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Úvodem 

Milí čtenáři, už podruhé dostáváte do rukou knížku pozoruhodných příběhů o tom, jak chytré technologie či služby elegantně řeší problémy měst 
a obcí. Základem je vždy pochopit povahu problému a dostat ten správný nápad, jak na něj s chytrým řešením. Jako grafický symbol nápadu, a tedy 
i této brožury, jsme si hned na začátku zvolili žárovku – to, jak se lidem rozsvítí a vše je najednou jasné. Jsme rádi, že za pouhý rok se vícero 
takovýchto žárovek-chytrých nápadů rozsvítilo v českých městech a obcích. Pokud k tomu aspoň trochu přispělo první vydání naší brožury – soudě 
alespoň podle všech nadšených ohlasů, které jsme na ni dostali – velmi nás to těší. Věříme, že druhé vydání brožury v tom bude pokračovat.    

Jakub Slavík, konzultant pro smart city a odborný redaktor publikace  

Moderní veřejné osvětlení – chytrý pomocník v rozumných rukou 
Jako konzultanti občas řešíme, zda je užitečné pořizovat tzv. eko-
logické veřejné osvětlení a čím by se měla měřit prospěšnost takového 
osvětlení pro chytré město. Odpovědi ale nejsou jednoduché.  

Světlo, jeho barvy a jejich vliv na život 

Světelné spektrum zahrnuje tři základní barvy: červenou, zelenou 
a modrou. Jejich kombinací vznikají odstíny bílé, od „studené“ 
s větším podílem modré složky po „teplou“ s větším podílem 
červené složky. 

Je známo, že modré světlo potlačuje spánkový hormon melatonin 
a stimuluje bdělost. Méně modré složky tedy naopak prospívá 
spánku. Vyvážené barevné spektrum v bílém světle zároveň pod-
poruje správné vnímání barev lidským okem. To může být v růz-
ných situacích rozhodující pro bezpečnost. 

Vliv jednotlivých barev spektra na rostliny, jímž se někdy argu- 
mentuje u „ekologického“ veřejného osvětlení, je komplikovaný. 
Odpověď můžeme hledat v umělých pěstírnách, kde se vytvářejí 
„světelné receptury“ na míru například různým druhům zeleniny 
nebo květin. Jednoduše řečeno: „Hnacím motorem“ fotosyntézy 
je červená barva v určitých odstínech. Ta bývá doplněna modrou, 
jejíž správné dávkování je nesmírně individuální. Zelená složka 
pomůže v hustém listí, kam se ostatní barvy nedostanou. Vždy 
velmi záleží na konkrétní rostlině a její odrůdě, stadiu vývoje 
a intenzitě světla. 

Veřejné osvětlení – 
hlavně bezpečnost  
Primárním cílem veřejného 
osvětlení je prevence úrazo-
vosti a pouliční kriminality, 
včetně bezpečnosti silničního 
provozu. Je ověřeno, že vypí-
nání nebo nešetrné tlumení 
veřejného osvětlení má okam-
žitý negativní dopad na bez-
pečí občanů.  

Veřejné osvětlení, ať už jsou 
jeho zdrojem LED nebo mo-
derní výbojky, by zároveň 
nemělo oslňovat chodce ani 
řidiče. Jednotlivá svítidla by 
měla být umístěna tak, aby se 
mezi nimi nevytvářela tmavá 
místa. Toho se docílí vhodnou 
vyzařovací charakteristikou svítidel a jejich správným roz-
místěním. Není na tom nic objevného – stačí znát a dodržet 
příslušné technické normy. 

„Ekologické“ veřejné osvětlení 
Z toho, co tu bylo řečeno o barvách, je zřejmá jedna věc: Je 
třeba,  aby  studeně  bílá  s velkou příměsí modré složky spektra 

pomáhala všude tam, kde je zapotřebí bdělosti – zejména na pře-
chodech pro chodce nebo v hustém pouličním provozu.  

Modrá složka ve studeně bílé naproti tomu není příliš žádoucí 
například v obytných čtvrtích s řídkým provozem. Tam se hodí 
spíše teple bílá pro klidný spánek v noci. 

Pokud ovšem takovéto „ekologické“ veřejné osvětlení nasvěcuje 
rostliny, stane se – s nadsázkou řečeno – z ulice umělá pěstírna 
neprospívající přírodě ani lidem. Svítit do stromů a keřů totiž není 
ekologické ani ekonomické. 

Zmatení v pojmech dnes působí tzv. dynamické veřejné osvět- 
lení. Má totiž dvojí význam: Může to být veřejné osvětlení, které 
se v pozdních nočních hodinách ztlumí, aby nerušilo spící 
obyvatele. Nebo i to, které je v základním stavu po celou dobu 
ztlumené a rozzáří se pouze, zaznamená-li pohyb. V tom případě 
by mělo chodci vytvářet plynulý světelný koridor. Je-li špatně 
řízené, zmatený chodec střídá světlo a tmu. 

Ekonomika a spokojenost občanů 

Říká se, že náhradou stávajících svítidel veřejného osvětlení 
novými LED zdroji lze ušetřit až 40 % souvisejících nákladů 
na elektrickou energii a další úspory může přinést výše zmíněné 
dynamické osvětlení. V konkrétních případech není důvod nevěřit 
– záleží, co čím nahrazujeme.  

Náklady na veřejné osvětlení 
se nicméně – alespoň podle 
našich zkušeností – pohybují 
obvykle v desetinách, nanej- 
výš v jednotkách procent 
městských výdajů. Spotřeba 
energie z toho činí necelou 
polovinu. Tomu pak často 
odpovídá i míra důležitosti 
celého problému pro vedení 
města.  

Při stanovení cílů a ukazatelů 
chytrého města v oblasti veřej-
ného osvětlení je proto žá-
doucí sledovat nejen úspory 
peněz, ale také vliv nového 
osvětlení na život občanů. Ten 
lze měřit například vývojem 
počtu stížností na veřejné 
osvětlení.  

Nezapomeňme také, že veřej-
né osvětlení není jediným zdrojem světla ani světelného znečiš-
tění ve městě. V mnohém je dokážou předčít například světelné 
reklamy. 

Svítit je zkrátka potřeba rozumně – a občan to jistě ocení.  

Pavla Slavíková, Jakub Slavík, www.smartcityvpraxi.cz 

Ilustrační foto © Smartcityvpraxi.cz  
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Meteostanice ve službách měst a obcí 

Zdravý životní styl – výzva pro technologie 
Zdravý životní styl je dnes považován za moderní, je však mnoho 
cest jak ho dosáhnout. Na světě je mnoho lidí, kteří zdravě jí, 
sportují, vybírají si, co je a co naopak není pro jejich organismus 
přínosné. Zkrátka snaží se, aby jejich tělo nebylo zatěžováno 
toxickými látkami a bylo plné energie na celý den. Všechny tyto 
trendy nás více či méně ovlivňují, mnohdy ale nevnímáme, že 
i okolní prostředí může mít značný vliv na naše zdraví. Dění 
kolem sebe bereme automaticky jako standard, jsme na něj zvyklí 
a nezabýváme se tím, jestli by to nešlo zlepšit nebo změnit. Ale je 
to opravdu správně? 

Naše společnost System Nine se právě proto snaží hledat způ-
soby, jak zajistit zdravý moderní život co nejširšímu okruhu oby-
vatelstva. Také z globálního hlediska je vhodné podpořit projekty, 
které mají dopad na větší skupinu lidí a umožní dosáhnout 
změnu, která bude přínosná všem bez rozdílu. Příběhy popsané 
v tomto článku vycházejí z projektů realizovaných ve státech 
Evropské Unie, jako je například Španělsko, Francie a také 
Česká republika. Hlavním prvkem příběhů je meteostanice, která 
slouží jako zdroj dat pro získání informací a jejich následné 
využití. 

Jednotlivé kroky lze obecně znázornit na schématu (viz obr. 1) 
jako sled událostí od sběru dat s obohacením o další vstupy 
a analýzu až po vyhodnocení a odeslání výsledků. 

 

Obr. 1 Blokové schéma fungování IoT platformy 

Takto lze popsat veškeré projekty Internetu věcí, jehož hlavním 
posláním je vzájemné propojení dat za účelem maximálně 
efektivního zisku informací. 

Příběh první: Zdravá škola 

Každý organismus potřebuje k životu kyslík. Kognitivní funkce 
člověka se snižují se zvyšující se koncentrací oxidu uhličitého. 
Jednoduché řešení, jak snížit hladinu CO2, je vyvětrat. Otevřením 
okna však dostaneme do místnosti nejen čerstvý vzduch, ale 
i další, mnohdy škodlivé, částice.  

 

Obr. 2 Meteostanice, která měří prachové částice (PM 1, 2.5 a 
10), CO, NO2, SO2, tlak, teplotu a vlhkost vzduchu 

Měřením hladiny CO2 pomocí interiérových čidel a zároveň 
použitím venkovní meteostanice (viz obr. 2) pro měření ukazatelů 
kvality ovzduší, jako jsou koncentrace prachových částic, teplota, 

vlhkost, lze získat informace pro volbu vhodného způsobu vy-
větrání třídy. Takové řešení je možné použít i v případě starých 
budov bez automatizace větrání a rekuperace. Zároveň ho lze 
rozšířit o prvky regulace topných ventilů, a optimalizovat tak 
i náklady na vytápění v případě větrání. Kombinace řízeného 
větrání a vytápění má pozitivní vliv nejen na zdraví, ale také 
na finanční rozpočet. 

