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Smart city v praxi II 

 



Obsah a východiska prezentace 
• Obsah prezentace 

– Úvodní shrnutí – co a k čemu je smart city, základní typy 
projektů s moderními technologiemi pro smart city 

– Když dva dělají totéž… - porovnání „hurá přístupu“ a 
systémového přístupu k moderním technologiím na vybraných 
příkladech 

– Shrnutí 

• Východiska prezentace 
– zkušenosti z konzultačních projektů pro koncept smart city a 

implementaci inovativních technologií 
– poznatky z publikační činnosti – informační portály 

Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz, další média, 
publikace „Smart city v praxi“ 

– poznatky z diskusí a prezentací k tématu smart city 
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Pojem „smart city“ (1)  

• Smart city = koncept strategického řízení města /obce/ regionu 
při němž jsou využívány moderní technologie takovým 
způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými 
oblastmi činností s cílem  
– zvýšit kvalitu života občanů v daném městě 
– tím zvýšit jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání 
– tím zvýšit jeho ekonomickou úroveň  

• Technologie tedy nejsou cílem, nýbrž prostředkem 
• Důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě 
• Synergie mezi „šedou“ a „zelenou“ infrastrukturou města 

– ekosystémové služby vegetace: chytré město je zelené město! 

• Dvě úrovně implementace smart city: 
– strategický dokument 
– rozvojové projekty 
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Pojem „smart city“ (2)  
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Základní schéma smart city 



Proč smart city: manažerský pohled 
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Rozvojové projekty a finanční zdroje 
• Investiční projekty 

– hotové technologie pro rutinní provoz 
– zpravidla nutno soutěžit – smart city není  

zkratkou k veřejným zakázkám! 
– objednatel má nárok vyžadovat maximální  

spolehlivost 

• Vývojové a inovační projekty 
– technologie, které se teprve zkoušejí a vyvíjejí,  

nebo se prověřují různé možnosti jejich uplatnění 
– města slouží jako „živé laboratoře“ 
– spolufinancuje průmysl – chce své peníze zpátky v tržbách za vyzkoušená řešení 
– maximální provozní nasazení/disponibilita není hlavním cílem 
– mohou přejít do rutinního provozu 

• Pozor na záměnu obou typů projektů, následná nedorozumění a nesprávné 
interpretace v médiích! (případ e-busů v Berlíně) 

• Finanční zdroje 
– nevratné (dotace) – národní, EU, bilaterální; specifické podle účelu a typu projektu 
– vratné (bankovní nástroje, „alternativní“ obchodní modely) 

• Končí doba „feudálního“ rozdělování veřejných peněz na investice  
                – Evropa raději půjčuje, než dává  
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Chytré technologie… 
…ve skutečnosti nejsou chytré,  

nýbrž mimořádně schopné  
(ušetřit energii, jezdit bez emisí,  

zpracovat velké množství dat,  
provést složitý algoritmus aj.) 

Zda tyto schopnosti budou využity chytře  
(popřípadě hloupě),  
záleží pouze na lidech 

7 



Když dva dělají totéž… (1) 
• Hurá přístup: Pořiďme si  

elektromobil, ať jsme smart! 
• Systémový přístup:  

projekt racionalizace vozového  
parku města a jeho organizací 
– roční a denní proběhy vozidel, 

jejich trasy – pravidelné a mimořádné 
– požadavky na technické parametry vozidel 
– trh elektromobilů (osobních a užitkových) – provozní vlastnosti – 

možnosti nasazení/náhrady 
– další aspekty – regulace dopravy, možnosti sdílení vozidel aj. 
– ekonomika, finanční zdroje, obchodní model (nákup/pronájem) 

• Příklady: MČ Praha 4 (v návrhu) 
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Když dva dělají totéž… (2) 
• Hurá přístup: Pořiďme si do ulic LED svítidla, ať jsme smart! 
• Systémový přístup: projekt racionalizace veřejného osvětlení 

– potřeba osvětlení v konkrétních 
lokalitách  

– volba vhodných světelných zdrojů  
(různé druhy LED, výbojky) a vhodné optiky  
pro konkrétní místo a účel – noční svícení  
mimo cesty, zvláště v (oblíbené) studené  
bílé barvě, škodí vegetaci i spícím lidem! 

