, které jsme vykonali, byly nezbytné. Pro 

mnohé z nich můžeme říci, že by je obec v následujících letech 

mohla prosazovat i při absenci veřejné iniciativy. Projekty byly 

velmi různorodé: hřiště, rekonstrukce center či návsí, a dokonce 

i turistická příručka. Takže ano, je naprosto nemožné říci, které 

projekty byly ty nejlepší nebo nejdůležitější.

: Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů participa-

tivního rozpočtu je zapojení občanů do činnosti obce, řekl 

byste, že lidé, kteří byli zapojeni do těchto iniciativ, více 

o jejich výsledky pečují?

Lidé, kteří byli zapojeni do těchto projektů, jsou na svou práci 

velmi hrdí. Musím říci, že tento způsob účasti byl velmi úspěšný 

v posilování pocitu zodpovědnosti za veřejný majetek obecně. 

Na druhé straně se ti, kdo se účastnili, mnoho naučili. Téměř 

ve všech projektech se střetli s problémy, s nimiž se musíme 

v řízení obce vypořádávat denně. Myslím, že teď chápou lépe, 

proč některé městské projekty trvají déle, než by se dalo oče-

kávat. Je to skutečně obousměrný proces učení.

: Můžete nám dát konkrétní příklad toho, co jste se 

dozvěděli od občanů?

Vrátil bych se zpět k projektu, který jsem již zmínil, v němž 

místní obyvatelé propojili různé cyklistické trasy. Může se 

pracovníkům obce stát při vší té práci, že mohou přehléd-

nout některé příležitosti, které se nabízejí. Takové projekty, 

které nás znovu přimějí zamýšlet se nad věcmi, které jsme 

již udělali, jsou skvělé pro správné nastavení dlouhodobých 

strategií.

: Vzhledem k  tomu, že jste průkopníky participativ-

ního rozpočtu ve Slovinsku, jdete dalším obcím příkladem 

a návodem, jak to provést?

Prezentovali jsme náš projekt dalším slovinským obcím. Jak 

na národním kongresu pro participativní rozpočtování, tak 

na individuální úrovni. Obce to velmi zajímá a několik z nich 

se rozhodlo to také zavést. Podle našich informací, až 25 % 

všech obcí ve Slovinsku plánuje zavedení participativního 

rozpočtu.

: Máte nějakou radu pro obce, které se chystají realizo-

vat participativní rozpočet?

Jedinou všeobecnou radou, kterou dávám každému, je, že 

vedení obce je povinno zajistit vysokou úroveň důvěry mezi 

obcí a  jejími občany. Proto je při účasti na participativním 

rozpočtu nutné realizovat projekty tak, jak byly přislíbeny. 

Například, co se stalo před několika lety v  Mariboru, je, že 

obec sice vybrala projekty, ale nikdy je nezrealizovala. To 

se nemůže stát. Jsou-li občané pozváni k účasti, je třeba je 

poslouchat.

#Atila Urbančič
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Centrum sdílených služeb Toruň (v polském jazyce TCUW – 

Toruńskie centrum usług Wspólnych) bylo první entitou veřej-

ného sektoru v Polsku, která realizovala řešení založené na 

technologii blockchain. Služby nabízené společností Exea 

Data Centre a  Atende umožňují Centru nahradit papírové 

tisky a CD pomocí zabezpečených digitálních dokumentů.

Centrum sdílených služeb Toruň poskytuje fi nanční, účetní, 

mzdové, daňové a  zpravodajské služby 75 organizačním jed-

notkám, zejména vzdělávacím institucím, spadajícím pod měst-

skou Radu. Jejím hlavním cílem je zvýšit efektivitu všech jedno-

tek a optimalizovat jejich náklady prostřednictvím společného 

poskytování služeb z jednoho centrálního místa.

Centrum pracuje s více než 46 000 dokumenty ročně. Tak velká 

data generují obrovské náklady spojené s  jejich zpracováním 

a archivací. Z tohoto důvodu se TCUW rozhodl zavést inovativní 

řešení trvalého média založeného na technologii blockchain. Toto 

řešení je určeno všem společnostem a institucím, které požadují 

zabezpečený archiv dat a provádějí politiku bez papíru, jako jsou 

banky, fi nanční instituce, pojišťovny a energetické společnosti.

Co je to trvalé médium? Podle polského práva se jedná o materiál 

nebo zařízení umožňující funkci skladování po nezbytnou dobu, 

vyplývající z povahy informací a účelu jejich zpracování nebo pře-

dávání informací v něm obsažených způsobem, který znemožňuje 

jeho změnu a která umožňuje zpětnou rekonstrukci informací ve 

verzi a formuláři, ve kterém byly připraveny nebo předány.

Banky musí poskytovat svým zákazníkům veškeré informace 

o  poplatcích a  nařízeních, které se mění, prostřednictvím trvalého 

média. Doposud to bylo prováděno poštou papírovými dopisy nebo 

na CD. Polský Úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebi-

tele odmítal možnost odeslat informace e-mailovou přílohou, protože 

teoreticky by banky mohly zprávu libovolně měnit nebo odstraňovat.

V současné době, kdy většina z nás má přístup k internetu a digi-

talizace se odehrává ve více a více oblastech našeho života, se 

posílání papírových dokumentů poštou stává poněkud směšným. 

Stejná situace platí i  pro CD a  DVD disky, s  nimiž jsou spojeny 

nemalé náklady, přičemž stále méně počítačů je vybaveno jednot-

kami k přehrávání disků. Obě tyto formy trvalých médií jsou ekolo-

gicky nešetrné a představují velké náklady.

Atende ChainDoc, proprietární řešení, které 

podporuje činnost společnosti TCUW 

prostřednictvím ověřování doku-

mentů předávaných elektronicky, 

snižuje potřebu papíru a  jiných 

nákladných řešení. Společnost 

ChainDoc byla integrována 

s platformou ISOD (Internet 

Document Circular sys-

tem), což je již dříve vyvi-

nuté řešení pro TCUW. 

Jejím hlavním cílem je 

elektronická výměna 

dokumentů mezi TCUW 

a zákazníky.

„Elektronická komuni-

kace mezi organizacemi 

či odděleními je mnohem 

efektivnější, rychlejší, posky-

tuje oběma stranám úplný pří-

stup k dokumentu a umožňuje nám 

omezit používání papírových doku-

mentů. Představte si, že pokud budeme 

zpracovávat 46 000 faktur ročně, budou tyto 

dokumenty muset být fyzicky převedeny na účetní, 

kteří by je zadali do fi nančního a účetního systému“, uvedl Paweł 

Modrzyński, ředitel Centra sdílených služeb v Toruni.

ChainDoc automaticky označí fi nanční a  účetní doklady Centra 

časovou známkou, takže je známo, kdy byly do systému zadány. 

Jejich registrace a ověřování zajišťují, že nebyly změněny třetími 

stranami – proto zůstávají nezměněny.

Služba je postavena na základě ověřeného enginu otevřeného 

blockchain kódu, který zaručuje transparentnost řešení a spolehli-

vost konaných činností. Jedná se o uzavřenou a privátní blockchain 

síť založenou na důvěryhodných uzlech počítačů umístěných 

v Polsku, včetně Atende a datového centra Exea v Toruni. Exea zís-

kala jako jediné centrum v Polsku prestižní Tier III certifi kaci, která 

potvrzuje nejvyšší úroveň nabízených služeb zajišťující, že všechna 

uložená data jsou v plném rozsahu zabezpečena.

Celý proces zabezpečené archivace dat by nebyl dokončen bez 

dostatečného úložného prostoru. TCUW používá jiné inovativní 

řešení – software odolný proti softwaru – WORM jako službu. 

WORM (zápis po přečtení) je technologie uchovávání dat, která se 

skládá ze zápisu dat na médium bez jakýchkoli následných úprav, 

což brání náhodnému odstranění nebo změně důvěrných informací.

Existují WORM řešení založená na fyzických polích, která jsou 

nákladná vzhledem k potřebě investovat do vybavení, 

údržby a servisu (výměna jednotek, prostor na 

serveru, náklady na elektřinu, aktualizace 

atd.). Softwarové řešení v modelu slu-

žeb, které využívá systém paměti 

objektů nabízené zabezpeče-

ným datovým centrem Exea, je 

mnohem efektivnější. Něko-

lik bezpečnostních mecha-

nismů zabraňuje náhod-

nému i úmyslnému vydání 

dat a není navíc potřeba 

investovat do fyzic-

kého vybavení a  jeho 

údržby. Toto řešení je 

tak fi nančně mnohem 

efektivnější. Aplikace 

datového centra Exea 

navíc zaručuje neomezený 

prostor pro data přizpůsobu-

jící se aktuální poptávce.

„ChainDoc a WORM jako služba tak 

tvoří moderní udržitelné trvalé řešení 

pro TCUW. Dokumenty Centra jsou pře-

nášeny rychlejším, bezpečnějším a  levnějším 

způsobem. Zaměstnanec, který dokumenty zakládá, 

nemusí dále zabezpečit nebo označovat dokumenty, vše se auto-

maticky stane na pozadí. Toto trvalé médium má svou zvláštní apli-

kaci ve veřejném sektoru, kde spolehlivost a transparentnost všech 

informací má klíčový význam“, shrnuje Tomasz Pasikowski, výkonný 

ředitel datového centra Exea.

Důkazem závažnosti této inovativní technologie je i ocenění Muž roku, 

jenž v  letošním roce získal prezident Centra Toruň Michał Zaleski. 

Ocenění bylo uděleno za řešení založené na budoucích technologi-

ích zavedené v TCUW. Centrum coby zástupce veřejného sektoru tak 

připravuje cestu pro podobné veřejné organizace, mezi nimiž dosud 

nejsou nejnovější řešení tak častá jako na komerčním trhu.

#Aleksander Wangin

Toruň
: lídr v blockchain

Toruň : téměř 800 let staré město v severním části středního Polska s počtem obyvatel nad 200 000. Velké ekonomické a obchodní centrum 

a také důležitý silniční a železniční uzel. Toruň je také akademickým, vědeckým, kulturním a turistickým centrem. Největší univerzita ve městě, 

Nicolase Koperníka, má více než 20 000 studentů. Velkou turistickou atrakcí města je středověký městský komplex (staré město, nové město 

a hrad Teutonic), který je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Toruň je také rodištěm astronoma Nicolase Koperníka.
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Společnost KORDIS JMK se jako koordinátor Integrovaného doprav-

ního systému Jihomoravského kraje dlouhodobě problematikou 

P+R zabývá a s obcemi Jihomoravského kraje ji konzultuje. Cílem je 

vytvořit pohodlný nástroj pro koncové uživatele i pro vlastníky P+R 

v podobě informačního systému poskytujícího informace o obsaze-

nosti P+R, o návazných spojích i o cenách jízdného. V rámci projektu 

SOLEZ (Inteligentní řešení pro Nízkoemisní zóny a  další politiky níz-

kouhlíkové mobility ve městech EU) programu Interreg Central Europe 

se KORDIS spolu s technickou asistencí Centra dopravního výzkumu 

(CDV) zaměřil na pilotování IoT řešení pro sledování obsazenosti největ-

šího P+R v kraji v reálném čase, a to ve městě Blansku.

Cílem pilotu bylo nasazení nízkonákladového monitoringu obsaze-

nosti parkoviště, který bude  tuto informaci poskytovat jako doplněk 

k již poskytované informaci o odjezdu vlaku na informačních pane-

lech. Uživatelé P+R si mohou ověřit vytížení parkoviště on-line pro-

střednictvím mobilní aplikace nebo internetových stránek IDS JMK. 

Dojíždějící do Brna často používají automobily jen pro část své 

cesty, především k železniční stanici a dále pokračují vlakem. Je 

to dáno vysokou četností vlakových spojů a autobusových linek 

z / do železniční stanice / dopravního uzlu. Parkování v dopravním 

uzlu je však často neorganizováno a  lidé parkují i  na plochách, 

které nejsou primárně určeny pro parkování (trávníky, nákladní 

rampy, brownfi eldy a další povrchy poblíž nádraží).