Příběh druhý: Veřejná zeleň 

Vyprahlé hnědé trávníky, suché keře a zvadlé květiny v městské 
zástavbě nevypadají hezky a nejsou ani funkční z pohledu 
koloběhu kyslíku, regulace vzdušné vlhkosti a podobně. V letních 
měsících je třeba zeleň zalévat, a to v rozpočtech měst a obcí 
činí nemalé výdaje. Zapojením meteostanice s napojením 
na předpověď počasí lze pomocí matematických modelů řídit 
automatizaci závlahy tak, aby nebylo plýtváno vodou v případě, 
kdy není zalévání potřeba. Měřením aktuálního stavu teploty, 
vlhkosti vzduchu a půdy, dešťových srážek a větru lze kontrolovat 
aktuální stav a reagovat na lokální předpověď. To vede nejen 
ke snížení nákladů, ale mnohdy i ke zlepšení kondice zeleně, kdy 
je voda do půdy dodávána optimálně a nikoliv na základě pev-
ného nastavení doby závlahy. 

Příběh třetí: Smogová situace 

Horský čerstvý vzduch není v obydlených metropolích obvykle 
možný díky vysoké hustotě dopravy. Poslední dobou jsou však 
zhoršeny podmínky i v menších obcích, a to díky zvýšené 
tranzitní dopravě. Občané jsou tak omezováni nejen zhoršenou 
dopravní situací, ale v případě špatných rozptylových podmínek 
také například zvýšením rizika vzniku respiračních nemocnění. 
Zapojením meteostanice s měřením oxidu uhelnatého, NOx a 
koncentrace prachových částic (viz obr. 3) lze poskytnout 
informace potřebné například jako podklad pro schválení 
územního plánu a investic do obchvatu měst, snížení tranzitní 
dopravy přes městskou zástavbu a podobně. Zároveň s dalšími 
vstupními informacemi lze odhadnout intenzitu smogové situace 
a lépe reagovat na její změny. Tyto projekty mají pozitivní vliv 
na zdraví občanů a zároveň vedou ke snížení restriktivních 
dopadů na tranzitní dopravu, která je v dnešní době také 
potřebná, například pro zásobování obchodů. 

 

Obr. 3 Meteostanice Libelium, které provozujeme v některých 
pražských městských částech 

Závěr 

Uvedené příběhy nejsou jediné možné, které lze v oblasti 
Internetu věcí realizovat. Jsou pouze jedněmi z mnoha, kde 
se využívá moderní technologie pro měření, a propojují se 
s informacemi z dalších datových zdrojů. Obecně lze takto 
realizovat projekty z libovolné oblasti, pro kterou existují metodiky 
měření, senzory a lze matematicky popsat a modelovat způsob 
chování. Internet věcí ve službách Chytrých měst a obcí tak není 
o masivním nasazení uzavřených, samostatných systémů a čidel, 
ale spatřujeme ho právě ve vzájemném provázání a využití 
veškerých dostupných a možných informací s cílem zlepšit životní 
úroveň občanům. To je budoucnost a k té směřujeme i při rea-
lizaci našich projektů. 

Ing. Martin Čevela 
jednatel společnosti System Nine s.r.o. 

Kontakty: 
www.systemnine.cz, info@systemnine.cz  
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Hybridní systémy monitorování ovzduší 

Všetečné otázky na stav ovzduší ve městě… 

Kolik nových provozů a potenciálních zdrojů znečištění ovzduší je 
možné ještě povolit, aby nebyly překročeny imisní limity? Kolik 
aut ještě snese ovzduší center velkých měst, aby se v nich 
obyvatelé nedusili? Jak optimalizovat dopravní systém města 
a kde začít budovat novou průmyslovou zónu? Kde postavit 
dětské hřiště či sportoviště, aby děti nebo sportovci dýchali co 
možná nejčistší vzduch? Jak objektivně informovat obyvatele 
města o stavu ovzduší? 

Aby se dalo se vší zodpovědností odpovědět na tyto otázky, je 
nutné průběžně znát stav ovzduší v dané lokalitě. To vše vede 
k jedinému možnému řešení, a tím je permanentní monitorování 
stavu znečištění ovzduší. 

… zodpoví hybridní monitorovací systémy 

Miniaturizace a rozvoj senzorických snímačů spolu s možností 
přenosu získaných dat po internetu věcí (IoT) umožňují vytvoření 
monitorovacích systémů ovzduší, které nepředstavují tak ná-
kladnou investici jako v minulosti.  

Kvalita dat těchto senzorických systémů a jejich interpretace však 
musí být neustále konfrontována s daty, která jsou pořízena 
přístroji pracujícími referenční metodou dle platných norem. To je 
nutné, aby nedocházelo k nepřesným informacím o stavu 
ovzduší.  

Tento požadavek vedl k vývoji takzvaných hybridních systémů, 
které kombinují měření pomocí levných senzorických jednotek 
a referenčních stanic. 

Úspěšný příklad z Ostravy 

Příkladem projektu hybridního systému je Inteligentní identifikační 
systém zdrojů znečišťování ovzduší ve městě Ostrava (viz 
fotografie v tomto článku).  

Ostrava se dlouhodobě potýká s problémy se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, které negativně ovlivňuje zdraví obyvatel města. Na tyto 
problémy reaguje uvedený systém, který monitoruje celou škálu 
znečišťujících látek.  

Město tak získává velmi cenná data, která lze využít v mnoha 
oblastech. Vedle aktuálního informování obyvatel slouží data 
zejména ke strategickému plánování města. Rozvoj města lze 
díky tomuto systému plánovat tak, aby se situace v místech, která 
jsou nejvíce zasažena, ještě nezhoršovala. 

Tento hybridní systém nabízí komplexní řešení skládající se 
z potřebných měřicích zařízení a jejich programového vybavení. 
Měřicí zařízení zahrnují síť senzorických měřičů a referenční 
měřicí stanici. Programové vybavení zpracovává získaná data 
a prostřednictvím mobilních prostředků poskytuje informace jak 
státní správě, tak veřejnosti. 

Tento hybridní systém může sledovat širokou škálu škodlivých 
látek, které znečišťují ovzduší.  

Hlavním sledovaným parametrem jsou prachové částice velikosti 
PM1,0, PM2,5, PM10. Prachové částice pocházejí jak z lidské 
činnosti (průmysl, energetika, doprava, zemědělství), tak 
z přirozených zdrojů (větrný vznos, lesní požár). Ale v případě 
malých částic jsou hlavním zdrojem spalovací procesy. 
Vdechování prachových částic způsobuje poškození oběhového 
a dýchacího systému. Nejrizikovější jsou jemné částice frakce 
PM1,0 a PM2,5, které pronikají až do plicních sklípků, kde se usa-
zují. Negativní účinky prašných částic jsou zesíleny existencí 
dalších znečišťujících látek na jejich povrchu, jako jsou těžké 
kovy, nebo vysoce karcinogenní benzo(a)pyren. 

Vedle měření prašnosti měří systém také koncentraci oxidů 
dusíku NO/NO2, oxidu uhelnatého CO, oxidu siřičitého SO2, pří-
zemního ozónu O3, polyaromatických látek nebo těkavých orga-
nických látek. 

Ing. Zbyněk Novák, ENVItech Bohemia s.r.o. 

Foto © ENVItech Bohemia s.r.o., www.envitech-bohemia.cz 



4                                           © Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Podrobnosti a další informace: www.smartcityvpraxi.cz 

Město Blatná – elektroskútr ve službách zákona a pořádku 

Jihočeská Blatná je jedním ze slibně se rozvíjejících českých smart 
cities. Zároveň je městem, kde se k „smart“ konceptu přistupuje 
selským rozumem, s nohama pevně na zemi. Přesto – nebo možná 
právě proto – se zde rozvíjí městská elektromobilita, a to způsobem 
stejně užitečným, jako zajímavým. Vedle víceúčelové elektrické 
multikáry komunálních služeb zde slouží městské policii elektroskútr, 
který při svém provozu využívá všechny přednosti jednostopého vozidla 
s elektrickým pohonem.    

Zkušenost – nejlepší marketing elektromobility 

Příběh elektroskútru u Městské policie Blatná fakticky začal více 
než sto kilometrů jihovýchodně, v Českých Velenicích.  

Dnešní vedoucí strážník blatenské městské policie zde měl 
příležitost ozkusit elektroskútr v policejní službě a seznámit se 
se všemi jeho výhodami pro toto použití. Když pak se svojí 
zkušeností přišel do Blatné, využil možnost zapůjčení elektro-
skútru od energetické společnosti E.ON. Tím se s elektroskútrem 
seznámili jeho blatenští kolegové. I jejich zkušenosti byly takové, 
že po ukončení zápůjčky chtěli s jeho nasazením u městské 
policie pokračovat. 

Město Blatná se proto rozhodlo v roce 2019 pořídit městské 
policii její vlastní elektroskútr. Použilo k tomu dotaci z Národního 
programu Životní prostředí, která pokryla téměř 40 % jeho ceny. 
Nutno podotknout, že město by jej – vzhledem k jeho užitku – 
s největší pravděpodobností pořídilo i bez využití této příležitosti, 
dotace však pochopitelně zlepšila celkovou ekonomiku této 
investice.  

Trocha technických údajů 

Elektroskútr ve službách policie nemůže být žádná hračka 
pro teenagery. Musí být spolehlivý a patřičně robustní, aby 
vydržel nároky každodenního nasazení v městském provozu – a 
to i v sedle s vedoucím strážníkem, který je, jak se na strážce 
zákona sluší, postavy nadprostřední.         

Volba padla na dvoumístný elektroskútr SXT SONIX s nosností 
přes 270 kg (viz fotogalerie). K jeho pohonu slouží 4kW stej-
nosměrný bezkartáčový elektromotor v náboji zadního kola. 
Naložený vyvine skutečnou, nejen tabulkovou, rychlost až 
70 km/h.   