– volba vhodných řídících systémů  
– možnosti zefektivnění 

– synergie s ostatními projekty  
(víceúčelové využití infrastruktury veřejného osvětlení) 

– volba vhodného obchodního modelu včetně využití PPP/EPC 

• Příklady: Madrid, Pardubice 
• (Velmi hloupý přístup: Občas vypínejme veřejné osvětlení jako důkaz 

ekologického smýšlení vedení města) 
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Když dva dělají totéž… (3) 
• Hurá přístup: Pořiďme si elektrobusy, ať jsme smart! 
• Systémový přístup: program/projekt ekologické MHD 

– společenská potřeba bezemisní MHD 
– požadavky na provozně technické parametry vozidel na konkrétních 

linkách/vozových ramenech MHD 
– trh elektrobusů a jejich nabíjecí infrastruktury – provozní vlastnosti – 

možnosti nasazení/náhrady klasických vozidel 
– další aspekty – regulace dopravy,  

podpůrné ICT aj. 
– ekonomika, finanční zdroje,  

obchodní model, zadávací podmínky 
– využívání e-busů i mimo ZVS – příležitost  

pro alternativní obchodní modely  
(úspěšný příklad linek BB v Praze) 

• Příklady:  Ostrava, Nottingham,  
e-busy v Belgii  
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Když dva dělají totéž… (4) 
• Hurá přístup: Pořiďme si chytré popelnice, ať jsme smart! 
• Systémový přístup: projekt inteligentního sběru odpadů 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

– volba, pořízení a provozování vhodných technologií pro naplnění uvedených 
cílů 

– svoz tříděného odpadu jako integrovaná součást městské logistiky  

•                – Příklady:  Stavanger, Stockholm 
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Foto © Stavanger kommune 

Prvek Primární užitek 

Estetický Hygienický Ekologický Ekonomický Pohodlí 
obyvatel 

Podzemní kontejnery x x   x 

Monitoring naplnění a 
flexibilní organizace svozu 

 x  x x 

Elektrická vozidla pro svoz   x  x 

Svoz tříděného odpadu na 
vyžádání 

 x x  x 

Hlášení občanů o 
nepořádku 

x x x   

Motivace občanů k třídění 
odpadu 

  x x  

 



Když dva dělají totéž… (5) 
• Hurá přístup: Pořiďme si autonomní vozidla, ať jsme smart 

(nebo o tom aspoň nahlas mluvme)! 
• Systémový přístup: projekt možného využití autonomních 

vozidel pro konkrétní účel 
– definování  konkrétního přepravního 

trhu, kterému by autonomní vozidla 
měla sloužit 

– vymezení konkrétní lokality, kde by  
měl být projekt realizován, a její  
atraktivity z pohledu mezinárodní spolupráce 

– definování projektu a způsobu jeho realizace a financování 
– nalezení a navázání vhodné zahraniční spolupráce 
– sestavení kvalifikovaného projektového týmu, schopného dovést 

projekt od nápadu k realizaci 

• Příklady:  Paříž, Rotterdam, Sion 
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Strategické řízení je jako windsurfing na jezeře. Musíte si 
vyhlédnout nějaký bod na břehu, ke kterému se chcete dostat, a k 
němu se směrovat. Vítr vás možná nakonec zanese někam jinam, 
ale bez směru a cíle se zůstanete plácat uprostřed jezera. 

Jan Petr, zakladatel manažerského vzdělávání na ČVUT  
 
Pozor na inženýry zamilované do svých technických řešení! 

David Chapman, The Chartered Institute of Marketing 
 

Pro realizaci smart city či regionu není důležité, aby byla efektní, 
nýbrž aby byla efektivní. 

Jan Sobotka, starosta Vrchlabí 
 

Samozřejmě že dědeček nemá kapesní hodinky poháněné 
elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit jen Saturnin.  

Zdeněk Jirotka: Saturnin 
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Shrnutí 



Děkuji za pozornost!   
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Na shledanou na semináři MMR ČR 
„Čistá mobilita v chytrém městě“ 

Praha, 31. 3. 2017  
Komplexní pohled  

na čistou mobilitu,  
moderní technologie,  

ekonomika  
Řešené příklady z praxe  

Případové studie ze zahraničí 
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www.smartcityvpraxi.cz  

zajímavé poznatky z chytrých měst 
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http://www.smartcityvpraxi.cz/


Manažerský pohled na veřejné služby 

Marketing a strategické 
řízení ve veřejných 
službách 

Jakub Slavík 

Grada Publishing 2014  

Základní principy 
fungování, jednoduché 
modely, příklady z praxe 
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http://www.grada.cz/marketing-a-strategicke-rizeni-ve-verejnych-sluzbach_7877/kniha/katalog/
http://www.grada.cz/marketing-a-strategicke-rizeni-ve-verejnych-sluzbach_7877/kniha/katalog/
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http://www.grada.cz/marketing-a-strategicke-rizeni-ve-verejnych-sluzbach_7877/kniha/katalog/
http://www.grada.cz/marketing-a-strategicke-rizeni-ve-verejnych-sluzbach_7877/kniha/katalog/
http://www.grada.cz/marketing-a-strategicke-rizeni-ve-verejnych-sluzbach_7877/kniha/katalog/


Další informace 

Otázky a komentáře k tématu, spolu dalšími 
expertními službami v oboru mobility a smart 
cities: 

 Ing. Jakub Slavík, MBA  
          – Consulting Services 
 K podjezdu 596/18, 251 01 Říčany u Prahy 
 Tel.     +420 323 631 119  
 E-mail: slavik.jakub@volny.cz;  
     info@proelektrotechniky.cz  
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