Řada obcí v Brněnské metropolitní oblasti již vybudovala parkoviště, 

která jsou v souladu s technickými normami a dopravními předpisy, 

nicméně chybí systematický přístup a standardizace parkovišť P+R 

ve spádové oblasti. Proto se KORDIS rozhodl vyzkoušet dané řešení 

v pilotním projektu inteligentního parkování a následně šířit zkušenosti 

k ostatním obcím. KORDIS počítá s rozšířením své činnosti i na moni-

toring systému parkovišť P+R a poskytování doporučení (technického 

standardu) obcím s cílem vytvořit jednotný monitorovací systém se 

standardními a otevřenými daty. „Udržitelnost systému lze dosáhnout 

pouze společnými pravidly či doporučeními pro různé veřejné i pri-

vátní investory, a to je jediný způsob, jak umožnit integraci každého 

technologického řešení, které provádí kterákoli z obcí v rámci jednoho 

systému. Po agregaci těchto dat je zapotřebí poskytnout všechny 

informace koncovým uživatelům prostřednictvím různých nástrojů. 

V rámci naší mobilní aplikace jsme vytvořili novou funkci, informace 

o obsazenosti P+R, a  jsme připraveni integrovat i další zdroje infor-

mací. Chtěl bych touto cestou poděkovat představitelům města Blan-

sko, kteří byli ochotni se do projektu zapojit a umožnili jeho rychlou 

realizaci.“ říká Květoslav Havlík, zástupce ředitele KORDIS JMK.

: Návrh zkušebního systému

Inteligentní parkovací systém pro pilot v Blansku byl navržen Cen-

trem dopravního výzkumu (CDV), partnerem SOLEZ, zodpověd-

ným za poskytování technické pomoci všem ostatním partnerům 

projektu. „Klíčovými požadavky na návrh řešení byl bezzávorový 

systém a budoucí škálovatelnost, tj. minimální cena a požadavky 

na instalaci a  údržbu“ říká Zuzana Švédová, vedoucí projektu 

v CDV. „Zvážili jsme různé technologické nástroje a jejich možné 

architektury a zvolili jsme IoT systém, který spravuje průjezdové 

magnetometry v kombinaci s parkovacími detektory na místech, 

které jsme identifi kovali v rámci provedeného průzkumu, že jsou 

obsazená jako poslední. Tím jsme co nejvíce snížili cenu a zároveň 

umožnili řešit potenciální chybovost detekce.“

: Výsledky

Všechny údaje o  obsazenosti parkoviště jsou agregovány do 

centrálního prvku systému, který byl navržen také projektem 

SOLEZ. Pro přenos dat se používá lokální síť internetu věcí shro-

mažďující data pouze z celkových 15 detektorů. „Systém ukázal, 

že na místo denně jezdí asi 2 500 aut z různých důvodů, takže 

bezzávorový systém detekující dopravní provoz byl správným 

řešením. Také jsme uvažovali o kamerovém systému, ale zamítli 

jsme jej kvůli špatným světelným podmínkám na místě, papíro-

vání ohledně povolení správců majetku a GDPR a  rozhodli se 

jít nejsnazší možnou cestou,“ říká Švédová. Technická pomoc 

v rámci CDV se pak mohla zaměřit na další otázky, jako je hodno-

cení spolehlivosti IoT systému, standardizace systému v cloudu 

a jeho snadné využívání společností KORDIS, ale do budoucna 

i  dalších potenciálních investorů. Centrální prvek umožňuje 

poskytovat výstup pro potřeby třetích stran prostřednictvím apli-

kačního rozhraní a celý software je provozován v cloudu a je tak 

škálovatelný dle požadavků provozovatele systému. „Z dlouho-

dobých dat jsme zjistili, že systém má spolehlivost 98,5 %, což 

je nejlepší hodnota za peníze, a je velmi důležitým potenciálem 

na středoevropském trhu, kde veřejné investice stále pokládají 

cenu díla za hlavní požadavek“, dodává Švédová.

“Kromě informací o  obsazenosti řidičům jsme zís-

kali cenné informace o  skutečné obsazenosti P+R pro 

budoucí investice. Ofi ciální kapacita P+R, 213 parko-

vacích míst, se totiž liší od kapacity ve špičce, kdy na 

místě parkuje až 245 vozidel. Lidé využívají veřejnou 

dopravu více a  více jako důsledek dlouhých kolon při 

příjezdu do Brna, tak i  zavedeného rezidentního par-

kování v  Brně. Jako koordinátor systému integrované 

dopravy se velmi zajímáme o  potenciál zlepšit posky-

tované služby a jejich udržitelný rozvoj. Skutečná data 

nám tedy pomáhají lépe zvážit celkový režim P+R v celé 

metropolitní oblasti. Pilot v  rámci projektu SOLEZ byl 

pro nás velmi užitečný. Nyní můžeme poskytovat obcím 

i vedení kraje daty podložené informace“, 

říká Havlík a  uzavírá plánem do budoucna: „rádi bychom 

cestujícím poskytovali také srovnání doby jízdy autem a vla-

kem, aby při cestování do Brna mohli zvolit ten správný 

druh dopravy. Již nyní evidujeme zájemce o  obdobný sys-

tém v  dalších městech Jihomoravského kraje provozujících 

systémy P+R”. S Akčním plánem kvality ovzduší města Brna 

a s plánovaným zavedením nízkoemisní zóny se výrazně zvýší 

význam regionální sítě P+R a  informačního systému o  jejich 

obsazenosti. Klíčovým prvky budoucího úspěchu jsou tedy 

jak nízké náklady na systém, tak i integrace dat standardním 

způsobem do jednoho systému.

#David Bárta

JEDNÍM ZE SPECIFICKÝCH CÍLŮ PLÁNU MOBILITY (SUMP) MĚSTA BRNA JE ROZVOJ NOVÝCH 

PARKOVIŠŤ TYPU P+R BUDOVANÝCH V METROPOLITNÍ OBLASTI NA PŘESTUPNÍCH UZLECH 

S VYSOKOKAPACITNÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU. PLÁN MOBILITY UPŘEDNOSTŇUJE, ABY LIDÉ 

DOJÍŽDĚJÍCÍ DO BRNA ZAPARKOVALI SVÉ VOZY JEŠTĚ PŘED PŘÍJEZDEM DO BRNA NA PAR-

KOVIŠTÍCH P+R U ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVEK A POKRAČOVALI DO BRNA VLAKEM.

 Cílové hodnoty plánu SUMP

· zvýšení podílu hromadné veřejné dopravy 

na více než 54 % z celkové dělby práce

·  zvýšení využití P+R, P+G na 98 % kapacity 

(v pracovních dnech) 

·  snížení provozu osobních motorových vozidel 

v centru o více než 10 %

·  zlepšení kvality ovzduší – splnění příslušné strategie 

na více než 95 %

Chytré řešení P+R
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: Chybělo řešení jak dopravu  

 sledovat chytře

Dopravní kamery produkují 15 miliard gigabytů dat týdně už teď 

je zřejmé, že většina nahrávek nebude nikdy prohlížena lidskýma 

očima. Je to jednoduše nad rámec lidské kapacity. Dopravní 

data přesně odrážejí dopravní situaci reálném světě, proto hrají 

klíčovou roli každém dopravně-inženýrském procesu včetně 

dopravního modelování, návrhu křižovatek či plánování mobility. 

Dopravní průzkumy jsou prováděny průběžně pravidelných inter-

valech, ale …

Tradiční metody sběru dat dopravě dopravní infrastruktuře jsou 

obecně neefektivní. Jsou buď drahé, časově náročné, nebo posky-

tující pouze statická data, tudíž vedou pouze občasným analýzám 

založeným na malých vzorkách dat. Lidé – sčítači vykazují vysokou 

míru chybovosti poskytují pouze statická data jako počty. Invazivní 

senzory - například tlakové trubice či puky musí být fyzicky insta-

lovány, servisovány mají pouze omezenou funkcionalitu. tradiční 

metody založené na počítačovém vidění jsou nedůvěryhodné kvůli 

limitacím jako nefungování za různého počasí, za slabého osvětlení, 

neporadí si davy, se stíny či odrazy, hustou dopravou, atd.

: GoodVision je pro každého

Videa městských kamer jsou palivem pro dopravní inženýry. Ti 

spoléhají na vysoce-kvalitní dopravní data, jelikož ta jsou klíčovým 

startovním bodem pro jejich projekty. současné době lze limitace při 

jejich sběru úspěšně řešit mnoho organizací tak přechází ke sběru 

dopravních dat pomocí analýzy videa na bázi umělé inteligence. Ta 

je spolehlivou alternativou pro sběr jakýchkoliv podmínkách.

GoodVision Video Insights je prvním nejrychlejším software

produktem poskytujícím plně automatický sběr důvěryhodných 

dopravních dat kamer. Jedná se online software kompatibilní exis-

tujícími kamerami jejich současných pozicích, není tak potřeba řešit 

novou infrastrukturu.

GoodVision kromě sběru dat poskytuje pokročilé analytické 

nástroje pro jejich hloubkovou analýzu reporting – to vše jed-

nom nástroji dostupném globálně komukoliv. použitím produktu 

se nenesou žádné skryté náklady na nasazení systému. Není jej 

potřeba nijak upravovat či dotrénovat, lze jej použít ihned kdeko-

liv na světě. Video Insights je trénován na obrovských množstvích 

skutečných dopravních dat sbíraných celého světa za všech klima-

tických podmínek. Vše co potřebujete, je Vaše video.

Nemáte čas čekat na dopravní data týdny. GoodVision dodá data 

vždy do 1 hodiny od vložení videa, nezávisle na tom, jak dlouhé 

video bylo. Ano - videa trvajícího například 10 000 hodin dosta-

nete data už za 1 hodinu. Produktu nemusíte upřesňovat žádné 

podmínky dopředu, ten vždy extrahuje kompletní informace celé 

dopravě následně umožní kdykoliv opakovaně vyhledávat, měnit 

podmínky reportovat. Vaše video je tedy zpracováno vždy pouze 

jednou. GoodVision rozeznává osm tříd vozidel včetně pěších kol.

: Od modelace dopravy až po  

 analýzu pěších ve městě

GoodVision kombinuje schopnosti různých senzorů a  detekuje 

různé typy vozidel, pěší a kola vždy najednou. Dopravní inženýři pou-

žívají produkt pro monitoring silnic, křižovatek, kruhových objezdů 

i pěších zón, s pevnými či dočasnými kamerami, nebo drony. Pří-

pady použití sahají od tradičního sčítání dopravy, přes modelování 

dopravy, až po průzkumy pěších a nakupujících ve městě.

GoodVision Video Insights je samoobslužný produkt pro oka-

mžité použití, dostupný na my.goodvisionlive.com. Použití pro-

duktu je „on-demand“, nejsou s  tím spojena žádná rizika či 

závazky. Produkt je zpoplatněn pouze od množství zpracova-

ného videa už od ceny 4 EUR za videohodinu. Všechny analy-

tické funkce, jako i neomezené generování dopravních reportů 

je v produktu zdarma.

: Více než jen počty vozidel

Pomocí GoodVision lze získat mnoho různých typů dopravních 

informací o chování vozidel. Zde je stručný výčet:

 · Sčítání dopravy

 ·  Směrové multi-modální sledování dopravy

 ·  Klasifikace 8 tříd vozidel včetně pěších a kol

 ·  Přesné dopravní trajektorie

 ·  Doby průjezdů a zpoždění dopravy

 ·  Časové rozestupy vozidel

 ·  Detekce „skoronehod“ a rizikovost křižovatek

 ·  Data o akceleraci a zpomalování dopravy

 ·  Teplotní mapy a pokročilé dopravní reporty

Přesnost nasbíraných dopravních má klíčový význam, neboť data 

slouží jako základ pro plánování infrastruktury silnic, dálnic či kři-

žovatek. 

GoodVision Video Insights odbourává nákladné chyby lidí sčí-

tajících dopravu a  poskytuje konstantní výkonnost, zatímco 

výsledky jsou lepší a  skladba informací nesrovnatelně bohatší. 

GoodVision poskytuje více než 95% přesnost výsledků ve všech 

podmínkách. Abyste získali perfektní data, jediné, co musíte udě-

lat je poskytnout vstupní médium v rozumné kvalitě – v tomto pří-

padě video záznam.

: O GoodVision

GoodVision je česká fi rma odhodlaná inovovat způsoby, jakými 

jsou dnes data o dopravě sbírána z reálného světa, a transformo-

vat je na akční poznatky směrem k budování chytrých měst. Naše

mnohokrát oceněná video-analytická služba Video Insights je 

dostupná celosvětově a v současnosti obsluhuje klienty na pěti 

světadílech.