Energie je uložena v odnímatelné 2,8kWh lithium-iontové baterii 
vážící 17 kg. Použité bateriové články jsou podle dodavatele 
identické s těmi, které lze najít například u elektromobilu Tesla S.  

Výrobcem udávaný dojezd na jedno nabití baterií činí za ideálních 
podmínek až 100 km. Podle zkušeností blatenské policie je to 
o poznání méně – spolehlivě 60 km. I tento dojezd je nicméně 
dostačující na celodenní službu, a to i při zvýšených nárocích 
v letních měsících. Elektroskútr pak stačí nabít v nočních 
hodinách, zvláště je-li nabíjení regulováno nabíječkou tak, aby 
se šetřily baterie. 

Robustní konstrukci a vybavení elektroskútru odpovídá jeho 
celková hmotnost, která i při využití lehkých hliníkových slitin činí 
123 kg. Ta není problémem pro silné muže zákona, může však 
poněkud odrazovat jejich fyzicky slabší kolegyně. 

Policejní služba elektroskútru v Blatné 

Blatná je město uprostřed jihočeské přírody plné rybníků a zele-
ně, s nevelkým historickým centrem a rozsáhlejšími rekreačními 
oblastmi na předměstí. To vše musí obsáhnout městští strážníci 
při své každodenní službě.  

Jejich práce zahrnuje především hlídkovou službu v centru 
při sledování veřejného pořádku a disciplíny projíždějících řidičů. 
Je však třeba ohlídat i sportoviště dále od centra a je-li to nutné, 
také městské parky. Jedna takováto rutinní objížďka představuje 
zhruba šest kilometrů jízdy. „Elektromobilní“ strážník za den 
zvládne obvykle tři takové objížďky, ujede tedy kolem 20 km.  

V letních měsících, kdy je třeba zajet také do vzdálenějších 
rekreačních oblastí, se celkem ujetá vzdálenost protáhne 
až na trojnásobek – stále dostačující pro bezpečný dojezd na 
jedno nabití baterií. 
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Výhody elektroskútru ve službě 

Elektroskútr ve službě městské policie nabízí rychlý, pohotový 
a přitom tichý provoz.  

S rychlým rozjezdem až na zmíněnou sedmdesátikilometrovou 
rychlost dojede elektroskútr na předměstí, je-li tam právě potřeba 
strážníka, mnohem rychleji než auto. Při jízdě v centru může 
zároveň hbitě manévrovat v hustém provozu.   

O provozních vlastnostech elektroskútru se ostatně přesvědčili 
i autoři této reportáže při foto-
grafování motorizovaného stráž-
níka v akci – jejich automobil byl 
proti němu i při jízdě po městě 
běžnými rychlostmi bez šance.  

Je-li to při výkonu služby nutné, 
dostane se elektroskútr rychle, 
bezpečně a bez škodlivých emisí 
také tam, kam automobil nemůže 
a nesmí, tedy na úzké parkové 
cesty nebo na naučnou stezku 
v lese.  

V neposlední řadě je elektroskútr 
tichý. To může být pro policistu 
důležitou výhodou – občas je 
zkrátka potřeba být rychlý a 
přitom uniknout pozornosti 
sledovaného. Pokud by tichý 
provoz byl naopak rizikem, na-
příklad při zmíněném pojíždění 
v parku, stačí jednoduše zap-
nout výstražná světla, s nimiž 
se spustí i odpovídající zvukové 
znamení. 

Ekonomika provozu  

Ani městská policie nemá 
neomezený rozpočet. A zde 

přicházejí ke slovu ekonomické výhody elektroskútru.  

Stejný rozsah a charakter pojížděk jako elektroskútr by si poli-
cejní automobil nemohl dovolit nejen proto, že by na některá 
místa prostě nedojel, ale také proto, že by překročil limit kilo-
metrů, odpovídající rozpočtu na svůj provoz. Nejde přitom jen 
o spotřebu paliva. Časté studené rozjezdy a zastavování jsou 
přesně ten typ užívání, který brzy zničí každý automobil 
se spalovacím motorem a převodovkou. Kromě nákladů na palivo 
tu proto hrají významnou roli také náklady na údržbu a obnovu 
vozidla.  

Pokud by se provoz elektroskútru porovnával s podobným 
jednostopým vozidlem na spalovací motor, bude cena takového 
klasického skútru oproti elektrické verzi zhruba čtvrtinová. 
I při vyšší ceně spotřebovaného benzínu oproti spotřebované 
elektřině by tedy náhrada klasického skútru elektrickým „kus 
za kus“ měřená jednoduchou finanční aritmetikou neobstála.  

Toto porovnání se, jak řečeno výše, významně zlepší při využití 
investiční dotace. Především však je tu velmi důležitý socio-
ekonomický efekt v podobě uspořených emisí a hluku i lepší 
provozní vlastnosti umožňující kvalitnější službu městské policie. 
V konečném důsledku všechny tyto přínosy nad rámec běžných 
financí prospějí zdraví a bezpečnosti občanů.  

To vše ocení občané i sami strážníci při své každodenní práci, 
a to i bez komplikovaného vyčíslování zmíněných efektů pomocí 
rozmanitých nákladových sazeb používaných u ekonomických 
analýz investičních projektů. 

Závěrem  

Je zřejmé, že pro město Blatnou není elektromobilita nábožen-
stvím ani líbivým sloganem. Elektrická vozidla městských orga-
nizací se používají tam a takovým způsobem, aby skutečně 
znamenala každodenní přínos pro občany.  

Elektroskútr ve službách městské policie je toho názorným 
důkazem. Policie velmi racionálně využívá jeho užitečné pro-
vozní vlastnosti a ekologické přínosy ku prospěchu občanů 
a návštěvníků města, při plném vědomí ekonomiky jeho provozu.   

Přejme jim tedy mnoho dalších tichých a bezemisních kilometrů 
ve službách zákona a pořádku. 

Jakub Slavík, Pavla Slavíková 

Foto © Smartcityvpraxi.cz  
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Bezdrátová zónová regulace vytápění v 1. základní škole Hořovice 

Typická základní škola  

1. základní škola v Hořovicích je, alespoň pokud jde o energe-
tické hospodářství, poměrně typickou českou školou. Její budova 
(viz foto nahoře) je stará řádově desítky let – patří tedy mezi ty 
novější a v rámci možností upravené zvenčí i zevnitř, ale ne již 
zcela moderní. 

Škola sestává z několika pavilónů vytápěných z lokální kotelny.  

Jednotlivé rozlehlé budovy byly osa-
zeny množstvím klasických teplo-
vodních radiátorů s ruční regulací 
(viz foto vlevo dole).  

Jak je tomu u škol obvyklé, jednotli-
vé třídy a kabinety mívají odlišný 
časový rozvrh.  

V neposlední řadě je škola plná 
zvídavých žáků, které by snadno 
ovladatelné prvky energetického 
hospodářství ve třídách mohly svá-
dět k neodborným zásahům. 

Jako nejvhodnější řešení pro zlep-
šení vytápění se proto ukázala bez-
drátová zónová regulace. 

Projekt a jeho cíle   

Hlavními cíli projektu bezdrátové zó-
nové regulace byla úspora nákladů 
na vytápění, zjednodušení a zefek-
tivnění regulace vytápění, tzn. re-
gulace teploty v závislosti na čase, 
místnosti, počtu osob a požadavcích 
uživatelů.  

Dalším důležitým cílem, který se 
od projektu očekával, bylo získání 

online přehledu teplot v jednotlivých místnostech v čase a mož-
nost vzdáleného dohledu.  

Technické řešení…  

V 1. základní škole Hořovice jsou v 5. pavilonu školy po instalaci 
bezdrátového systému IQRC napojeny na jeden topný okruh tři 
nadzemní podlaží s 96 původními radiátory vybavenými nově 
termostatickými hlavicemi (viz foto níže).  

Systém je dále osazen 22 regulačními jednotkami na stěnách (viz 
foto na protější straně vlevo nahoře).  

Regulační jednotky jednak měří prostorovou teplotu v určených 
místnostech a následně na základě naměřené teploty řídí termo-
statické hlavice. Z těchto regulačních jednotek lze v předna-
staveném rozmezí manuálně měnit centrálně nastavenou teplotu 
dle aktuální potřeby.  

Celý systém je koordinován centrální řídicí jednotkou. Jelikož jsou 
prostory rozsáhlé, bylo nutné zapojit 3 prodlužovače RF signálu 
pro spolehlivé pokrytí signálem.  

Do počítače správce budovy byl naimplementován software 
IQRC pro správu a vzdálený dohled nad topným systémem –  
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příklad jeho používání ukazuje obrázek pod článkem. V případě 
požadavku na měření teploty na více místech lze řešení posílit 
o snímače teploty.  

Systém může být dále rozšířen o spínání kotle.  

…a jeho výsledek 

Žákům, učitelskému sboru a návštěvníkům školního areálu při-
nesla regulace vytápění tepelnou pohodu.  

Dalším významným přínosem byl komfort spojený s fungováním 
systému bez obsluhy uživatelem.  

Díky tomuto projektu se 1. základní škola zařadila mezi prů-
kopníky energetické efektivity veřejných budov v Hořovicích. 
A nejen to. Základní škola v rámci projektu prakticky předvedla 
velmi důležitou věc. Ukázala, jak jednoduchou, dostupnou 
a rychlou rekonstrukcí bez větších stavebních úprav lze účelně, 
hospodárně a se systémovým přístupem využívat moderní tech-
nologie. To je základem konceptu Smart City.  

