
  Blatná – moderní a chytré město 



Město Blatná -  jeho obyvatelé a život ve městě  
 

• kvalitní ekonomická základna, rozvoj malých a středních 
podniků s dostatkem pracovních příležitostí a s přiměřeným 
bytovým fondem (odraz v dlouhodobě stabilním počtu 
obyvatel s rostoucí celkovou vzdělaností)  

• atraktivnost Blatné a okolí pro turistiku a cykloturistiku láká 
návštěvníky a podporuje místní podnikání  

• stabilní a zdravé městské finance, které umožňují financování 
nebo spolufinancování implementačních projektů smart city 

 



Strategické dokumenty města ve vztahu  
ke strategii smart city 

• Strategický plán města Blatná se opírá o 3 rozvojové pilíře:  
1) Blatná – město s kvalitní dopravní a technickou infrastrukturou a zdravým 

životním prostředím 
2) Blatná – dobře spravované město, podporující podnikání a kvalitní život 

svých obyvatel 
3) Blatná – město s vyspělou kulturou, rozvinutým cestovním ruchem a 

živoucími památkami 
 

• Plán odpadového hospodářství Města Blatná. 
• Komunitní plán sociálních služeb. 
• Povodňový plán města Blatná jako součást krizového řízení 

města. 
• Plán rozvoje sportu. 
• Koncepce prevence kriminality. 

 



STRUKTURA PLÁNU A JEHO VÝZVY 

Mobilita 

• uspokojivě vyřešit problém individuální automobilové dopravy 
ve městě, včetně dopravy v klidu 

• podpořit ekologickou dopravu, tj. veřejnou dopravu a 
cyklistickou dopravu, aby byla na úrovni očekávané 
v moderním a turisticky atraktivním městě  

• zároveň hlídat bezpečnost provozu, potenciálně ohroženou 
nárůstem počtu elektrokol (považována za bicykly, avšak svými 
rychlostmi se blíží spíše malým motocyklům) 

• podpořit započatý úspěšný rozvoj elektromobility v městských 
službách a další rozvoj elektromobility v Blatné. 



STRUKTURA PLÁNU A JEHO VÝZVY 

Energetika a služby 

• udržet a dále rozvíjet ekologické zdroje energie ve městě, 
zejména kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

• dále snižovat spotřebu energie v městských budovách 
s využitím moderních technologií 

• obnovit a modernizovat veřejné osvětlení systémově a 
s využitím moderních technologií 

• dále zefektivňovat odpadové hospodářství ve městě 



STRUKTURA PLÁNU A JEHO VÝZVY 

Informační a komunikační technologie 

 

• zkvalitnit městský informační systém včetně internetového 
rozhraní pro občany a umožnit jeho další rozvoj 

• zkvalitnit fungování místního rozhlasu 



 

Přehled projektů smart city připravovaných 
v rámci strategie smart city Blatná 

 
1. Inteligentní mobilita 

• integrovaný informační systém pro cestující 

• systém sledování dopravy 

• užitkový elektromobil pro městské služby a městskou policii 

• nabíjecí infrastruktura pro elektromobily 

 
 

 

 



Přehled projektů smart city připravovaných 
v rámci strategie smart city Blatná 

2. Inteligentní energetika a služby 

• modernizace vnitřního osvětlení v městských budovách 

• systém energetického managementu v městských budovách 

• využití moderních technologií ve veřejném osvětlení 

• senzory prašnosti a hluku 

• zjistit možné příčiny klesajícího zájmu obyvatel o CZT 
z městské kogenerační jednotky a nalézt vhodnou obchodní 
politiku k zastavení tohoto poklesu 

 

 



Přehled projektů smart city připravovaných 
v rámci strategie smart city Blatná 

3. Informační a komunikační technologie 

• modernizace a rozšíření městského informačního systému 

• zřízení informačních panelů v centru města provázat 
železniční, autobusovou a cyklistickou 

• varovný a informační systém, jimž se rozumí městský rozhlas  
a Digitální protipovodňový plán 



Strategické cíle 

 

Cíl 1: Ekologická a bezpečná mobilita ve městě a okolí 
 

• Dílčí cíl 1.1: Usnadnění návaznosti mezi prostředky veřejné 
dopravy a mezi veřejnou dopravou a cyklodopravou, spolu s 
podporou cyklodopravy. 

• Dílčí cíl 1.2: Snížení objemu jízd při hledání parkovacího místa 
ve městě. 

• Dílčí cíl 1.3: Náhrada klasických vozidel v městských službách 
elektrickými.  

 



Strategické cíle 

Cíl 2: Čisté a energeticky efektivní město 
  

• Dílčí cíl 2.1:  Úspora energie v nových a rekonstruovaných 
městských budovách. 

• Dílčí cíl 2.2:  Úspora energie u nového a modernizovaného 
veřejného osvětlení. 

• Dílčí cíl 2.3: Zachování a zvyšování výroby energie 
v kogeneračních jednotkách a obnovitelných zdrojích ve 
městě. 

• Dílčí cíl 2.4: Fungující a finančně vyrovnaný motivační 
program pro třídění odpadu. 

• Dílčí cíl 2.5:  Snížení hlučnosti a prašnosti ve městě. 



Strategické cíle 

 

Cíl 3: Informované a komunikující město 

 

• Dílčí cíl 3.1:  Efektivní využívání městských internetových 
stránek a online platebních nástrojů.  

• Dílčí cíl 3.2:  Funkční a komfortní komunikační prostředky 
města. 

• Dílčí cíl 3.3:  Plná informovanost vedení města o majetku 
města a městských organizací.   

 



Shrnutí a závěr 

• Strategie smart city Blatná vzniká v souladu a v koordinaci 
s ostatními strategickými a plánovacími dokumenty města. 

• Nezbytnost zpracování akčního plánu, který má jasný odkaz na 
odpovědného pracovníka, začátek realizace, konec realizace, 
grafické znázornění harmonogramu po čtvrtletích.  

• Časový harmonogram pracuje, s ohledem na rychlý vývoj 
inovativních technologií pro smart city, s časovým horizontem 
rok přípravy strategie + 5 let, tedy 2019 – 2024. Označení 
„2024+“ znamená předpoklad, že provozní fáze projektu bude 
nebo může pokračovat i po roce 2024.  

 

 



 

 

Děkuji za Vaši pozornost. 

 

 
Bc. Kateřina Malečková 

starostka města Blatná 