TYPICKY KAŽDÝ Z NÁS STRÁVÍ 

V DOPRAVNÍ ZÁCPĚ NEJMÉNĚ 5 HODIN 

TÝDNĚ. PŘEMÝŠLELI JSTE NĚKDY NAD 

TÍM, KDO ZA TO MŮŽE? SKUTEČNĚ DĚLAJÍ 

MĚSTA A ORGANIZACE ROZHODNUTÍ 

O NÁVRHU SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY 

S DOPADEM AŽ NA 30 LET NA ZÁKLADĚ 

ŠPATNÝCH DAT, ZATÍMCO MY ČEKÁME 

V ZÁCPĚ? PROČ S TÍM NIC NEDĚLÁTE?

ve vašem 

městě?

Co se děje
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Dům navržený 

mimo pasivní 

standard?
Smysluplné řešení, nebo zastaralý koncept?

PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB ŘEŠÍME DŘÍVE ČI POZDĚJI OTÁZKU ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI KONTRA ARCHITEKTONICKÉ ZTVÁRNĚNÍ, PROSTOROVÉ NÁROKY 

A NÁVRATNOST INVESTICE DO EN. ÚSPOR. JE TO VŽDY VÁŽENÍ, U KTERÉHO ZŘEJMĚ 

NEEXISTUJE ZJEDNODUŠENÉ ŘEŠENÍ, OBECNĚ APLIKOVATELNÉ NA VŠECHNY DOMY. 

I ZDE PLATÍ POUŽÍVANÉ KLIŠÉ, ŽE ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM VÍTĚZÍ.

Na příkladu jednoho RD, který jsme počátkem r. 2019 dokončili, 

zkusím přiblížit proces tvorby, vyústěný dle našeho názoru, ve 

smysluplné moderní řešení.

Počátečním přání investora bylo pro svou mladou rodinu postavit 

dům, kde by bylo možné i pracovat a na poměrně velké zahradě 

relaxovat a kutit. Původním záměrem bylo postavit něco z pří-

rodních materiálů. Zdravé energeticky úsporné bydlení. Vše 

muselo samozřejmě pěkně vypadat a zapadat do okolní krajiny. 

V  tomto případě byla situace specifi cká i v  tom, že se projed-

návala změna územního plánu, která by v této lokalitě zakázala 

stavět. Kromě toho neexistovala příjezdová komunikace a řešily 

se i další problémy, čas tlačil...

I když máme zkušenosti se stavbou domů z přírodních materiálů, 

padla nakonec volba na materiály ne příliš přírodní. Z původního 

záměru se však zcela neupustilo a přírodní materiály jsme použili 

v interiéru a na fasádě domu. Dům je tedy klasicky založený na 

základových pasech a podkladním betonu. Zdivo je provedeno 

z vápenopískových cihel, které jsou zatepleny šedým polystyre-

nem tloušťky 220 mm. Střecha je plochá s krovem z dřevěných 

I nosníků a vegetačním krytem. Jedná se o jednopatrový dům 

se zadní stranou zapuštěnou do terénu. Štítové stěny a zadní 

zapuštěná stěna jsou obloženy kamenem a přední modřínovými 

deskami. Přírodní ráz domu zůstal zachován. Na dům z přední 

části navazuje zastřešená terasa, procházející přes zvlněné prů-

čelí domu. Střecha terasy je podepírána torzy kmenů a celá je 

řešena opět ze dřeva. Samotná terasa pak navazuje na chodník, 

který propojuje zahradní sklípek se saunou a parkovací přístře-

šek s dílnou. Oba doprovodné objekty se nacházejí uhlopříčně 

přes pozemek a v jejich středu je vlastní dům. Všechny budovy 

vytvářejí jednotný funkční i estetický celek.

Materiály v interiéru mají za úkol vytvářet příjemné a zdravé 

klima. Jelikož se jednalo o  dům rekreační, nebylo možné 

uplatnit dotace na pasivní domy, a  i proto jsme se za pasiv-

ním standardem nehnali. I když dům není pasivní, jeho ener-

getická stránka je dobře vyvážena a investičně majitele tolik 

nezatížila.

Pozemek nebyl zcela ideálně orientovaný, obytná, a tedy i pro-

sklená část stavby, je nakonec orientovaná jihozápadně. Pasivní 

solární zisky tím pádem nejsou zcela ideální. Ale v dnešní době 

oceňujeme spíše dobré pasivní stínění než maximalizaci wattů 

ze slunečného záření.

Už v  průběhu stavby domu jsme byly příjemně překvapeni, 

jak snadno bylo možné budovu vytopit. V průběhu stavby byl 

uvnitř osazen přenosný přímotop o výkonu 2 kW. Tento zdroj 

dokázal celý objekt o  zastavěné ploše 185 m2 vytopit na 18 

°C ve velkých mrazech v období ledna, února, a to za neustá-

lého korzování řemeslníků dovnitř a zpět. Po této zkušenosti 

se investor rozhodl nerealizovat topení v domě ve vyprojekto-

vaném rozsahu a navržená otopná tělesa zredukoval.

Vytápění je zajištěno elektrickými přímotopy doplněnými 

o  topné rohože pod dlažbou v  zádveří a  dvou koupelnách. 

V koupelnách jsou pak osazeny el. žebříky. V obývacím pokoji 

jsou těžká akumulační kamna fi nského typu o výkonu 2,7 kW. 

Podstatnou složkou, která přispívá k  vytápění domu je reku-

perační jednotka se zpětným ziskem tepla, která je vybavena 

dvěma tepelnými čerpadly o  výkonu 1,3 a  1,6 kW. Jedná se 

o kompaktní jednotku Pichler PKOM4, která je schopna ohřívat 

a ochlazovat přívodní vzduch a zároveň je schopna ohřívat tep-

lou vodu do svého zásobníku o objemu 200 l. Ohřev teplé vody 

je řešen druhým tepelným čerpadlem a el. patronou. Obě TČ 

jsou na sobě nezávislá a jsou umístěna uvnitř kompaktního těla 

jednotky. Zařízení vypadá jako větší lednička, ke které vedou 

vzduchotechnická potrubí a  potrubí studené a  teplé vody. 

V  technické místnosti pak není prakticky žádná jiná technolo-

gie. Výhodou této jednotky je i  to, že nemá venkovní splitter 

a tedy neprodukuje hluk a nehyzdí fasádu domu. Z domu pouze 

na severní fasádu ústí sdružená vyústka. Do malé technické 
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místnosti pak bylo možné ke kompaktní jednotce vměstnat cen-

trální vysavač, pračku, sušičku, síťový RACK, hlavní uzávěr vody 

s fi ltrem a el. rozvaděč, vše na ploše 4,6 m2. Vešla se sem ještě 

skříň s úložným prostorem. V celém domě pak nejsou jiné tech-

nologie a podlahovou plochu tak bylo možné využít pro potřeby 

bydlení. Rekuperace je osazena kvalitními fi ltry v třídě pro ven-

kovní vzduch F7 a pro odvodní vzduch M5, po dvou měsících 

provozu byl přívodní fi ltr poměrně znečištěný (začernalý), což 

vypovídá o čistotě vzduchu na našich vesnicích v topné sezoně.

Nepřehřívání domu je zajištěno pasivně přesahem zastřešené 

terasy, zapuštěním do terénu a celkovou orientací stavby. Aktivní 

chlazení je zajištěno zmíněnou rekuperační jednotkou, která je 

díky TČ schopna fungovat v reverzním provozu a tedy chladit.

Na domě je provedena i  příprava na osazení fotovoltaických 

panelů na plochou zelenou střechu. El. energie z  fotovoltaiky 

by pak celkovou roční bilanci el. energie pozitivně vyrovnávala.

Dům je z veřejných sítí kromě el. energie připojen pouze na pit-

nou vodu. Čistírna odpadních vod je opět řešena poměrně jed-

noduše a bez energetické náročnosti a mechanických zařízení. 

V původním plánu se uvažovalo s vegetační čistírnou, ale nako-

nec bylo přistoupenou k sestavě složené z kvalitního 4 komo-

rového septiku a pulzně plněného vertikálního fi ltru. Vyčištěné 

odpadní vody jsou zasakovány na pozemku investora. Systém 

je pouze gravitační a  funguje bez přívodu jakéhokoliv media 

a s účinností umožňující vsakování vody do podzemí.

Na pozemku byla vyvrtána studna pro užitkovou vodu, která 

bude používána na závlahu mytí apod. Projekt obsahoval 

i  vybudování i  přírodního koupacího jezírka, to si ale investor 

dopřeje poté, co se otřepe z počáteční investice.

Celkově se tedy jedná o stavbu, která je v krajině nenápadná, 

umožňuje příjemné bydlení, s  dostatečným prostorem pro 

rodinu a která je provozně nenáročná. V případě, že bychom 

chtěli dosáhnout parametrů pasivní budovy, musela by se zvět-

šit tloušťka izolantu na 30 cm a více, osadit FVE pro větší zisk 

energií z obnovitelných zdrojů, a i potom by nebylo jisté, zda by 

pasivního standardu bylo dosaženo. A to především kvůli tva-

rovému indexu A/V. V  tomto případě by investice vynaložená 

do získání pasivního standardu měla příliš dlouhou návratnost 

a bez dotací by byla zřejmě neobhajitelná. Dle našeho názoru 

stojí výsledné řešení na základech smysluplného tvoření 

a odpovídá současným trendům. Uživatel domu je s bydlením 

spokojen a dosavadní potřeby energií ukazují, že se bude jed-

nat o úsporné žití.

#Ondřej Bízek
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Inovativní veřejné 

služby ve vodním 

hospodářství měst 

         a obcí

: Management kvality 

 a kvantity pitné vody

V  oblasti pitné vody panuje mezi odborníky obecná shoda 

nad tím, jaké technologie ideálně zavádět, čím jsou přínosné 

a jak mohou zvyšovat kvalitu služby, tj. výrobu a distribuci pitné 

vody v potřebném množství a předepsané kvalitě zákazníkovi-

-spotřebiteli. Rozdílný je pak názor, co je prakticky proveditelné 

a kdo tyto inovace má platit. 

Z  pohledu odhalování anomálií, eliminace ztrát a  efektivity 

provozu vodohospodářské infrastruktury je klíčový monitoring 

a  nadřazená inteligence. Systém by měl pracovat podle při-

pravených scénářů, umět se autonomně rozhodovat. Na trhu 

jsou již dnes možnosti vytvoření tzv. digitálního dvojčete sítě, 

které simuluje a vybírá nejvhodnější scénáře provozování. Vel-

kou výhodou je pak využití matematického modelu k predikci 

reálného vývoje parametrů na distribuční síti. Online monito-

ring kvalitativních a  kvantitativních parametrů i  v  kombinaci 

s nadřazeným systémem, nebo umělou inteligencí, může být 

efektivní cestou pro omezování rizik vyplývajících z plánů bez-

pečného zásobování obyvatel pitnou vodou. Zavádění těchto 

technologií ale limituje mimo jiné fakt, že není dostatek kva-

lifi kovaného personálu s  digitálními dovednostmi ani ve vel-

kých fi rmách, natož v tak roztříštěném prostředí, jakým je obor 

vodohospodářství v ČR.

Roztříštěnost oboru a vysoký počet provozovatelů se ukazuje 

jako problém, který brání inovacím. Na jednu stranu máme 

velké skupinové vodovody a větší města, kde jsou osazovány 

pokročilé analytické technologie a dálkově ovládané regulační 

prvky, a na straně druhé máme vesnice, kde je považováno 

za úspěch, že voda teče a o její kvalitě panují velké pochyb-

nosti. Problém není pouze ve fi nančních možnostech menších 

lokalit, ale v  dostupnosti odborníků a  odborného servisu. 

Zásadní je v  takových případech role „odborného zástupce“, 

na jehož odbornost jsou ale v praxi velmi nízké nároky a rov-

něž odpovědnost, kterou tato osoba nese je nízká a  těžko 

vymahatelná. Oboru VaK by velice prospělo, kdyby nároky na 

odbornou osobu, její pravomoci a  zodpovědnost byly vyšší. 

Velmi dobrou službu nyní konají povinné Plány bezpečného 

zásobování a úprava institutu odborného zástupce by byla dal-

ším logickým krokem ke zlepšení úrovně zásobování pitnou 

vodou.