Občané Hořovic ocenili pokrokovost vedení školy při využívání 
moderních technologií. 1. základní škola se stala inspirací 
pro další městské či obecní provozovatele škol a jiných orga-
nizací veřejných služeb.  

Pozitivním mediálním obrazem se v neposlední řadě zvýšila 
prestiž a popularita školy i jejího vedení a narostl zájem ze strany 
nových žáků.  

Pozadu nezůstala ani ekonomická stránka. Rychlá návratnost 
investice v horizontu 2 až 5 let má vliv také na budoucí vývoj 
školy, neboť uspořené finance se dají použít na jiné, škole 
prospěšné aktivity. 

Celkové shrnutí 

V dnešní době je obrovský tlak na energetickou efektivitu, 
obzvláště energetickou efektivitu veřejných budov. Velký objem 
investic je využíván na zateplování či výměnu oken, ale málokdy 
se myslí i na efektivní využití energie. I moderní a zateplená bu-
dova, ve které jsou vytápěny neobsazené prostory nebo přetá-
pěny místnosti s větším počtem osob, je neefektivní.  

1. základní škola Hořovice se může pochlubit tím, že vytápí 
efektivně, i když její budova – jak řečeno v úvodu – nepatří k těm 
nejmodernějším. Je to díky příkladnému přístupu vedení školy 
k efektivnímu vytápění a snaze šetřit náklady. 

Je nicméně třeba vidět, že nainstalovaný systém regulace IQRC 
je jen nástrojem, který pomáhá dosáhnout úspor. Jak bude 
využíván, je již na správci systému. Po prvním roce provozu 
1. ZŠ Hořovice vyhodnotí úspory a zváží možnost rozšíření 
systému IQRC do celého areálu školy. 

Text, foto a obrázky © HDL Automation s.r.o. 

Další informace: www.hdl-automation.cz  

http://www.hdl-automation.cz/
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Kvalitní elektrická energie šetří zařízení a peníze jejich provozovatelů  

Hospodaření s energií především 

Důležitou součástí hospodárného řízení jakéhokoliv 
provozu či budovy je v dnešní době sofistikovaný 
energetický management. Velká část veřejnosti 
i podnikatelské sféry však za tímto označením vidí 
pouhý důraz na úsporné elektrické spotřebiče nebo 
na snížení ceny za energie pro odběratele. Vzhledem 
k rostoucím cenám energií se odběratelům tyto dveře 
však stále více přivírají. 

V konečném důsledku přináší mnohem výraznější 
finanční úspory zvýšení kvality dodávané energie, 
optimalizace spotřeby, hledání zbytečných odběrů 
a zdrojů nízké efektivity, či ochrana spotřebičů a ener-
getické sítě. Takovéto pojetí energetického mana-
gementu realizují v praxi technologie české firmy  
ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o. (dále „ENERTIG“). 

Není elektřina jako elektřina 

Spotřebu a životnost používaných elektrických spotře-
bičů ovlivňuje zásadním způsobem kvalita dodávané 
elektřiny. Kvalita a parametry dodávky elektřiny provo-
zovatelem distribuční soustavy (PDS) jsou předepsány normou 
ČSN EN 50160 – Charakteristiky napětí elektrické energie 
dodávané z veřejné distribuční sítě. Hlavními charakteristikami 
elektrické energie jsou zde kmitočet sítě 50 Hz a dále napětí, 
které by ve veřejné síti mělo činit 230 V, ovšem s povolenou 
odchylkou ±10 %. 

V praxi to znamená, že v elektrické zásuvce lze podle normy 
naměřit napětí v rozmezí od 207 do 253 V. Takový rozsah napětí 
má na spotřebiče v síti účinky bez nadsázky katastrofální. Příliš 
vysoká hodnota napětí výrazně zkracuje životnost spotřebičů 
a zvyšuje jejich spotřebu. Naopak, příliš nízká hodnota napětí 
způsobí špatnou funkci spotřebičů, znemožní jejich plné využití 
a zkrátí jejich životnost.  

Problém je i s kmitočtem, respektive jeho sinusovým průběhem, 
na němž záleží, zda napětí a proud dodají spotřebiči skutečný, 
tzv. činný výkon. Tento průběh je stále více narušován 
množstvím připojených elektronických zařízení, vybavených 
usměrňovači. 

Speciálním příkladem kolísání parametrů v distribuční soustavě je 
elektrická sít veřejného osvětlení.  

V jeho provozní době dochází k nočnímu útlumu odběru 
elektrické energie, čímž je energetická síť přehlcena jejím 
nadbytkem. To se projeví vyšší hodnotou napětí v distribuční síti 
oproti dennímu provozu. Veřejné osvětlení 
vystavené tomuto vlivu – tak jako ostatně 
všechny spotřebiče připojené do elektřiny – 
pak vykazuje vyšší spotřebu, než by tomu 
bylo přes den. 

Technologie ENERTIG SYSTEMS 

ENERTIG realizuje výše popsaný způsob 
energetického managementu za pomoci 
vlastních technologií, které zákazníkům 
pomáhají optimalizovat jejich spotřeby 
energií. Všechny dodávané technologie 
jsou navíc chytře propojeny s analytickým 
systémem pro komplexní správu energií a 
energetický management jménem Plat-
forma ENERTIG SYSTEMS. Příklad zavá-
dění této platformy ukazuje obrázek vpravo 
dole. 

Zavedení technologií ENERTIG SYSTEMS 
do provozu klienta může představovat do-
dávku samostatných funkčních celků – 
technologií propojených internetem věcí 
(IoT)  s vlastní  logikou  řízení.  Takovými  

technologiemi jsou například regulátory a stabilizátory parametrů 
elektrické energie. 

Další možností je ucelené kompaktní technologické řešení před-
stavující dodávku Analyzátorů elektrické sítě, Smart modulů 
pro měření impulsů spotřeby vody a plynu, a to včetně lokální 
nebo webové aplikace pro vizualizaci a zobrazování naměřených 
parametrů instalovanými technologiemi. 

Právě regulátory a stabilizátory parametrů elektrické energie jsou 
důležitou součástí řešení od ENERTIG. 

Toto řešení spočívá v instalaci technologie pro regulaci a stabi-
lizaci elektrických parametrů z distribuční sítě, kterou nazýváme 
REGULATION GRID SYSTEM (RGS). Schéma jeho fungování 
ve veřejném osvětlení ukazuje obrázek vpravo nahoře. 

Regulátory a stabilizátory ENERTIG aktivně sledují a zlepšují 
účinnost monitorovaného elektrického okruhu, regulují 
a stabilizují výstupní napětí do elektrického okruhu uživatele, 
umožňují upravovat nedokonalý účiník, aktivně filtrují harmonické 
složky napětí a proudů (tedy zkvalitňují kmitočet a jeho průběh), 
a také chrání okruhy připojených objektů proti přechodovým 
jevům, které vznikají při dodávce elektrické energie. Tyto 
technologie přinášejí prokazatelnou a významnou úsporu všude 
tam, kde jsou v elektrických okruzích používány běžné spotřebiče 
a zařízení. 
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Úspěšné uplatnění v Jihlavě a Žďáru 
nad Sázavou  

Úspěšnou implementaci regulátorů ENERTIG a Platformy 
ENERTIG SYSTEMS lze demonstrovat na příkladu repase 
dosloužilých a dodávky nových regulátorů pro veřejné osvětlení 
ve městech Jihlava a Žďár nad Sázavou. 

V případě města Jihlavy se jednalo o kompletní repase 
původního třífázového regulátoru parametrů elektrické sítě 
instalovaného na jednom z uzlů veřejné osvětlení s výbojkovými 
svítidly. Původní typ regulátoru LWT3040 již zaniklého výrobce, 
s výkonem do 40 A/Fáze, byl upgradován o nové silové kom-
ponenty, část kabeláže a byla provedena také instalace nové 
řídicí jednotky ENERTIG CU 4.0, včetně vlastního řídicího 
systému regulátoru. Upgrade byl tedy proveden v souladu s tech-
nickou koncepcí regulátorů ENERTIG (viz fotografie nahoře). 

Výsledkem provedených prací na regulátoru je nyní rychlejší 
proces přepínání regulačních stupňů, což snížilo zatížení jednotli-
vých silových komponentů regulátoru a prodloužilo jejich život-
nost. Přímý dopad upgradu regulátoru je také znatelný na sví-
tidlech veřejného osvětlení, kterým o 20 až 23 % klesla spotřeba 
a prodloužila se délka jejich životnosti. Tím se snížily také 
dodatečné náklady na údržbu veřejného osvětlení. 

Obdobné výše úspory na spotřebě elektrické energie veřej-
ného osvětlení (okolo 21 až 22 %) je dosahováno také v pří-
padě regulátorů dodaných pro město Žďár nad Sázavou 
(viz obrázek dole).  

V tomto případě byly jako součást regulátorů dodány také 
analyzátory elektrické sítě pod značkou ENERGYMETERy 
ENERTIG, které průběžně monitorují stav elektrické sítě veřej-
ného osvětlení, včetně všech důležitých elektrických parametrů – 
napětí, proud, jalová i činná energie, účiník, fázový posun, 
harmonické zkreslení THD a další, celkem přes dvacet měřených 
hodnot. ENERGYMETERy ENERTIG instalované jako součást 
regulátorů tak vytvořily základ smart grid, neboli chytré sítě veřej-
ného osvětlení města. 

Prostřednictvím Platformy ENERTIG SYSTEMS může nyní město 
Žďár nad Sázavou využívat všechny nástroje pro komplexní sprá-
vu elektrické energie veřejného osvětlení a jeho energetického 
managementu. 