: Od omezování ztrát po 

 omezení dodávky

V  souvislosti s  mediálně vděčným tématem sucha rezonuje, 

a  to nejen odbornou veřejností,problematika omezování ztrát 

a  dalších možností úspory pitné vody.Pro důkladnou analýzu 

problematiky je klíčový monitoring. V  současné době se velmi 

dynamicky rozvíjí oblast tzv Smart Meteringu, v oboru VaK pak 

především dálkové odečty vodoměrů, a  to jak služebních, tak 

i domovních u spotřebitelů. Tato oblast je nyní jednoznačně nej-

dynamičtější. Kromě údajů o  spotřebě pro zákazníka jsou sys-

témy chytrých vodoměrů využívány k zajišťování dat pro faktu-

raci, získávání dat pro provozování/řízení sítě a zajištění dat pro 

zvyšování úrovně služeb pro zákazníky. Jednotliví provozovatelé, 

kteří tyto prvky digitalizace infrastruktury zavádějí, šli převážně 

cestou pilotních projektů. Kompletně osazené lokality chytrými 

vodoměry jsou například obce Vohančice a městys Ostrovačice 

u Brna. Relativně rychle postupuje v digitalizaci vodohospodář-

ské infrastruktury například Ostrava, která má být kompletně 

osazena dálkovými odečty vodoměrů do roku 2024.

Provozovatelé v  současnosti řeší v  oblasti Smart Meteringu 

technické úkoly a provozní otázky:

 · volbu technického řešení měřidla (a regulace)

 · volbu technologie přenosu, zpracování, uchovávání, 

využívání a zpřístupňování dat

 · předání dat zákazníkovi (formu vizualizace)

 · investiční a provozní náklady digitalizace

„Vodohospodářská infrastruktura v malých 

obcích nedosahuje ani stadia průmyslu 3.0“

DNE 

7.3.2019 

SE KONAL 

WORKSHOP SE ZÁ-

STUPCI PROVOZOVATEL-

SKÝCH SPOLEČNOSTÍ, STÁTNÍ 

SPRÁVY, OBOROVÝCH ORGANIZACÍ, 

AKADEMICKÉ SFÉRY A DODAVATELŮ 

TECHNOLOGIÍ NAD OTÁZKAMI SOUČASNÉ-

HO VÝVOJE CHYTRÝCH A INOVATIVNÍCH TECH-

NOLOGIÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY 

MĚST A OBCÍ. WORKSHOP, POŘÁDÁN V RÁMCI PRO-

JEKTU „STRATEGICKÝ RÁMEC SVAZU MĚST A OBCÍ 

V OBLASTI SMART CITY“, IDENTIFIKOVAL NEJED-

NOTNOST TECHNOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ, ROZDÍL-

NÉ MOTIVAČNÍ PŘÍSTUPY NAPŘÍČ ČR A VLIV 

EXTRÉMNÍ ATOMIZACE OBORU VODOVO-

DŮ A KANALIZACÍ (VAK). 
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Kromě měření se nabízí i otázka úspor pitné vody, případně 

zamezení nadměrnému využití zdroje omezenou skupinou 

zákazníků. Na workshopu byly diskutovány scénáře omezo-

vání spotřeby ve dvou případech: 1. omezování ztrát vody na 

síti; 2. omezování dodávky vody při nedostatku. První příklad 

řeší provozovatel a  spotřebitele v  zásadě nezajímá. Druhý 

případ už se spotřebitele přímo dotýká a lze pozorovat různé 

přístupy. 

Přes 50 obcí v ČR muselo v létě 2018 přistoupit k dočasné-

muomezení odběru podzemní nebo povrchové vody vyhlá-

šením opatření obecné povahy – Veřejnou Vyhláškou zaka-

zující odběr vody občany pro specifi cké účely – závlaha, 

rekreace apod. Dále existuje velké množství obcí, které 

sice byly nuceny zajistit dovoz vody, ale k opatření obecné 

povahy nesáhly. Kontrola plnění takové Vyhlášky ale není 

v silách obce a takové opatření je zpravidla neúčinné. Ome-

zení dodávky pitné vody (např. při překročení nasmlouva-

ného limitu, snížení tlaku, nebo úplné odpojení zákazníka) 

již někteří provozovatelé testují (instalací tzv. aktivních prvků 

regulace na domovní přípojky spolu s chytrým vodoměrem) 

a  v  roce 2019 lze očekávat první reálné regulace. Problém 

může nastat se společenskou přijatelností, záležet pak bude 

na nastavení smlouvy mezi provozovatelem a  zákazníkem. 

Alternativou, obecně přijatelnější, je víceúrovňová cena, tj. 

změna jednotkové ceny vody při překročení nasmlouvaného 

limitu. Samozřejmostí by pak musela být služba informující 

zákazníka o  blízkosti, či překročení limitu, například SMS, 

nebo email.Toto řešení nepřináší žádané úspory v  případě, 

že cena vody není pro zákazníka motivačním prvkem. Na 

druhou stranu zvýšený příjem z prodeje vody může posloužit 

k  zajištění dočasných, nebo koncepčních opatření zajišťují-

cích dostatek vody pro všechny.

Obecná shoda byla dosažena v názoru, jak nakládat s daty. 

Data o kvalitě vody jsou citlivá a interpretace výsledků není 

jednoduchá. Z  tohoto důvodu by měla sloužit pouze odbor-

níkům, a sdílení by mělo probíhat na úrovni např. Vodoprávní 

úřady, podniky Povodí, Hygienické stanice a  např. Státní 

zdravotní ústav. 

: Pokročilé digitální nástroje  

 a Smart City přístupy

Satelitní snímkování

Podrobné snímkování povrchu Země využili v  Berouně jako 

součást metody hledání úniku vody. Principem je snímkování 

povrchu Země ze satelitu (lze použít i drony) ve vhodném vlno-

vém spektru a následné vyhodnocení těchto snímků pokroči-

lým systémem. VAK Beroun si nechal vyhodnotit přes 700 km 

vodovodní sítě tak, že snímky z vytipovaných lokalit z dřívější 

doby se záznamem poruch porovnával s  aktuálními satelit-

ními snímky. Výhodou je zejména rychlost a  efektivita, která 

je nesrovnatelně vyšší v  porovnání s  klasickými „invazivními“ 

metodami odhalování poruch. Výstupem analýzy je vyznačení 

míst s pravděpodobným únikem vody. Podíl potvrzených pode-

zření na únik se údajně v tomto konkrétním případě pohyboval 

okolo 80 %.

Virtuální modely sítí

Matematické modely vodohospodářských sítí (vodovod, kana-

lizace, systémy odvodnění měst) umožňují efektivně podporo-

vat správná rozhodnutí provozovatele/správce sítí. S nástupem 

informačních technologií a  propojení modelů s  živými daty 

z  online senzorů průtoků/kvality lze v  reálném čase sledovat 

chování sítě a  zároveň predikovat neobvyklé situace, a  tím 

předcházet ztrátám (na kvalitě, efektivitě provozu) a  haváriím. 

Typické uplatněné matematických modelů je v  tzv. digitálním 

dvojčeti, tj. simulovat např. připojení nového odběratele, pří-

valový déšť či nenadálou kontaminaci a její šíření distribučním 

systémem. 

Nadregionální dispečink

Vzorovým příkladem nadregionálního řízení infrastruktury je 

Smart krizové centrum Hradec Králové, které bude sloužit jako 

nadregionální dispečink východočeské vodárenské soustavy 

v případě extrémních klimatických jevů (povodně, sucho, výpa-

dek el. energie, kybernetický útok, kontaminace pitné vody 

apod.), zároveň jako centrální dispečink Královéhradecké pro-

vozní, a.s. a dále pak jako showroom a muzeum pro veřejnost.

„Nadregionální dispečink je unikátní tím, že monitoruje a zajiš-

ťuje provoz vodárenské soustavy několika provozovatelů.“

Tím, že jsou data mezi provozovateli sdílena, je dosahováno vysoké 

efektivity dispečinku. Zajímavostí je, že v Kladně je nyní budováno 

centrum, které bude sloužit jako záloha dispečinku a  v  případě 

selhání centra v Hradci Králové, může být soustava řízena i z Kladna.

: Koncept uliční databanky

Protože Smart City je o propojování a smysluplném využití dat 

i  napříč obory, byl navržen koncept Uliční databanky, který 

umožňuje synergie mezi obory a  je přípravou na digitální plá-

nování. Koncentruje datové potřeby jednotlivých oborů lidské 

činnosti na konkrétní ulice města. Tím vytváří požadavky na 

koncepční sběr a správu dat, ale umožňuje i začlenit požadavky 

do stávajících investic (např. rekonstrukcí ulic, vodovodní sítě 

apod.) a  plánovat investice do detekčních technologií syner-

gicky. Výsledná data slouží pro efektivní rozhodování inves-

torů, všech odborů města, městských fi rem, ale i soukromých 

fi rem či občanů. Pomocí takových dat lze porovnat kvalitu života 

a  docházet k  realistickým rozhodnutím nad globálními pro-

blémy, jakými jsou klimatická změna, kvalita ovzduší, nedosta-

tek bydlení či plánování udržitelné dopravy nebo právě hospo-

daření s dešťovou vodou ve městech dle principu modrozelené 

infrastruktury. Z oblasti vodního hospodářství defi nuje potřebu 

například datových souborů: 

 · Generel vodovodní a kanalizační sítě (aktuální pasporty)

 · Energetický potenciál odpadní vody

 ·  Potřeba vody a její reálná spotřeba

 ·  Kvalita pitné vody v reálném čase

 ·  Hydrologické podloží

 ·  Srážkový úhrn a plocha nepropustných ploch

: Kritické poznatky z workshopu

 · Chybí odbornost v územních plánech a Plánech rozvoje 

vodovodů a kanalizací

 ·  Chybí zakomponování konceptů a dlouhodobá strategie 

vodohospodářství v ČR

 · ČR nemá systém celostního ekonomického hodnocení 

faktoru voda, nezbytný pro plánování jak v oblasti 

vodohospodářské, tak pro posuzování dlouhodobé 

udržitelnosti pro komplex potřeb všech spotřebitelů 

pitné i užitkové vody v ČR

 · Rozvoj vodohospodářské infrastruktury zaostává i díky 

atomizaci vodního hospodářství, k 2018 působilo v ČR 

2 853 provozovatelů vodohospodářské infrastruktury

„Nadregionální dispečink je unikátní tím, 

že monitoruje a zajišťuje provoz vodárenské 

soustavy několika provozovatelů.“

#Petr Dolejš, Jindřich Procházka
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V  obecném pohledu lze konstatovat, že u  investic s  nízkými 

investičními náklady obvykle odtékají od občanů a  obce pro-

střednictvím vysokých provozních nákladů k dodavatelům ener-

gií. U  investic s  vyššími investičními náklady, tedy obvykle ty 

do obnovitelných zdrojů energie, pak v  provozních nákladech 

odtéká i významně méně a investice v optimálním případě zvy-

šují hodnotu majetku investora. Je celá řada případů, kdy se 

druhý pohled na problematiku obci velmi „vyplatí“.

Obec by neměla provádět pouze zjednodušené hodnocení eko-

nomiky investic do obnovitelných zdrojů energie na základě prosté 

návratnosti s využitím aktuálních cen energií a technologií, protože 

je vystavena velkému nebezpečí nezohlednění důležitých efektů, 

které na její hospodaření investice přináší. Je dobré provádět ana-

lýzu nákladů a přínosů (nejen výnosů) v  širším slova smyslu (tzv. 

cost-benefi t analýza, CBA) se zahrnutím nejen fi nančních, ale i nefi -

nančních aspektů projektu ve střednědobém horizontu. Hledat 

například odpověď na otázku, zda a kolik jsme ochotni či schopni 

zaplatit za energetickou nezávislost nebo bezpečnost, kterou 

s sebou může využití obnovitelných zdrojů přinést? Jakou hodnotu 

má schopnost hasičského sboru díky vlastním energetickým zdrojům 

zasáhnout i v situacích, kdy je obec bez elektřiny?

Primárně by investiční projekty do energetiky měly být smysluplné, 

tedy zapadat do logického rámce fungování obce a  jejích dceři-

ných či příspěvkových organizací. Dobré ekonomické hodnocení 

s vyčíslením hotovostních toků je pak pomocným ukazatelem, jak 

se realizace investice projeví v té které části obecního rozpočtu. 

Ideálním je pak zpracování výše naznačené cost-benefi t analýzy 

s hodnocením širších vazeb projektu na organismus obce.

Odborný zpracovatel CBA může upozornit na skutečnost, že 

zatímco náklady na zemní plyn odcházejí ve formě plateb mimo 

obec, biomasa může být produkována například obcí zřízenými 

technickými službami a může mít pozitivní vliv na jejich ekonomiku 

(a např. „dofi nancovávat“ defi citní sběr a třídění odpadů). Partne-

rem takového projektu může být například i  místní zemědělský 

podnik, s obcí je možné uzavřít celou řadu oboustranně výhod-

ných vztahů, respektive v  řadě případů již existující vztahy 

rozšířit. Dosáhneme-li realizací projektu využívajícího bio-

masu porovnatelné koncové ceny tepla pro odběratele, 

kdy velkou váhu mají investiční prostředky, peníze 

netečou mimo obec, ale projeví se růstem hodnoty 

majetku obce či jí zřizované společnosti. Širší 

materiálové, energetické a fi nanční vztahy pro-

jektu posouvají otázku ekonomičnosti energe-

tických investic velmi daleko od zjednoduše-

ného pohledu s využitím prosté návratnosti. 

Obdobně je možné pohlížet na fenomény, 

jakými jsou fotovoltaika, bateriová uložiště 

a elektromobilita.

ČVUT - Univerzitní centrum energeticky 

efektivních budov (UCEEB) v  Buštěhradu 

u Kladna je zázemím pro základní výzkum 

a  experimentální vývoj technologií pro 

decentralizovanou energetiku. Vývoj zaří-

zení pro výrobu elektřiny a tepla z biomasy 

o výkonu vhodném pro městské úřady, školy, 

tělocvičny, bazény, wellness centra, farmy 

a malé podniky začal na ČVUT v Praze na Fakultě 

strojní v roce 2008 a dnes má již více než desetile-

tou historii. V roce 2013 se pak vývojový tým přesunul 

do vlastní Laboratoře organických Rankinových cyklů 

a jejich aplikací na UCEEB. Komplikovanou cestu projektu 

doprovázelo i několik slepých vývojových větví. Zařízení uve-

dené na trh v roce 2019 pod značkou Wave je již šestou modi-

fi kací původního konceptu a  je v  laboratoři LORCA experimen-

tálně provozováno od svého křtu v červnu 2016.

Jednotku Wave si lze zjednodušeně představit jako automatický 

biomasový kotel, který zároveň vyrábí teplo i  elektřinu. Zatímco 

běžný kotel pro svůj provoz elektřinu spotřebovává, Wave si svou 

spotřebu elektřiny pokryje a  přebytečnou elektřinu dodává do 

objektu nebo je odprodána do distribuční sítě. Výroba elektřiny je 

řešena prostřednictvím tepelného oběhu, který je obdobný, jako 

u  klasické uhelné elektrárny. Namísto vody je však využito jako 

pracovní látky oběhu vhodnější organické látky, proto se tento cyk-

lus označuje jako organický Rankinův cyklus (ORC). Teplo je pro 

průchodu cyklem a  dílčí transformaci na elektřinu odvedeno do 

otopné vody určené pro vytápění budovy či pro jiné technologické 

využití. Provoz Wave je plně automatický včetně diagnostiky a bez-

pečnostních systémů. Zařízení je možné pomocí mobilní aplikace 

uvést do provozu a stejně snadno odstavit. 

Mikrokogenerační jednotka Wave byla instalována jako pilotní 

komerční aplikace v Mikolajicích na Opavsku, kde zásobuje tep-

lem a elektřinou obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici. Pro-

jekt byl iniciován starostou Martinem Krupou, který hledal kom-

plexnější pohled na energetické úspory v obci.

Jednotka v kontejnerovém provedení s výkonem téměř 50 kW 

tepelných je spolu s fotovoltaickou elektrárnou součástí většího 

energetického celku, ve kterém kromě pokrývání potřeby tepla 

připojených budov dodává také elektrickou energii do lokální 

mikrosítě. Jako palivo využívá dřevních pelet, neboť byly na místě 

snadno a levně dostupné. Zařízení je však konstruováno pro vyu-

žití problematických druhů biomasy, jako je méně kvalitní dřevní 

štěpka. Jednotku by bylo možné po dalších úpravách provozovat 

bez připojení k elektrizační soustavě v plně ostrovním režimu.

 

Na jednotce proběhlo před kolaudací na podzim 2018 nutné 

autorizované měření emisí, které potvrdilo splnění emisních limitů na 

úroveň tzv. Ekodesignu. Ekodesign musejí nejpozději od 1. 1. 2020 

splňovat všechny prodávané kotle na tuhá paliva. Jednotka kromě 

emisních limitů dále splňuje veškeré atesty na tlakovou bezpečnost, 

revizi elektrických zařízení, hlukové limity, atp.

 

20. 2. 2019 proběhla v Mikolajicích tisková konference s cílem ukázat 

nejen zařízení Wave, ale celý projekt obsahující dále fotovoltaickou 

elektrárnu a bateriové uložiště, veřejnosti. Slavnostního přestřižení 

pásky se kromě starosty obce Mikolajice Martina Krupy a šéfa vývo-

jového týmu Wave Jakuba Maščucha z ČVUT UCEEB zúčastnil autor 

celého energetického projektu Roman Mendrygal a ředitel Odboru 

Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR pan Jan Marek. 

Jednotka tou dobou měla již téměř celou sezónu provozu za sebou 

a bylo možné hovořit o jejích provozních vlastnostech.

Následující již komerčně atraktivní generace produktu Wave před-

pokládají navýšení výkonu jednotky na 120kW tepelných a 6kWel. 

Důvodem k  tomuto přechodu na vyšší výkonové parametry je 

významně lepší ekonomická efektivita. Uplatnění najde toto zaří-

zení o vyšším výkonu například v obcích pro vytápění větších úřadů 

a kulturních domů, penzionů, hotelů, bytových domů, na farmách 

apod. Všude tam, kde je k dispozici dostatek levné, i když méně 

kvalitní biomasy, a investor pro ni hledá maximálně efektivní vyu-

žití. První jednotka této velikosti se bude instalovat v roce 2020, při-

pravují se projekty a jsou k dispozici zajímavé dotační prostředky.

#Jakub Maščuch, Michal Tobiáš; 

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Lokální ekonomika 
a obnovitelné zdroje 

elektřiny a tepla 

ENERGIE V OBCÍCH JSOU OBECNĚ 

„MNOHOVRSTEVNÝM“ PROBLÉMEM, 

CÍLEM TOHOTO PŘÍSPĚVKU JE PRE-

ZENTOVAT JEDEN Z MOŽNÝCH SMĚRŮ 

HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ. OBEC BY SI VŽDY 

S OHLEDEM NA MECHANISMUS PLNĚNÍ 

SVÉHO ROZPOČTU MĚLA POKLÁDAT 

OTÁZKU, KAM TEČOU PENÍZE. 
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Probouzíme 

spící místa

Nová radnice

Ostrava se, podobně jako jiná evropská města, potýká dlouho-

době s množstvím nevyužívaných budov. Narazit na ně můžete 

nejen v okrajových částech a vyloučených lokalitách, ale i v histo-

rickém centru. Chátrající budovy pak kazí dojem z města. Přitahují 

negativní sociální jevy, hyzdí ulice a snižují tak hodnotu okolních 

nemovitostí. A právě to chtějí v Refi llu změnit a potenciál „spících“ 

míst využít. 

Ostrava se jako jediné město v České republice rozhodla vznik 

takovéto kanceláře podpořit. Roční pilotní projekt byl spuštěn 

v červnu loňského roku a jeho koordinátorka Lenka Hochová si 

s námi povídala o tom, co se zatím povedlo.

: Jak jste začali? Oslovilo vás město, nebo 

naopak? 

Město Ostrava se zapojilo do dvouletého projektu Refi ll Evrop-

ské unie, kdy si zástupci deseti měst z EU vyměňovali zkušenosti 

s dočasným užíváním prázdných prostor. Ostrava se pak rozhodla 

podpořit vznik naší kanceláře a  jejím provozem pověřila kulturní 

centrum Cooltour. Jsme pilotní projekt na rok, začali jsme loni v létě. 

Dosud jsme zprostředkovali krátkodobější pronájmy, nejdelší z nich 

byl tříměsíční. Šlo o neziskovku, která vyrábí nouzové přístřešky pro 

bezdomovce, díky kterým mohou přečkat nejtužší mrazy. Projekt, 

stejně jako přístřešek, se jmenuje Iglou. Sháněli prostory pro ruční 

výrobu, ale nevěděli, na jak dlouho. Nakonec vydrželi tři měsíce 

a pak se jim podařilo najít fi rmu, která pro ně bude iglou vyrábět auto-

matizovaně a ve velkých počtech, aby uspokojili všechny zájemce, 

jimiž jsou většinou charity a sociální odbory na městech. Jsme moc 

rádi, že jsme jim pomohli k  dílně a  projekt pokračuje dál, i  když 

v jiném režimu. Právě teď vyhlížíme otevření dalšího prostoru, který 

jsme zprostředkovali k dočasnému užívání. Jde o projekt zaměřený 

na rapovou komunitu. Půjde o obchod s hudbou i místo setkávání.

: Z čeho žijete vy? 

Zaměstnává nás kulturní centrum Cooltour, je nás dva a půl zaměst-

nanců (směje se): pracujeme tady já a Tomáš Zetek a Zuzka Vinklár-

ková nám pomáhá na částečný úvazek. Financuje nás město Ost-

rava. Pomáhá nám při vyjednávání s radnicemi městských obvodů, 

ale taky třeba s propagací. Třeba městský projekt FajnOVA sdílí 

naše akce na Facebooku. Nebo zajdeme s našimi plakáty do info-

centra a tam nám je bez problémů umístí. Sídlíme v městském pro-

storu, který nám město pronajímá za zvýhodněnou částku. 

: Je vás dva a půl, ale nabízíte také služby právníka. Máte 

tedy další spolupracovníky? 

Ano, spolupracujeme s právníkem, který nám připravil modelové 

REFILL KANCELÁŘ JE MĚSTOTVORNÁ SLUŽBA PROVOZOVANÁ OSTRAVSKÝM 

KULTURNÍM CENTREM COOLTOUR. JEJÍ NÁPLNÍ JE HLEDAT KRÁTKODOBÁ VYUŽITÍ 

PRO PRÁZDNÉ DOMY – AŤ MĚSTSKÉ, NEBO SOUKROMÉ. LENKA HOCHOVÁ, TOMÁŠ 

ZETEK A ZUZANA VINKLÁRKOVÁ PROCHÁZEJÍ MĚSTEM, HLEDAJÍ PRÁZDNÉ DOMY 

A POTÉ JEJICH MAJITELE. PROPOJUJÍ JE S NÁJEMNÍKY Z ŘAD AKTIVNÍCH OBČANŮ 

MĚSTA, KTEŘÍ SHÁNĚJÍ LEVNÉ PROSTORY PRO SVÉ NÁPADY A AKTIVITY. 
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smlouvy pro majitele nemovitostí, které se pak dají upravit na 

míru. Jeho služby nabízíme individuálně podle potřeb projektu. 

Teď jsme byli na prohlídce domu, který je deset let prázdný. 

Vlastní ho sourozenci, kteří ho zdědili spolu s fi rmou, pro kterou 

ale v domě nemají využití. Nabídli jsme jim, že tam vezmeme tech-

nika, aby vyhodnotil, v jakém je budova stavu a jaké nejnutnější 

investice je zapotřebí podniknout k  jejímu uvedení do uživatel-

ného stavu. Máme také externího grafi ka. Na tyto profese jsou 

v rozpočtu vyhrazeny peníze. 

: Jakým způsobem hledáte vhodné domy?