Prostor k dalšímu rozšiřování 

Celý SMART GRID SYSTEM (SGS) od ENERTIG je možné 
rozšiřovat o libovolný počet měřených/analyzovaných bodů. 
Takovýmito body mohou být jak uzly elektrické sítě, které chce 
zákazník monitorovat, tak i odběrná místa vody nebo plynu.  

ENERTIG SMART GRID SYSTEM (viz obrázek na vedlejší straně 
dole) tak představuje systém pro komplexní správu, měření, 
analýzu a řízení energetických sítí, který navíc nemusí být díky 
jednoduchému a intuitivnímu ovládání nutně určen pouze 
energetikům. 

Text, foto a obrázky © ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o. 

Další informace: www.enertig.cz  

http://www.enertig.cz/
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25 30 35 40 45 50 55

Hloubka vybití

DOD %

100 25 000 19 847 15 753 12 504 9 925 7 878 6 253

90 30 864 24 503 19 449 15 437 12 253 9 726 7 720

80 39 063 31 011 24 615 19 538 15 508 12 309 9 770

70 51 020 40 504 32 150 25 519 20 255 16 077 12 761

60 69 444 55 131 43 760 34 734 27 569 21 883 17 369

50 100 000 79 388 63 014 50 016 39 700 31 512 25 012

40 156 250 124 044 98 459 78 151 62 031 49 237 39 081

30 277 778 220 523 175 038 138 935 110 278 87 532 69 478

20 625 000 496 178 393 836 312 603 248 125 196 947 156 325

10 2 500 000 1 984 711 1 575 344 1 250 412 992 502 787 788 625 298

Průměrná teplota článků (°C)  

Cyklická životnost (počet cyklů do dosažení 80% původní kapacity) 

Život baterie aneb Jak jezdit na baterky co nejdál a co nejefektivněji 
Baterie a akumulátory jsou dnes nedílnou součástí našich životů. 
Bez těchto elektrochemických zdrojů energie si dnes neumíme před-
stavit život. Jsou všude kolem nás, v každém mobilním telefonu, ovla-
dači k televizi i v každém automobilu. S rozvojem elektromobility je ale 
slovo baterie nebo akumulátor stále více skloňované. Zde si ukážeme, 
jak rozumět bateriím a jejich efektivnímu používání v elektromobilitě, ať 
už jde o osobní a nákladní elektromobily nebo o elektrické autobusy. 

Baterie a akumulátor  
Je potřeba si nejprve vysvětlit rozdíl mezi baterií a akumulátorem.  

Baterie je z pohledu elektrochemického zdroje energie soubor 
jednoho a více primárních článků, tedy těch, které se nedají 
opětovně dobíjet.  

Akumulátor je elektrochemický zdroj, který se skládá z jednoho a 
více sekundárních článků, tedy těch, které je možno po vybití 
opakovaně nabíjet.  

V ovladači k televizi se tedy většinou používají primární články, 
akumulátory v mobilních telefonech, startovací baterie v auto-
mobilech i baterie elektromobilů jsou sekundární články a měly by 
být správně označeny jako akumulátory. Dnes se ovšem pojmy 
„baterie“ a „akumulátor“ volně zaměňují a výraz „baterie“ je běžně 
používán pro sestavu dobíjecích článků, např. trakční baterie – 
tedy baterie sloužící jako zdroj energie k pohonu elektrického 
vozidla. 

Životnost baterie – v elektromobilitě zásadní věc 
Právě elektromobilita přináší spoustu otázek o tom, jak vlastně 
akumulátory správně používat, aby jejich uživatel dosáhl co 
nejdelší životnosti. Server Evropská enviromentální agentura 
(European Environment Agency, 2019) uvádí, že v roce 2018 
dosáhl celkový podíl elektrických vozidel, tzn. plug-in hybridů 
(elektromobilů nabíjených zvenčí a zároveň vybavených spalo-
vacím motorem) a vozidel s čistě elektrickým pohonem, výše 2 % 
z celkového množství 257 mil. vozidel. Zkušenosti s elektrickými 
vozidly u široké veřejnosti tedy nejsou veliké, a i mezi odbornou 
veřejností tak existuje spousta mýtů, které se bateriových pohonů 
týkají. Tím nejpalčivějším je životnost akumulátoru elektrického 
vozidla. Pojďme si vysvětlit, co tedy nejvíce ovlivní životnost 
trakční baterie elektrického vozidla a je jedno, zda se jedná 
o elektromobil či elektrobus. 

Volba elektrochemického zdroje  
První, co ovlivní životnost trakční baterie, je volba elektro-
chemického zdroje. Dnes jsou již téměř bez výjimky v elektro-
mobilitě používány akumulátory na bázi lithia. Ne vždy tomu však 
bylo. 

Příklad ze života 

První elektromobily používaly tradiční olověné baterie, které však 
nejsou ideální, protože velmi rychle degradují, pokud nejsou pra-
videlně dobíjeny do plné kapacity. Typickým příkladem takového 
elektromobilu jsou vozidla ŠKODA ELTRA 151L a 151 Pick-UP 
z počátku 90. let minulého století.  

Druhou cestou bylo použití alkalických akumulátorů Ni-Cd nebo 
Ni-MH. Tato chemická složení již netrpěla degradací bez pravi-
delného dobíjení, tak jako u olověných baterií. Rozvoj elektro-
mobility však plně umožnil až příchod akumulátorů na bázi lithia. 
I v oblasti samotných lithiových akumulátorů je mnoho podskupin 
podle použitých prvků v elektrodách a právě ty určují finální 
vlastnosti samotné trakční baterie. 

Počet nabíjecích cyklů 

Životnost trakční baterie je definována dvěma ukazateli.  

Prvním je kalendářní životnost, což je teoretická doba, po kterou 
akumulátor udržovaný na plný stav dobíjení vydrží, než dosáhne 
úrovně 80 % své původní kapacity.  

Druhým ukazatelem, a pro potřeby elektromobility mnohem 
důležitějším, je cyklická životnost. Cyklická životnost znamená, 
kolik  cyklů nabití a vybití daný akumulátor vydrží, pokud se bude  

Tabulka: Cyklická životnost LTO akumulátoru v závislosti 
na hloubce vybití DOD a průměrné teplotě článků 

opakovaně nabíjet a vybíjet. Množství takových cyklů pak závisí 
na hloubce vybití (DOD) a na průměrné teplotě bateriových 
článků v průběhu života. Příklad definice cyklické životnosti 
lithiového akumulátoru pro chemickou variantu lithium-titanátové 
baterie (LTO) je zobrazen v tabulce nahoře. 

Další druhy lithiových akumulátorů mají charakteristiku své 
cyklické životnosti odlišnou.  

Zmíněné lithium-titanátové akumulátory (LTO) mají nejvíce cyklů, 
v našem případě 39 000, při pravidelném vybití 80 % energie 
baterie (80 % DOD). LTO akumulátory jsou také vhodné na apli-
kace, kde je potřeba vysoký výkon, tedy velmi rychlé dobíjení 
a vybíjení, avšak mají menší hustotu energie (Wh/kg) než ostatní 
druhy lithiových akumulátorů, proto nejsou vhodné na aplikace 
s velmi dlouhým dojezdem na jedno nabití.  

Příklad ze života 

Cyklické životnosti LTO baterií se využívá zejména v parciálních 
trolejbusech, tedy trolejbusech s bateriovými zásobníky energie 
pro provoz mimo trolej. Takové vozidlo si mnohokrát denně 
prodlouží linku za hranice dosahu trakčního vedení a na malou 
trakční baterii je schopno ujet 10 až 15 km v závislosti na velikosti 
vozidla. Uživatelé tak mohou ideálně prodloužit linku bez nutnosti 
budování trakčního vedení. I přes to, že v reálných aplikacích je 
denně takových cest za hranice dosahu trakční linky více než 10, 
trakční baterie mají ambici reálně dosáhnout životnosti vozidla.  

Na obrázku je parciální  
trolejbus Škoda Castellon  
a baterie od firmy Altairnano,  
používaná mimo jiné  
u těchto trolejbusů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naopak lithium magnesium kobaltové (NMC) akumulátory mají 
hustotu energie ve Wh/kg jednu z nejvyšších, a proto jsou vhodné 
na aplikace, kde je potřeba velký dojezd na jedno nabití.  
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Naproti tomu jde cyklická životnost. Někteří výrobci uvádějí 
až 6000 cyklů při pravidelném využití 80 % energie akumulátoru 
(80 % DOD). Abychom dosáhli podobné životnosti jako u LTO 
trakčních baterií, je potřeba adekvátně navýšit kapacitu NMC 
trakční baterie a pravidelně využívat jen její část.  

Nevýhodou u všech současných lithiových akumulátorů s vyso-
kou energetickou hustotou je také jejich neschopnost zejména 
rychlého nabíjení. Některé typy jsou schopny nabíjení až 2C, což 
znamená, že nabíjecí výkon (kW) může být dvakrát větší, než je 
kapacita baterie v KWh. 

Naproti tomu nejvýkonnější LTO baterie jsou schopny dosahovat 
nabíjecích výkonů 8C. Převedeno na dobu nabíjení to znamená, 
že LTO baterie se z 0 na 100 % nabije za 7,5 minuty, kdežto 
NMC baterie za 30 minut. 

Problematika doby nabíjení však musí zahrnovat ještě jeden 
ukazatel, a tím je teplota článků. Při nabíjení vysokými výkony 
rychle roste teplota článků vlivem tepelných ztrát, které jsou 
způsobeny růstem vnitřního odporu článků při vyšších proudech, 
resp. výkonech nabíjení. Z pohledu celého systému trakční 
baterie to znamená, že systémy pro rychlé dobíjení (2C u NMC 
a 8C u LTO baterií) musí mít adekvátně dimenzovaný chladicí 
systém. 