Způsobů je hned několik. Přijímáme tipy od veřejnosti, chodíme po 

městě a zapisujeme, co vidíme, nahlížíme do map. Potom v katas-

tru dohledáváme vlastníky, snažíme se na ně získat kontakt a oslo-

vit je. Takhle vzniká náš interní přehled prázdných domů, který po 

prověření vkládáme na náš web. Zároveň ale stavby, které visí na 

webu, nejsou nutně k dispozici. U některých budov jsme neměli 

šanci spojit se s majitelem a umístění na webu je taková „výzva“, 

abychom se k němu dostali třeba přes někoho, kdo ho zná. Vzniká 

pak veřejná databáze toho, co jsme zmonitorovali jako prázdné 

a co je v různém stádiu jednání. Máme také vlastní, interní databázi, 

ve které jsou i budovy nevhodné pro užívání nebo budovy města 

nebo víme, že v nich brzy proběhne rekonstrukce. Anebo jsou to 

prostě ruiny, nevhodné pro naše záměry.

: Nemají soukromí majitelé strach své domy pronajímat? 

Jak se vám daří bořit jejich nedůvěru?

Samozřejmě, že někteří jsou nedůvěřiví, bojí se, že ztratí kontrolu 

nad svým majetkem. Často z nich cítím nedůvěru, když zmiňuji 

neziskové a sociální projekty. Majitelé naopak lépe slyší na začí-

nající podnikání s  komerčním potenciálem. Teď třeba hledáme 

prostory pro taneční skupinu, která funguje ve sdílených prosto-

rách, ale chtějí mít vlastní studio, v němž by pořádali kurzy. Z těch 

by potom mohli platit komerční nájem. To je model, který chceme 

prezentovat: oživit prostor, který byl dlouho prázdný, za symbo-

lické nájemné a na omezenou dobu, během které má skupina 

šanci si ověřit, jak se jim bude dařit.

: Jak je to dál? Jak dlouho může projekt ve „vypůjčeném“ 

domě fungovat?

Dost často je to tak, že ty spolky nebo sdružení se samy nabídnou, že 

vyklidí, vyčistí a upraví prostor – a zato budou platit jen symbolický 

nájem a poplatky za služby. Po čase, může jít o měsíce, ale klidně 

i jeden rok, si s majitelem sednou, vyhodnotí situaci a domluví se, 

jak bude pronájem pokračovat. Takže my nejdřív zprostředkujeme 

dočasný pronájem za symbolickou částku, ale vztah majitel – nájem-

ník se může osvědčit a pokračovat dál. Klidně i komerčně.

: Vaše role je tedy v tom dát tyhle dvě strany dohromady.

Přesně. Jsme jen organizace, která se snaží dvě strany propojit. 

Smlouvu pak mezi sebou uzavírají majitel s nájemníkem, který má 

nápad na využití prostoru. Zároveň pomáháme s projektovou pří-

pravou, doporučujeme lidem různé možnosti fi nancování jejich 

projektů formou grantů a poskytujeme službu právníka, který při-

praví smlouvu. Vše ostatní si řeší smluvní strany mezi sebou. Fun-

gujeme pak už pouze jako nezávislý pozorovatel. Máme právo se 

zeptat na průběh projektu, dodržení podmínek a můžeme projekt 

použít k propagaci nás i myšlenky dočasného užívání. 

: V čem je specifi cké ono dočasné užívání?  

Naše kancelář se inspirovala agenturou ZZZ v Brémách, která fun-

guje už asi deset let. První tři roky nabízela jen městské prostory, což 

je logické: začínat s městskými domy, a když se spolupráce osvědčí, 

je snazší získat důvěru soukromých majitelů. Proto byla od začátku 

naším hlavním cílem spolupráce s městem a jednotlivými jeho částmi. 

Dočasnost pronájmu proto, že jde o překlenutí jistého období v životě 

budovy, kdy by jinak zůstala prázdná. Jde tedy o to popustit uzdu fan-

tazii a experimentovat s možným využitím prostor. Některá řešení se 

neosvědčí, jiná mohou vytyčit cestu pro dlouhodobější využití.

: Proč dočasné? Je to politikum – protože spolupráce se 

může vyvinout v dlouhodobou, ale nechcete majitele „strašit“ 

nějakou defi nitivou?

Dočasné proto, že takové užívání v podstatě dává po omezenou 

dobu uživatelům šanci vyzkoušet si svůj projekt a zároveň majiteli 

vykryje například dobu, kdy se rozmýšlí, co s  nemovitostí pro-

vede dál. Zároveň mu díky uživatelům nemovitost dále nechátrá, 

ušetří třeba náklady na ostrahu, vytápění či temperování prostor.

: Inspiraci hledáte také v dalších městech: viděla jsem, že jste 

tu pořádali jakousi srovnávací diskusi Ústí nad Labem vs. Ostrava.

Ano, za Ústí tady byla Jitka Žambochová z  platformy ID Ústí, 

potkaly jsme se na konferenci Prázdné domy. Spolu jsme pak 

vymyslely koncept srovnávacího workshopu. Ten tady v Ostravě 

probíhal v  duchu, kdo z  postindustriálních měst je na tom hůř. 

Celé to bylo pojato s jistou dávkou humoru a sebeironie. 

: Chodí na podobné akce zástupci městské samosprávy?

Chodí. Zrovna u toho Ústí šlo o debatu se zástupci obou měst. Ti 

se vyjadřovali k různým oblastem života. Ostravu reprezentoval 

mimo jiné Ondřej Dostál z Odboru strategického plánování, který 

má na starost projekt FajnOVA. Takže se dá říct, že jsme na té 

debatě spolupracovali s městem. 

: A co spolupráce s dalšími organizacemi?

Akce obvykle pořádáme sami, ale když nějak souvisí s tématem 

urbanismu, města, veřejného prostoru, nebráníme se spolupráci 

s těmi, kdo o to mají zájem. Jednou to bylo s festivalem Pestré 

vrstvy, který se zaměřuje na historické dědictví našeho kraje. 

S  Pestrými vrstvami už plánujeme další akci. Spolupracujeme 

také s Landscape festivalem, který letos poprvé zavítá do Ost-

ravy. Hostili jsme dvě debaty, kde se Landscape festival před-

stavil, diskutovalo se o  veřejném prostoru a  původu současné 

podoby města Ostrava. Vítáme spolupráci s kýmkoli, jehož akti-

vity nějak souvisí s tím, co děláme.

: Největší zájem ze strany města asi bude oživit samotné 

centrum…

Ano, Moravská Ostrava a Přívoz, to je centrální obvod, kde pociťu-

jeme největší společenskou poptávku po prostorech pro realizaci 

kreativních nápadů i zkušební provoz komerčních podniků. Záro-

veň jsou zde prostory lidem hodně na očích. S úředníky i politiky 

centrálního městského obvodu jsme v kontaktu již řadu měsíců, 

výsledky jednání se dostavují pomalu, ale jistě.

: Jaké vztahy máte s městem? 

Vztahy jsou dobré. Aktuálně jednáme o konkrétním mechanismu 

pronájmů městem vlastněných prázdných prostor.

: Má vaše spolupráce nějaká úskalí? Něco, co by se dalo 

změnit, aby se podobným iniciativám lépe dařilo?

Největším úskalím je zdlouhavost procesů. Chápeme, že město a jed-

notlivé jeho obvody musí být při nakládání se svěřeným majetkem 

opatrné a  mají proces pronájmů ztížený různými vnitřními směrni-

cemi. Jsou to jakési bezpečnostní pojistky, aby nedocházelo k nepo-

ctivému nakládání s veřejným majetkem. Přílišná opatrnost je ovšem 

v rozporu s pružnějším zacházením s prázdnými prostory. V koneč-

ném důsledku pak zůstává potenciál mnoha budov nevyužitý.

: Takže je to otázka špatné legislativy?

Otázka legislativy, vnitřních předpisů nebo pravidel… Trvá to 

prostě příliš dlouho. Potřebujeme, aby radnice rozhodly, které 

prostory je vhodné pronajmout v režimu dočasného užívání, za 

jakých podmínek a aby byl celý proces transparentní. Chápeme, 

že město musí dodržet určité ochranné mechanismy, které v žád-

ném případě nechceme obcházet. Ale bylo by ideální, aby naše 

aktivita byla pro lidi prospěšná, aby ty pronájmy byly dosažitelné 

a nemuselo se čekat řadu měsíců.

 

: A je něco, co se ve spolupráci s městem povedlo?

V loňském roce jsme oživili proluku po Květinové síni na Masarykově 

náměstí, kde jsme zrealizovali výstavu ve spolupráci s Velvyslanec-

tvím Švédska. Domluva s centrálním městským obvodem byla bez-

problémová a operativně nám prostranství poskytli zdarma na jeden 

měsíc. Potvrdilo se nám tak, že v místech, kde není zapotřebí speci-

álního schvalování, je vůle a ochota řešit věci hned. U budov a dlou-

hodobějšího užívání je to bohužel složitější. Je zapotřebí přenastavit 

vnitřní procesy městských obvodů, což si vyžaduje komplexnější 

změny vnitřních postupů na radnicích, a tedy další vyjednávání.

: Jaká je taková ideální aktivita, pro kterou má podle vás 

cenu hledat prostory?

Pro nás je důležité, a to prezentujeme celou dobu, že projekty, 

které podporujeme, musí být přínosné pro město, komunity, sou-

sedství, městkou část, skupinu obyvatel… Protože nás fi nancuje 

město, chceme něco vracet zpátky lidem. Nemusí to být nutně 

start-up s komerčním potenciálem, i když i ty jsou vítány.

: Z čeho zatím máte největší radost?

Náš největší úspěch je dílna pro Iglou. Majitele nemovitosti jsme 

oslovili v souvislosti s jiným jeho prostorem, který se však ukázal jako 

nevhodný. Snažil se nám vyjít vstříc a sám přišel s náhradním řeše-

ním. Velmi rychle se nám tak povedlo zprostředkovat spolupráci. 

Lenka Hochová vystudovala angličtinu na FF OU. Hlavní 

náplní práce její práce pro Refi ll je komunikace s  majiteli 

budov a lidmi s nápady na jejich využití a propojování těchto 

dvou skupin. „Je nás tu ale dva a půl, takže děláme všichni 

všechno,“ směje se. Ve volném čase čte a tancuje.

#Tereza Škoulová
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Nová Cvernovka 

pro Trnavskou župu

: Jaká je situace prázdných domů v  Trnavě? 

Kolik jich je, jaké je jejich obvyklé využití apod.?

Trnavská župa po celém kraji disponuje množstvím budov, pro 

které hledáme způsoby, jak je co nejefektivněji využít. Ve správě 

máme přibližně šest set budov. Vzhledem k tomu, že v minulosti 

se tématu jejich spravování nevěnovala velká pozornost, až nové 

vedení začíná s pasportizací majetku a momentálně řešíme i soft-

warovou podporu.

: Jak Vás napadlo oslovit Cvernovku?

Od nástupu nového vedení Trnavského samosprávného kraje 

jsme se začali zabývat i tématem efektivního nakládání s nevyu-

žívaným majetkem župy a to bez toho, abychom museli výrazným 

způsobem zatížit krajský rozpočet. Zastavili jsme i  jeho prodej. 

Proto jsme oslovili právě Nadaci Cvernovka, která má s podob-

nými projekty zkušenosti, aby nám pro budovy pomohla vymyslet 

jejich nové, veřejno-prospěšné využití. Společně jsme podepsali 

memorandum o spolupráci. Cílem našeho úsilí je zvelebit kulturní, 

společenskou a materiální hodnotu v současnosti nevyužívaných 

nemovitostí.  

 

: V jakou formu spolupráce doufáte? Co je jejím cílem?

Víme, že naše budovy je možné využívat lépe, než tomu 

bylo v minulosti. Pokud si samospráva neuměla s problémem 

poradit, tak svůj majetek jednoduše prodala, a  to často za 

nevýhodné ceny jak pro župu, tak pro její obyvatele. Nebo 

nechala majetek prostě chátrat. Proto se zaměřujeme na 

to, jak majetek lépe využít. Oslovili jsme 

subjekt, který s tím má zkušenost a může 

nám pomoct. Pokud se nám podaří nabíd-

nout našim obyvatelům zajímavý produkt 

– smysluplné využití našich budov na 

nové, veřejné účely, bude to pro župu 

velký úspěch.  

: Za tímto účelem vzniká Manuál vyu-

žití opuštěných budov. Je dokument k dis-

pozici pro ostatní města?

Tento projekt je fi nancovaný z  operačního 

programu Efektivní veřejná správa a  reali-

zujeme ho od dubna tohoto roku. Jakmile 

bude tento všeobecný manuál pro tvorbu 

veřejné politiky pro tuto oblast hotový, bude 

samozřejmě k dispozici.