Příklad ze života 

Příkladem využití rychlého dobíjení LTO baterií jsou průběžně 
dobíjené elektrobusy. V české republice se aplikací této tech-
nologie v elektrobusu můžeme setkat ve městě Ostrava, které 
na lince Ostrava-Svinov – Klimkovice provozuje dva elektrobusy 
s trakčními bateriemi LTO.  

Celá linka je koncipována tak, že na konečné stanici Ostrava- 
Svinov je rychlodobíjecí stanice s výkonem přesahujícím 400 kW, 
která během pěti minut nabije trakční baterie na další hodinu 
jízdy.  

Fotografie elektrobusu Ekova 
Electron 12 u rychlonabíjecí  
stanice a jeho střešní kontej- 
ner s bateriemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vozidlu stačí relativně malá kapacita trakční baterie s kapacitou 
okolo 80 kWh, protože i tak vozidlo na celý okruh využívá 
cca 50 % instalované kapacity. I přes to, že baterie udělá 12 až 
15 cyklů nabití – vybití denně, je plánovaná životnost trakční 
baterie více než deset let. 

V dnešní době se často setkáváme s názorem, že rychlé dobíjení 
trakčním bateriím škodí. Průzkum společnosti Geotab (viz graf na 
obrázku vpravo nahoře), který se soustředil na několik oblastí 
hodnocení trakčních baterií, upozornil na fakt, že u osobních 
elektromobilů trakční baterie trpí rychlým dobíjením rychlejším 
poklesem celkové kapacity trakčního akumulátoru. 

Tento graf však nebere v potaz konstrukci trakčních baterií, proto-
že do průzkumu byly zahrnuty jak elektromobily, které mají pasiv-
ní chlazení trakční baterie, tak i ty, které mají pokročilé kapa-
linové chlazení. Takové baterie se budou velmi lišit v průměrné 
teplotě článků. Baterie s pasivním chlazením budou mít teplotu 
článků v průběhu života výrazně vyšší, a tudíž jejich pokles celko-
vé kapacity bude výrazně rychlejší oproti trakčním bateriím 
s aktivním kapalinovým chlazením. 

Jak prodloužit životnost baterie 

Celkovou životnost baterie můžeme prodloužit několika kroky.  

Prvním je volba správné technologie pro konkrétní aplikaci. 
Pokud uvažujeme o elektrobusu, pak první otázkou je, zda se 
jedná o čistě městský provoz, či zda se jedná o vozidlo určené 
pro delší trasy.  

Dalším krokem je určení strategie rozvoje nabíjecí infra-
struktury s ohledem na předpokládanou frekvenci dobíjení. Jinou 
životnost bude mít baterie, která se dobíjí pravidelně v provozu, 
v extrémním případě na každé zastávce, a jinou životnost bude 
mít baterie, která se po celodenním provozu bude dobíjet v noci 
v depu. Pro časté nabíjení v provozu lze volit technologii LTO, 
která je schopna pojmout vysoké množství energie v krátkém 
čase a jejíž vysoká cyklická životnost umožní dosažení životnosti 
trakční baterie na úrovni životnosti vozidla. Pro delší dojezdy 
a noční dobíjení je naopak vhodná jiná trakční baterie.  

Posledním krokem je volba velikosti trakční baterie, tedy množ-
ství energie v kWh. Jelikož dostupná kapacita akumulátorů 
v průběhu života klesá, musí být navržena trakční baterie tak, aby 
poskytla požadovanou energii i na konci své životnosti. Jedno-
duše řečeno, aby elektrovozidlo ujelo na konci životnosti poža-
dovanou trasu. Zde se nemusíme nutně vázat na obecně platný 
názor, že konec životnosti baterie je dosažení 80 % její původní 
kapacity. U lithiových akumulátorů lze tuto hranici posouvat níže, 
řekněme až k 60 %, protože pokles celkové kapacity u lithiových 
akumulátorů je zhruba lineární.  

Příklad ze života 

Na našich příkladech reálného využití trakčních baterií lze ukázat 
jaký je stav trakční baterie po několika letech provozu. Nejstarší 
parciální trolejbusy s LTO bateriemi výrobce Škoda Electric jezdí 
již od roku 2014. Dle aktuálních měření stavu baterií z roku 2019 
je pokles kapacity trakční baterie do 2 %. 

U rychlodobíjecích elektrobusů výrobce Ekova Electric, které jez-
dí v Ostravě, je po ujetí cca 80 000 kilometrů aktuální pokles ka-
pacity méně než jedno procento oproti původní kapacitě 
na počátku životnosti. Vzhledem k faktu, že obě aplikace využí-
vají cca 50 % instalované kapacity, mají před sebou trakční bate-
rie na těchto vozidlech dlouhou životnost. V těchto případech lze 
plánovat konec životnosti někde na hranici 70 % zůstatkové 
kapacity trakční baterie. 

Závěrem 

Život baterie je tedy otázkou volby správné technologie pro kon-
krétní aplikaci, a to nejen druhu akumulátoru, ale samotného 
celku trakční baterie, včetně její velikosti a správné technologie 
chlazení. Samotnou životnost pak může ovlivnit sám uživatel, a to 
zejména správným nabíjením. U lithiových akumulátorů se 
po konci použití ve vozidlech jako součást trakčních baterií nabízí 
další použití ve stacionárních úložištích, kde mohou sloužit ještě 
řadu let. 

Ing. František Šťastný, nano power a.s., www.altairnano.cz 

Foto a obrázky © nano power a.s., není-li uvedeno jinak
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Problém jménem hluk z dopravy a řešení jménem elektrický autobus  

Zní to dramaticky, ale je to skutečnost: I nadměrný hluk 
přispívá k předčasným úmrtím. Není tudíž divu, že 
ve městech je hluk z dopravy ekologickým problémem 
číslo dva, hned za emisemi. Jeho řešením se vážně 
a systematicky zabývá také skupina Volvo se svojí 
dlouholetou historií výroby autobusů, která je dnes 
úspěšným dodavatelem elektrických bateriových 
a hybridních autobusů pro zdravý městský provoz.  

Nepřítel hluk   
Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své 
studii konstatuje, že 30 % Evropanů je vyrušováno 
hlukem z dopravy. Výsledkem jsou zdravotní pro-
blémy, které jsou prozatím, bohužel, podceňová-
ny. Vystavení nadměrnému hluku totiž může vést 
ke kardiovaskulárním problémům, které zkracují 
lidský život. 

Obzvláště závažné je vystavení tomuto hluku  
v noci během spánku. Lidský organismus má totiž od pravěku 
nastaven varovný systém, reagující i ve spánku na cizí zvuky. 
Nepříjemný nebo nepřirozený hluk tak narušuje klidný spánek. 
Zná to každý, kdo nemůže klidně spát v cizím prostředí, na-
příklad v hotelu. Zvláště zranitelní jsou v tomto směru staří 
a nemocní lidé, ale také děti.  

Studie WHO doporučuje, aby průměrná hladina hluku z dopravy 
za 24 hodin nepřesáhla – jednoduše vyjádřeno – hodnotu 
53 dB a průměrná hladina hluku v nočních hodinách (23:00 – 
7:00 hod.) hodnotu 45 dB. 

Pro srovnání, podle české legislativy obecně platí, že základní 
hladinou pro venkovní prostory je limit 50 dB. Pro dobu v noci 
se snižuje o 10 dB, ale pro hlukovou zátěž v blízkosti komu-
nikací se zvyšuje až o 20 dB. 

K tomu je pro úplnost užitečné poznamenat, že problematika 
definice a měření hluku a jeho vnímání sluchem je poměrně 
složitá. Při něm totiž u člověka hraje roli nejen sama hlasitost, 
ale také frekvence – tedy výška tónu – a oba tyto faktory jsou 
navzájem provázané. Měření je proto upravováno pomocí 
tzv. korekčních křivek tak, aby změřené hodnoty více reflekto-
valy lidské vnímání. 

Hluk vozidla a jeho zdroje 

Důležitým, ale ne jediným zdrojem hluku vozidla je motor. Hluk 
motoru  je  významný  při rychlostech  do 50 km/h,  při vyšších  

rychlostech převáží hluk pneumatik. Motor má tedy pro hlu-
kovou zátěž význam právě v městském prostředí.  

Nejde přitom pouze o hluk při jízdě. Nepříjemný je i hluk motoru 
stojících vozidel, který se velmi často týká právě autobusů. 

Řešení nabízejí elektrické autobusy. Jejich hluk, tedy pře-
devším hluk pneumatik a pomocných elektrických zařízení, patří 
k těm, které lze snadno odfiltrovat fasádami domů. Hluk 
pomocných zařízení v elektrickém autobusu lze kromě toho 
vhodnou konstrukcí dále snižovat nebo tlumit. 

Elektrické autobusy na lince 55 v Göteborgu  
Od roku 2015 jezdí na lince 55 göteborgské městské dopravy 
(viz foto nahoře a plánek vlevo dole) elektrické autobusy Volvo 
s průběžným dobíjením – bateriové elektrobusy a plug-in 
hybridní autobusy kombinující plně elektrický provoz s diesel-
hybridním provozem. Elektrický provoz probíhá od léta 2018 
také na části göteborgské linky 16, s nasazením kloubových 
elektrobusů Volvo. Do konce roku 2020 plánuje město v provo-
zu přes 200 elektrických autobusů. 