: Za dobu vaší spolupráce, co vás na spolupráci s neziskov-

kou baví?

Jednou z výhod spolupráce se subjekty z externího prostředí je 

to, že vám nabídnou pohled na problém zvenku. Nejsou zatížení 

interními okolnostmi a zaměřují se jen na řešení konkrétního pro-

blému. Naše župa má velmi širokou agendu, proto chceme zapo-

jovat do dění v kraji i lidi zvenku. V dohledné době bychom měli 

mít na stole první řešení využití naší budovy v městě Piešťany, 

pilotní projekt naší spolupráce s Cvernovkou.

: V  čem je podle Vás spolupráce municipalit s  neziskov-

kami prospěšná?

Jak jsem už říkal: odborný pohled zvenku je pro nás velmi 

inspirativní a rozšiřuje nám obzory. Samosprávy by se neměly 

uzavírat do sebe. Naší fi losofi í je co nejvíc zapojovat lidi do 

dění v kraji, aby byli součástí rozhodování. Proto jsme se pus-

tili, také ve spolupráci s  neziskovým sektorem, například do 

projektu participativního rozpočtu, v němž necháváme lidi roz-

hodovat o  tom, jak bude využitá část fi nančních prostředků 

z rozpočtu župy.

: Narazili jste na něco, v  čem se vaše názory rozchází? 

A dokázali jste kritiku přijmout?

 

Samozřejmě! Řešení vznikají konstruktivní diskusí. Když se pouš-

títe do spolupráce s externím subjektem, nabízí vám jiný pohled. 

Ten může být pro veřejnou správu, řekněme – netradiční. Důležité 

je hledat způsoby, jak najít rovnováhu mezi procesy ve veřejné 

správě a řešeními z externího prostředí. 

: Je v Trnavě více oblastí, kde jste se rozhodli využít know-

-how neziskových organizací?

S občanským sdružením WellGiving spolu-

pracujeme v oblasti elektronického podá-

vání žádostí o dotace, které v rámci svých 

podpůrných schémat poskytuje naše 

župa. Tím chceme ulehčit způsob podá-

vání žádostí, což je praktické, výrazně jed-

nodušší pro žadatele a  je to ekologické, 

protože pro podání žádosti není potřeba 

použít jediný list papíru, a  nakonec je to 

také transparentní. A daří se nám: v porov-

nání s  rokem 2018 registrujeme zvýšený 

zájem o dotace. Pro rok 2019 bylo poda-

ných celkem 1006 žádostí, což předsta-

vuje nárůst o 17 %. 

 

Také jsme rozběhli projekt Participativ-

ního rozpočtu, na němž spolupracujeme 

s občanským sdružením Utópia, které má 

v  této oblasti svoje know-how. Během našich setkávání ve 

městech pozorujeme zájem o  tento způsob spoluúčasti na 

rozhodování, což nás velmi těší, takže v tom chceme pokra-

čovat. 

: Co si myslíte, že brání tomu, aby spolupráce veřejného 

s neziskovým sektorem lépe fungovala?

 

Samosprávy mají svoje kompetence a  pravomoci, aby rea-

lizovaly nové projekty prostřednictvím spolupráce s  mimo-

vládním sektorem. Spíš to vnímám tak, že jde o  ochotu se 

do toho pustit. Je fakt, že naše samosprávy se jen velmi 

zřídka pouštějí do inovativních projektů nebo do spolupráce 

s externím prostředím. Poukazuje na to i  fakt, že naše župa 

je jednou z prvních, která rozbíhá podobné projekty. Je důle-

žité dát lidem možnost, aby měli prostor se realizovat. Naše 

doba nabízí úžasné možnosti a je na nás, politicích, abychom 

je v co nejvyšší míře dostávali do veřejných politik a zlepšo-

vali lidem život. 

#Tereza Škoulová

VŠECHNY MANUÁLY CHYTRÉHO MĚSTA 

HOVOŘÍ O TOM, JAK SE VYPLATÍ 

SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ SEKTORY: 

VEŘEJNÝM, SOUKROMÝM, AKADEMIC-

KÝM, NEZISKOVÝM, OBČANSKÝM 

APOD. PŘESTO JE TENTO DRUH 

SPOLUPRÁCE STÁLE VZÁCNÝ. 

JEDNÍM Z PŘÍKLADŮ JE TRNAVSKÁ 

ŽUPA, KTERÁ NA ZÁKLADĚ ZKUŠE-

NOSTÍ OSLOVILA NADACI NOVÁ 

CVERNOVKA, ABY JÍ POMOHLA 

S VYUŽITÍM PRÁZDNÝCH OBECNÍCH 

DOMŮ. PROGRESIVNÍ ŽUPAN TRNAV-

SKÉHO KRAJE JOZEF VISKUPIČ KRÁTCE 

ZMIŇUJE VÝHODY A OKOLNOSTI TAKOVÉ 

SPOLUPRÁCE.

Když má 

neziskovka 

know-how 

a veřejná 

správa 

osvíceného 

politika
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Auto*Mat

SPOLEK AUTO*MAT JE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, KTERÉ DLOUHODOBĚ USILUJE O KVALIT-

NĚJŠÍ ŽIVOT VE MĚSTECH. ZALOŽILI NĚKOLIK ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ PODPORUJÍCÍCH 

MÍSTNÍ KOMUNITY A VEŘEJNÝ PROSTOR. NEJVĚTŠÍM Z NICH JE CELOSTÁTNÍ HAPPENING 

ZAŽÍT MĚSTO JINAK, POSTUPNĚ SE ROZRŮSTÁ TAKÉ PROJEKT DO PRÁCE NA KOLE.

Vystudovali obory, jako je antropologie, geodezie, stavebnic-

tví či urbanismus a dohromady tvoří tým, který z různých úhlů 

pohledu navrhuje, podporuje a  rozvíjí udržitelnou infrastruk-

turu a férový veřejný prostor.

Spolek Auto*Mat kromě vlastních projektů, které probou-

zejí veřejný prostor, také v mnohém spolupracuje s měs-

tem. Jeho členové sledují aktuální rozhodování a opatření 

ohledně veřejného prostoru a dopravy v Praze, připomín-

kují je a zpracovávají vlastní studie. V rámci aktivity Rozvoj 

Prahy se tým Auto*Matu snaží usměrnit pražskou dopravu 

směrem k trvalé udržitelnosti. O spolupráci s městem jsme 

hovořili s  jedním z členů tzv. „watchdog“ týmu Michalem 

Lehečkou.

: Co je první a nezbytnou podmínkou pro to, 

aby město začalo s neziskovou spolupracovat?

Chce-li město spolupracovat s neziskovkami, které za sebou mají 

advokační a  rozvojové zkušenosti, je dobré, když je na radnici 

někdo, kdo se ve fungování neziskového sektoru trochu orientuje. 

Nelze totiž očekávat, že neziskovka přijde a bude za každou cenu 

hájit zájmy politicky zvolených zástupců. Úplně stejně to funguje 

i opačně: lidi z neziskovek se musí naučit chápat fungování samo-

správ. Pokud tomu tak není, často může vzniknout nepříjemná situ-

ace – spolek nenaplní očekávání, neboť zastává politicky proble-

matická stanoviska, například ohledně znevýhodněných skupin či 

menšin. Je jasné, že žádná radnice primárně nechce podporovat 

někoho, kdo ji kritizuje. Odrazem vyspělé demokracie však je, že 

jsou místní samosprávy schopny vést otevřený dialog a některé 

spolky i přes určitou míru nesouladu v názorech podporovat. 

: Jak se dá vyhnout tomu, aby spolupráce, jak ji popisu-

ješ, skončila fi askem?

To je vždy složité. Většina neziskovek jede skrz granty. Například 

Auto*Matu a Arnice loni zastupitelstvo Magistrátu hl. m. Prahy nepři-

kleplo granty, které byly schváleny grantovou komisí. Tehdy do toho 

vstoupila politická moc. Někteří zastupitelé prosazovali stanovisko: 

nedáme to Auto*Matu, protože nás kritizují. I tak se mohou věci vyvi-

nout. To je dost vážné, pokud je spolek závislý převážně na granto-

vých žádostech. Díky penězům, jež jsou outsourcovány skrze granty, 

jsme nezávislejší, než kdybychom brali účelové dotace nebo zakázky. 

: Z čeho žijete, když jste nedostali grant? 

Auto*Mat má naštěstí i  individuální dárce, díky kterým jsme 

schopni podobné výpadky alespoň zčásti pokrýt. Zároveň sle-

dujeme všechny vhodné grantové výzvy. Daří se nám poměrně 

době pracovat s  fi nancemi, rozpočet máme skromný, pracuje 

nás tu více než dvacet, ale málokdo na plný úvazek. Další fi nan-

cování ze strany místních samospráv kromě grantů nemáme. 

: Můžeme se vrátit ke spolupráci s městem? Jak probíhá?

Jsme v  pravidelném kontaktu se všemi, kdo se s  námi chtějí 

bavit – neformálně i  formálně. Zároveň žádáme o  záštitu  ze 

strany města i městských částí v projektech Zažít město jinak 

nebo Do práce na kole. Ve „watchdogových“ aktivitách, tedy 

připomínkování a  monitorování rozvoje města, podpora bývá 

slabší, neboť spíše než o záštitu jde o konstruktivní kritiku. 

: Kromě grantů, jakým způsobem jste „navázáni“ na město?

Město a  jeho rozvoj  je sítí vztahů, takže zde existuje určitá 

prostupnost, která je z hlediska rozvoje občanské společnosti 

poměrně běžná. V  průběhu naší historie se stalo, že někteří 

lidé, kteří prošli Auto*Matem, se posunuli do různých pozic na 

magistrátu. Zároveň ale máme etický kodex a v něm stojí mj. to, 

že náš zaměstnanec nesmí být zároveň aktivní v politice, nesmí 

být zaměstnancem žádného orgánu místní samosprávy. 

: Dostáváte od města nějaké zakázky?

U zakázek napřímo je to problematické. Ze zákona platí, že bez 

výběrového řízení nemůžeš dostat smlouvu nad sto tisíc. Mož-

nost neziskovek fungovat takhle „tržně“ je ale omezená. Déle 

než samotný projekt obvykle trvá, než to vyjednáte a než se 

zařídí veškerá formální agenda. Často se pak hledají legální 

kličky: například jít pod sto tisíc, rozdělit zakázku do více splá-

tek, což obrazu neziskovek rozhodně neprospívá, i  když jsou 

v tom tak trochu nevinně. 

: Legislativa vám nejde naproti ani v případě, že za sebou 

máte prokazatelnou zkušenost?

Je fakt, že když už máš jméno, můžeš si jednodušeji zažádat o granty. 

Nadace rozvoje občanské společnosti a některé grantový agentury 

a nadace chtějí, abys měl nějakou historii. To je pro mnohé neziskovky 

nejzákladnější bariéra. Grantové agentury nechtějí dát milion někomu, 

koho neznají, protože je velmi těžké dostat případně peníze zpátky.

: Takže máš pocit, že spolupráce samospráv s neziskov-

kama je vzácný úkaz?

Spolupráce se děje často. Jde ale o to, co je to za organizaci, 

jaké se věnuje činnosti a co od ní město chce. Třeba v pří-

padě sociální péče, školství, kultury či životního prostředí 

je spolupráce velmi rozvinutá. Problém je, že když do spo-

lupráce vstupuješ s nějakou výzkumnou nebo aktivistickou 

rolí, dřív nebo později přijde situace, že se na něčem začne 

lámat chleba. Něco jiného jsou nekonfliktní organizace, 

které dělají nekonfliktní a  politicky nezatížené, „bohulibé“ 

záležitosti…

: … kdežto vy vystupujete proti automobilové dopravě.

My primárně nejsme proti autům. Jsme pro rozumnou diskusi 

a  konsenzuální rozvoj města směrem k  udržitelnému rozvoji 

a lepšímu ovzduší, který se dle našeho názoru neděje. Rozvoj 

města bohužel podléhá mocenským vztahům, jinými slovy 

tomu, kdo je nejsilnější – sociálně, ekonomicky apod. Mezi tyto 

silné hráče se řadí i automobilový průmysl. Dokud nenastane 

celosvětově shoda, že se autodoprava bude omezovat, což se 

třeba na už Západě děje, tak se nic moc nezmění.  