Linka 55 je 8 km dlouhá a vede městským centrem v mírně 
zvlněném terénu. Během třináctihodinového denního provozu 
najede každý autobus zhruba 160 km. Měsíčně se na lince 
přepraví 100 tisíc cestujících.  

Baterie autobusů jsou dobíjeny jednak pomalu v depu po dobu 
cca 4 hodin, a jednak rychlodobíjením velkými výkony po dobu 

3 až 6 minut na konečných zastávkách. 

Provoz na lince 55 je součástí vývojového a demonstračního 
projektu ElectriCity. Vedle skupiny Volvo a města Göteborg 
patří mezi celkem čtrnáct partnerů tohoto projektu zejména 
zdejší technická univerzita spolu s dalšími výzkumnými 
institucemi a dále dopravní, energetické a technologické 
firmy a organizace.  

Skupina Volvo v rámci tohoto projektu prováděla měření 
hluku porovnávající elektrický provoz na lince 55 se srov-
natelným dieselovým pohonem.     

Měření mělo exaktně prokázat a upřesnit to, co se o škod-
livosti hluku všeobecně ví. Cílem bylo také porovnat výsledky 
objektivních měření se subjektivním vnímáním cestujících, 
zjištěných ze zákaznických průzkumů.  

Závěry jsou rozhodně zajímavé a dále podporují rozvoj 
elektrických autobusů.  

Poznámka: Naměřené hodnoty hluku jsou dále uváděny 
v dB(A), tedy v decibelech s tzv. korekční křivkou A (viz 
výše), která připodobňuje měření subjektivnímu vjemu slab-
ších zvuků. 

Hluk vně autobusu  
Výsledky měření hlukové zátěže vně autobusu ukazuje graf 
na protější straně. Hluk byl měřen při konstantní rychlosti 
ve vzdálenosti 7,5 m od autobusu na certifikované trase. 
Srovnávací dieselový autobus měl hlučnost o 5 dB(A) nižší, 
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než je ve Švédsku zákonem přípustné maximum – 
rozhodně tedy nešlo o nadměrně hlučné vozidlo, kde 
by srovnání s elektrickým autobusem muselo vyznít 
prvoplánově nepříznivě. 

Jak ukazuje graf, naměřený rozdíl ve vnějším hluku 
mezi oběma vozidly se pohybuje v rozmezí 5 až 
9 dB(A). S rostoucí rychlostí hluk obou vozidel stou-
pá. Jejich rozdíl se zároveň snižuje, tak jak postupně 
převládá zvuk pneumatik nad zvukem pohonu. 
Při rychlosti 50 km/h je vnější hluk dieselového a 
elektrického autobusu takřka totožný. To jen potvr-
zuje výše uvedené poznatky o zdrojích hluku vozidla 
a o přínosech nehlučného elektrického pohonu 
zejména v městském provozu.  

Subjektivně je rozdíl hluku mezi oběma vozidly 
v takovémto rozsahu vnímán jako „jasný rozdíl“ nebo 
jako „dvakrát hlučnější“ diesel oproti elektrickému 
pohonu.   

Hluk uvnitř autobusu  
Pro naprosto srovnatelné měření hluku uvnitř autobusu byla 
využita konstrukční vlastnost tzv. paralelního hybridu, který 
používají autobusy Volvo. Tato koncepce pohonu umožňuje 
v krajních režimech buďto plně elektrický pohon energií 
z baterie nebo plně dieselový pohon s mechanickým přenosem 
výkonu na kola autobusu. (Poznámka: Jiným řešením je tzv. 
sériový hybrid, kdy jsou kola vždy poháněna elektromotorem, 
pro nějž dieselový motor v případě potřeby vyrábí elektřinu.) 
Bylo tedy možné měřit vnitřní hlučnost elektrického a dieselo-
vého pohonu u téhož vozidla, pouze ve dvou provozních reži-
mech. Měření bylo provedeno při nižších a vyšších rychlostech. 
Hluk byl měřen na nejzadnějších sedadlech autobusu. Výsledky 
ukazuje graf vpravo níže.  

Rozdíl ve vnitřním hluku je podobný jako u vnějšího hluku – 
pohybuje se v rozmezí 6 až 10 dB(A). Podobně jako u vnějšího 
hluku přitom klesá rozdíl obou pohonů s rychlostí vozidla, tak 
jak převládá zvuk pneumatik. Při nízkých rychlostech je vnitřní 
hluk dieselu oproti elektrickému pohonu dvojnásobný.   

„Zdravý“ elektrický pohon   
Při porovnání výsledků měření se zákaznickými průzkumy 
se zjistilo, že subjektivně vnímaný rozdíl v hlučnosti dieselového 
a elektrického autobusu je navzdory výše zmíněné korekci 
měření mnohem výraznější než ten, který byl objektivně 
naměřený.  

Jednoduše a laicky řečeno: Výzkum ukázal, že 
elektrický pohon u autobusu je oproti spalovacímu 
motoru nejen objektivně tišší, ale i lidskému sluchu 
mnohem příjemnější. 

Je to tedy nejen úspora emisí, ale také znatelně 
menší a snesitelnější hluk elektrických autobusů 
oproti dieselovým, které z pohledu zdraví – obzvlášť 
v nočních hodinách – podporují elektrifikaci parků 
městských autobusů.    

Tento efekt má přitom významný přínos při nižších 
rychlostech v městském provozu. Od rychlosti 
50 km/h výše přestává fakticky hrát roli.  

Další výzvy pro výrobce – i příliš 
mnoho ticha může škodit  
Výzvou pro konstruktéry je zároveň akustický varov-
ný systém vozidla (AVAS), který varuje před tichým 
vozidlem pěší a cyklisty, zejména pak zrakově 
postižené osoby.  

Od poloviny roku 2019 musí být všechny nové typy 
elektrických vozidel v EU s provozem tišším než 
stanovený limit vybaveny tímto varovným systé-
mem. Cílem konstruktérů Volvo je proto vytvořit 
zvuk, který bude varovat, ale přitom nebude rušit 
řidiče, cestující ani obyvatele okolních budov. 

Jakub Slavík pro Volvo Group Czech Republic 

Foto a obrázky © AB Volvo 

Kontakt: radko.manda@volvo.com 
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Příběh ze života o Rozumném Městě, Smart Kocourkově a strategii smart city  

Využívání rozmanitých chytrých pomocníků začíná strategií smart 
city. Budeme Vám zde vyprávět příběh o dvou městech a jejich 
strategiích smart city, s nimiž jsme se setkali během naší konzultační 
práce. Příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart 
city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, 
méně rozumný. Nechceme tu chválit jedno město a pranýřovat druhé, 
nýbrž ukázat, v čem je problém a v čem je vtip. Městům jsme proto 
dali fiktivní názvy Rozumné Město a Smart Kocourkov. Jejich příběhy 
ale fiktivní nejsou – jsou ze života. Nanejvýš jsme je tu a tam trochu 
zjednodušili, abychom pro samé stromy nepřestali vidět les.  

Přístup ke zpracování strategie smart city  
Obě naše města jsou v kategorii těch menších, jakých je 
v Česku drtivá většina. Obě měla chvályhodný úmysl: vypra-
covat strategii smart city v návaznosti na existující strategii 
města. Obě města také již měla své první, docela dobré zku-
šenosti s využíváním moderních technologií ve prospěch obča-
nů a života ve městě. Bylo tedy na čem stavět. Logicky proto 
bylo na čase, dát dosavadním zkušenostem řád, perspektivu 
a postup – což je vlastně to, k čemu strategie smart city slouží 
(viz následující obrázek). 

Tady podobnost mezi našimi městy končí. 

Vedení Rozumného Města bylo jasné, že práci na strategii 
smart city za něj nikdo neudělá, protože ta strategie je jejich 
a ničí jiná. Potřebovalo však pomoc externích specialistů, kteří 
by mu ukázali, kudy do toho, a zároveň se postarali, aby výsled-
ný dokument měl, jak se říká, systém, strukturu a štábní kulturu. 

Smart Kocourkov se rozhodl nakoupit svoji strategii smart city 
od externí firmy, s trochou nadsázky, jako tričko na e-shopu 
a v případě potřeby ji připomínkovat a vracet k dopracování. 
A to byl první problém, od kterého se odvinula série dalších.  

Výběr externího poradce  
Vedení Rozumného Města získalo od svých kolegů reference 
na konzultanty, vyznačující se potřebnou odbornou erudicí, 
praktickými zkušenostmi a zároveň „zdravým selským“ přístu-
pem k věci. Domluvilo se s nimi na problému k řešení, způsobu 
spolupráce a požadovaných honorářích, což pak bylo forma-
lizováno v odsouhlasené nabídce služeb. Honoráře konzultantů 
se naštěstí vešly do objemu podlimitní zakázky, čímž se městu 
zjednodušila práce. V opačném případě by totiž bylo třeba vyp-
sat soutěž zohledňující nejen cenu, ale s velkou váhou také 
odbornou kvalitu služeb. Nabídka by pak musela obsahovat 
robustní metodickou část, kterou by bylo nutno kvalifikovaně 
ohodnotit. Bez ní to nejde, jak uvidíme dále. 

Ke spolufinancování dohodnutých služeb byly využity poměrně 
jednoduše administrované dotace na regionální úrovni.  

Smart Kocourkov se rozhodl využít ke spolufinancování na-
koupených služeb evropské dotace. Požadované služby exter-
ních konzultantů soutěžil podle jediného kritéria, a tím byla 
nabídková cena. Jako důkaz odborné způsobilosti uchazečů  

postačily písemné reference dodavatele a subdodavatelů, 
město ji dále nijak neprověřovalo.  