Dělat aktivismus tak, aby lidi neměli pocit, 

že je to aktivismus
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Kromě připomínkování aktuálních politických kauz a rozhod-

nutí ohledně dopravy nebo veřejného prostoru se Auto*Mat 

aktivně podílí na zlepšování městského prostoru – nejen 

v Praze. Jejich nejrozsáhlejší projekt, do něhož se postupně 

zapojily desítky měst po celé republice, se jmenuje Zažít město 

jinak. Jak Praha spolku pomáhá při organizaci této jedinečné 

pouliční slavnosti, nám krátce nastínil Jakub Holzer.

: Čeho si na spolupráci s městem ceníte?

Zažít město jinak (ZMJ) má ve většině městských částí v  Praze 

odpuštěný poplatek za zábor komunikace. I když například minulé 

vedení Prahy 3 nás opravdu nemělo rádo a několik let to zde bylo 

dost na hraně. Na každé ulici tak místní organizátoři ušetří až desítky 

tisíc korun. Pražské služby nám také v minulých ročnících zaplatily 

půjčovné dopravních značek. Magistrát zdarma poskytl několik 

reklamních ploch (tzv. citylightů). Tohle všechno se opravdu počítá!

 

: Jaké změny by vaší spolupráci prospěly?

 

V  našem případě by pomohlo třeba podepsat celopražskou 

smlouvu o PR spolupráci. Každý rok oslovujeme redakční noviny 

a  webovky všech městských částí zvlášť s  promotexty o  ZMJ 

a doufáme, že nám je publikují. To řada z nich neudělá a my se tak 

hůř dostaneme k místním. Na druhou stranu, to by chtěla asi každá 

neziskovka, která by, stejně jako my, tvrdila, že jedná v zájmu města. 

 

: Loni jste navíc měli s městem jeden výraznější konfl ikt…

Řešili jsme kauzu, kdy nám zastupitelstvo Prahy na poslední 

chvíli zamítlo grantovou podporu. Šlo o iniciativu jednoho politika 

(z Prahy 3), který vůči Auto*Matu dlouhodobě cítí nepřekonatel-

nou antipatii. S pomocí spřízněných duší vyvolal speciální hlaso-

váním o nepřidělení grantů pro spolky Auto*Mat a Arnika. Pak už 

jen stačilo nás preventivně označit za cykloteroristy a samotného 

hlasování se podstatná část politiků zdržela, což stačilo na to, aby 

návrh prošel. Všechny formality i soulad s městskou strategií jsme 

přitom splňovali, projekty schválila i nezávislá grantová komise. 

My jsme tak přišli o dost prostředků, se kterými jsme počítali. 

 

: Jak do budoucna těmto konfl iktům předcházet? 

 

Stačilo by, kdyby každý politik používal vlastní, selský rozum, 

zjistil si skutečný přínos konkrétních projektů pro město a jeho 

obyvatele a nenechal se zmanipulovat některými jedinci. Což je 

samozřejmě trochu naivní. 

: Jak jste se dostali ke spolupráci s městem vy? 

 

Někdy v roce 2005 jsme zareagovali na výzvu veřejnosti vyhlá-

šenou pražským magistrátem: Vymyslete program pro Evropský 

týden mobility. Naši tehdejší předchůdci, členové neziskovky Oži-

vení a členové Motus – produkce divadla Alfred ve dvoře, přišli 

s nápadem zavřít Smetanovo nábřeží pro auta a udělat z něj korzo 

s kulturním programem. Po dvou letech, kdy se pořádání akce na 

Smetanově nábřeží ujala soukromá fi rma, jsme slavnosti přesunuli 

na Prahu 2, kde se přidala první samostatná ulice. Počet takových 

ulic rostl každým rokem a dnes je jich už přes sedmdesát. 

 

: Proč si myslíte, že města nespolupracují s neziskovkami 

aktivněji?

 

Já bych řekl, že spolupracují. Často je to ale o konkrétní politické 

reprezentaci. Řada politiků raději zadává zakázky soukromým sub-

jektům než neziskovkám, ať už jde o ideové přesvědčení či o prostý 

klientelismus, ze kterého může něco kápnout. Kvalita výsledku je 

ovšem většinou stejná, ne-li horší, za daleko vyšší náklady.

Spolek Auto*Mat letos už podeváté vyhlásil celostátní výzvu 

Do práce na kole. Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby přivykli 

pravidelné jízdě na bicyklu, aby se zbavili strachu či ostychu 

a aby společnými silami přispěli k udržitelné dopravě. Kampaň 

tak usiluje o změnu myšlení lidí. Jak se to daří a čím může být 

výzva prospěšná městu, jsme se ptali Anny Kociánové. 

: Začněme pozitivně: co se vám v  Auto*Matu 

daří? A jaký úspěch má kampaň Do práce na kole?

Daří se nám dobře stabilizovat spolek. To souvisí také s tím, že 

naše kampaně mají úspěchy. Zažít město jinak i Do práce na 

kole se neustále rozšiřují, jak do počtu zapojených subjektů, tak 

do regionů. Těší nás také to, že se o akci Do práce na kole začí-

nají čím dál víc zajímat fi rmy. 

: Znamená to, že motivují zaměstnance k účasti?

Jasně. Například jedna banka vyslala do výzvy přes tři sta 

zaměstnanců. Je to součást fi remní strategie. Firmy začínají 

více myslet na ekologii, myslí na energetickou náročnost budov, 

v nichž sídlí, myslí na dopravu, na nakládání s odpady, na vytá-

pění… Zkrátka myslí na udržitelnost. Zároveň berou Do práce na 

kole jako teambuilding, který mají od nás na míru.

Proč si myslíš, že zrovna Do práce na kole má takový úspěch?

Je to pozitivní a hravá akce. Díky ní k myšlence udržitelné mobi-

lity dostáváme i  lidi, kteří se výzvy účastní kvůli sportu nebo 

teambuildingu. A na kole zase začínají jezdit lidi, které by to třeba 

ani nenapadlo. Nečekáme, že potom budou všichni účastníci 

jezdit denně na kole po zbytek roku, ale i jedna vyjížďka týdně 

bude mít pro město smysl. Letos jsme zkusili i týdenní Lednovou 

výzvu, která měla zvrátit přesvědčení, že se dá na kole jezdit jen 

půl roku. Ukázalo se, že v Praze se stačí lépe obléknout a jde to 

i bez speciálního vybavení. Letos máme navíc radost, že výzvě 

Do práce na kole udělil záštitu i pan primátor Hřib. 

: Já bych ráda jezdila po Praze na kole, ale mám strach…

Právě proto se snažíme pomocí různých infografi k a článků a také 

s pomocí portálu Prahou na kole lidi přesvědčovat, aby se nebáli. 

Můžeš vyzkoušet pár tipů, jako třeba projet si trasu do práce na kole 

o víkendu, kdy je klidnější provoz. Zkusíš si křižovatku, kde si nejsi 

jistá a připravíš si taktiku, kudy je nejlepší jet. Díky Do práce na kole 

se dá domluvit s někým zkušenějším a jet třeba párkrát společně. 

Když už někdo jezdí pár let, může kolegům ukázat vychytávky. 

: Máte nějaký přehled o problematických místech z hle-

diska bezpečnosti nebo dostupnosti?

Máme! Účastníci akce Do práce na kole si různými způsoby zazname-

návají trasy. Jedním z nich jsou mobilní aplikace, třeba magistrátní Na 

kole Prahou nebo Urban Cyclers. Když si člověk zaznamená trasy do 

systému, umíme tato anonymizovaná data využít. Dosud jsme je pou-

žívali, abychom viděli, kdo ujel nejvíc kilometrů a kudy. Letos jsme se 

poprvé spokojili s programátory, kteří po domluvě s městem dokážou 

lokalizovat problematická místa. Zatím jsme to zkoušeli v Brně: když 

město dodá programátorům mapové podklady, z nichž je vidět, kde 

je nejvíc přestupků, kde jezdí cyklisté po chodníku nebo kde se často 

stávají nehody, zjistíme, kde jsou problematická místa nebo kde není 

dostatečná infrastruktura. A protože máme know-how k cykloinfra-

struktuře, můžeme poradit, co se s takovým místem dá dělat. 

: To znamená, že data z kampaně Do práce na kole se dají 

využít pro zlepšení infrastruktury ve městech. 

Přesně. Díky Do práce na kole se daří postupně, pomalu vytvářet komu-

nity ve městech navázané na lokální facebookové skupiny, kde lidé dis-

kutují tyto problémy. Díky tomu se lidé dávají dohromady a postupně 

se daří něco dělat. Někde na to slyší víc, někde míň. Některá města 

zapojená do Do práce na kole dělají debaty s občany nebo zapoje-

nými účastníky – to je příklad toho, jak neziskový aktivismus prosakuje 

do veřejné správy. Kampaň Do práce na kole je hravá a i ti, kteří se 

necítí nějak angažovaně, díky ní jdou na úřad a něco tam proberou.

: Lepší se situace i v Praze? Budeme u nás někdy mít tolik 

cyklistů, jako třeba ve Vídni nebo v Kodani?

V Praze je na cyklistiku zkreslený pohled ve smyslu lidovosti. Po 

celé republice se na kole jezdí, ale v Praze mnohem méně, pro-

tože tu nejsou ideální podmínky. Existují ovšem stovky menších 

měst, kde lidé jezdí na kole všude: do obchodu, k doktorovi, na 

úřad. Náš cíl je zvyšovat podíl dívek a  žen na kolech, protože 

holky v tuhle chvíli nejezdí právě kvůli strachu. Díky Do práce na 

kole to mohou zkusit. V Praze je poměr cyklistek vůči cyklistům 

jedna ku čtyřem, zatímco ve Vídni ženy jezdí na kole víc než muži, 

v Holandsku je to 50:50. Tu hroznou disproporci chceme změnit!

#Tereza Škoulová

Michal Lehečka vystudoval sociální antropologii na UK, 

kde v  současné době působí jako vyučující a  výzkumný 

pracovník na Fakultě humanitních studií. Mimo pozice 

vedoucího Týmu rozvoje v Auto*Matu je aktivní ve spolku 

Anthropictures a  v  předsednictvu České asociace pro 

sociální antropologii. Ve volném čase rád regeneruje 

a  odpočívá prostřednictvím hudby, cestování nebo taky 

nicnedělání.

Jakub Holzer vystudoval produktový design na VUT, rok 

strávil na pražské FHS, byl zahradníkem, opravářem kol, 

redaktorem Nového prostoru nebo s  Ondřejem Kobzou 

rozhýbával regionální komunity. V Auto*Matu se věnuje PR 

a webům a v české Wikimedii má na starost multimediální 

projekty. Má půlročního syna a žádný volný čas.

Anna Kociánová vystudovala žurnalistiku a mediální stu-

dia na FSV UK, věnuje se PR ve spolku Auto*Mat, stará 

se o  dvě malé dcery, ve volném čase chodí do divadla 

a na koncerty, hraje volejbal a  ráda jezdí na chalupu do 

Podkrkonoší.
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   Smart řešení 

pro malé obce
Spojujeme klasiku s novou dobou

CITIQ s.r.o.

Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, CZ
T: +420 724 371 295
E: martin.pipa@citiq.cz

5.–6. 6. 2019

Výstaviště Brno

#chytreinvestice 

Ovládejte nové senzory jednou sítí jako řádný hospodář s vlastní konektivitou. Neplaťte víc, než je nutné, 
pořizujte senzory jen za cenu senzorů a jejich instalace. Florian je mozkem Vaší nové obecní sítě internetu věcí, 
umí je všechny řídit a data sbírat na jedno místo. Změřte a dejte vědět občanům, jak je na tom Vaše vesnice!

Chytré hlášení rozhlasu s Floriánem

+ Hlášení občanům z pohodlí domova i z dovolené,
+ Hromadné rozeslání SMS či emailů 
+ Zveřejnění hlášení na webu jednoduchým zaškrtnutím políčka
+ Umožňuje libovolně plánovat hlášení, lze do něj ukládat hudbu 
 a následně přehrávat

Chytrý reproduktor s IoT sítí

Jaký je v obci hluk, kolik aut, kamionů 
a jak rychle Vaší obcí projíždí, kdy je prašnost 
tak vysoká, že je vhodné kropit silnice? 
Otázky, na které chytrá obec zná odpověď 
díky nasazeným senzorům.



mojedpo.cz

Nejrychlejší přehled 
o městské hromadné 
dopravě v Ostravě.