Vítězem soutěže se stala vzdělávací agentura bez zkušeností 
v oboru strategického řízení a implementace moderních tech-
nologií, což je podstata smart city. Tato agentura je navíc 
známá v profesní komunitě tím, že nakupuje reference – tedy 
že za úplatu používá v nabídkách reference externích spolu-
pracovníků bez jejich faktické účasti na projektu, což dle vlast-
ních slov považuje za běžnou a korektní praxi.  

Vysoutěžená cena za služby byla i pro vedení Smart Kocour-
kova překvapivě nízká – v porovnání se službami pro Rozumné 
Město byla její výše téměř třetinová. Formálně však bylo vše 
v pořádku. Smart Kocourkov tak, se vší administrativou evrop-
ských dotací, získal „superlevné“ služby a založil si na budoucí 
problémy.  

Metodické východisko strategie smart city  
Rozumné Město vycházelo ve své strategii smart city z aktua-
lizované metodiky Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu 
smart city z roku 2019.  

Tato aktualizovaná metodika jednoznačně definuje smart city 
jako koncept strategického řízení města, resp. obce nebo 
regionu, jehož hlavním cílem je zajištění kvalitního života 
obyvatelům, kdy jsou jako nástroj využívány moderní tech-
nologie pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně 
k dosahování hospodářských a sociálních cílů města.  Koncept 
smart city a jeho strategie se tak řadí mezi nástroje při řízení 
měst, obcí a regionů, se vší filosofií a pravidly příslušejícími 
strategickému řízení. Tomu odpovídá i základní struktura stra-
tegického dokumentu smart city, postupující od analýzy sou-
časného stavu s problémy a výzvami pro smart city, přes de-
finování strategických cílů smart city a jejich měřitelných 
ukazatelů, až po implementační projekty s časovým harmono-
gramem, jimiž se strategie smart city naplňuje v praxi.  

Smart Kocourkov (respektive zpracovatelé jeho strategie 
smart city) se naproti tomu při vymezení konceptu smart city 
z neznámých důvodů opíral o původní, poněkud rozvleklou 
a nesrozumitelnou metodiku smart city z roku 2015. Oproti 
jasnému a systematickému přístupu Rozumného Města zde byl 
koncept smart city prezentován jako cosi neuchopitelného a 
nesystémového pomocí slovních obratů typu „je zapotřebí“ 
nebo „klíčová je“, aniž by se na začátku jasně řeklo, co to smart 
city vlastně je a k čemu to slouží. Tato úvodní nejasnost pak 
byla zdrojem dalších nejasností, provázejících strategii smart 
city tohoto města od začátku do konce. 

Strategická analýza   
Strategická analýza smart city Rozumného Města se opírala 
o základní schéma smart city, tvořeného čtyřmi rovinami a třemi 
pilíři plus zelenou infrastrukturou města (viz obrázek dole).  

Nejprve byly analyzovány průřezové oblasti, jako je obyva-
telstvo, řízení města (včetně finančního zdraví města), komu-
nitní život, bydlení, podnikání apod. Pak se analýza soustředila 
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na městskou infrastrukturu a její jednotlivé pilíře – mobilitu, 
energetiku a služby, informační a komunikační technologie 
a zelenou infrastrukturu. Každá z dílčích analýz byla podložena 
číselnými údaji, jaké byly k dispozici – buďto statisticky 
přesnými nebo odborně odhadnutými. To bylo důležité mimo 
jiné pro měřitelnost stanovených cílů smart city a jejich cílových 
hodnot. Výsledkem analýz byly výzvy – stávající či očekávané 
problémy, na něž by mělo smart city s využitím moderních 
technologií reagovat.  

Strategická analýza smart city Smart Kocourkova naproti tomu 
dosti nesystematicky míchala průřezové problémy s infra-
strukturou smart city. K nim byly přidány i oblasti, které vedení 
města ze své povahy neovlivní – například osobní život 
obyvatel s jejich potřebami a zájmy dle představ zpracovatelů 
strategie o „smart občanech“. Občané ale nejsou poddaní 
a město není vrchnost. Město může svým občanům vytvořit 
podmínky, zejména infrastrukturu, pro příjemný život. Dál už je 
to na občanech a vedení města jim neporučí, tedy se k něčemu 
takovému ani nemůže ve strategii zavázat.  

Jednotlivé uvedené oblasti byly v analýze popisovány plynulým 
textem proloženým odborně znějícími výrazy a frázemi, v němž 
čtenář snadno ztratil orientaci i trpělivost. Zásadním problémem 
byla téměř naprostá absence číselných údajů, tedy základny 
pro měřitelné cíle a ukazatele smart city. 

U obou měst byla strategická analýza završena SWOT analý-
zou, tedy analýzou silných a slabých stránek, příležitostí a hro-
zeb. U Rozumného Města byla jednoduchá a systematická, 
respektující základní dělení na vnitřní prostředí (silné a slabé 
stránky) a vnější prostředí (příležitosti a hrozby). SWOT analýza 
Smart Kocourkova byla o poznání rozsáhlejší, avšak ne vždy 
srozumitelná z hlediska obsahu i rozlišení vnitřního a vnějšího 
prostředí. Nebylo jasné, co z ní vlastně pro město plyne. 

Cíle a ukazatele smart city   
Ze strategické analýzy smart city Rozumného Města vyplynuly 
hlavní cíle, dále strukturované na dílčí cíle, které reagovaly 
na konkrétní problémy. Dosažení cílů, resp. dílčích cílů, pak 
bylo měřeno jasně definovanými ukazateli. Důraz byl kladen 
na jejich měřitelnost, a to opakovaně a 
vlastními silami města. Tato měřitelnost 
byla imperativem i za cenu určitého 
zjednodušení, nebylo-li zbytí.  

Jedním z problémů města byl například 
nadměrný pohyb automobilů při hledání 
místa k zaparkování. Jako ukazatel bylo 
stanoveno snížení jízd po městě. Jak 
ale zjistit jejich objem? V rámci strategie 
byl nakonec vytvořen jednoduchý 
model, kde ujetá vzdálenost zhruba 
odpovídá času strávenému jízdou po 
městě. Tento odhadovaný čas může 
průzkumem na vzorku pomocí jedno-
duchého dotazníku pravidelně zjišťovat 
u řidičů na parkovištích městská policie. 
Výslednému snížení objemu jízd pak 
lze, pro úplnost, přiřadit pomocí průměr-
ných statistických hodnot také snížení 
objemu některých závažných emisí vy-
produkovaných automobily. Takovéto 
hodnoty jsou a vždy budou pouze orien-
tační – důležitý je ale reálný dopad kon-
ceptu smart city na provoz ve městě 
a měření jeho vývoje.  

Strategie smart city Smart Kocourkova 
rovněž stanovila sérii cílů a dílčích cílů a jejich ukazatele. Jejich 
provázanost s analytickou částí byla ovšem pouze formální.   

A co bylo horší: Drtivá většina ukazatelů postrádala jasnou 
definici a způsob měření, které v podmínkách malého města 
může být náročné. Bez dalšího vysvětlení se tu například 
objevil ukazatel „Množství vyprodukovaných emisí auto-
mobilové dopravy“ vyvolávající řadu otázek, na něž strategie 
smart city nedávala odpovědi. V některých případech budily 
ukazatele úsměv nebo pohoršení – například kategorii „Chytří 
občané“ charakterizoval ukazatel „obsazenosti kroužků pro děti 

a seniory“. Tomu lze ovšem rozumět tak, že děti a senioři 
nenavštěvující zájmové kroužky jsou hloupí (!!!). 

Přehled dílčích cílů a ukazatelů smart city tu nakonec ponej-
více připomínal neutříděný výsledek jakéhosi brainstormingu 
mezi občany různého věku a vzdělání na téma „co dělat, aby se 
u nás krásně žilo“. 

Projekty smart city a Akční plán    
Strategie smart city obou našich měst nestavěla na zelené lou-
ce, nýbrž se opírala o rozvojovou strategii města a další důle-
žité plánovací dokumenty.  

Strategický dokument smart city Rozumného Města jasně 
vymezil ty projekty, které řeší a řídí strategie smart city, a ty 
ostatní, které svoji povahou koncept smart city podporují, ale 
jsou řízeny jinde. Projektům řízeným v rámci strategie smart city 
byl přiřazen jasný časový harmonogram (Akční plán) s dílčími 
úkoly a odpovědnostmi za jejich splnění. U ostatních projektů 
se strategie smart city odkázala na příslušný řídicí dokument. 

Kupříkladu výsledkem strategie smart city byl mimo jiné projekt 
informačního systému pro motoristy (reagující na výše zmíněný 
cíl snížit objem jízd po městě) a v rámci strategie smart city 
a jejího harmonogramu byl tento projekt také řízen. Naproti 
tomu třeba projekt kogenerační jednotky využívající skládkový 
plyn obsahově naprosto odpovídal konceptu smart city a 
podporoval jiný jeho cíl vztahující se k využívání obnovitelných 
zdrojů městem, byl však již řízen v rámci Plánu odpadového 
hospodářství. Na tento plán se tedy strategie smart city 
odkázala a dále projekt nerozváděla ani ve svém harmo-
nogramu, aby nedošlo k duplicitám a nedorozuměním.  

Strategický dokument smart city Smart Kocourkova rozhraní 
mezi strategií smart city a ostatními plánovacími dokumenty 
nijak přesně nevymezil. Tomu odpovídal i dosti nesystematický 
výčet navrhovaných projektů či projektových záměrů smart city, 
u nichž nebylo jasné, zda jsou sledovány a řízeny v rámci 
strategie smart city, někde jinde, tam i tam, anebo vůbec nikde. 

Zcela zásadním problémem zde byla absence jakéhokoli časo-
vého rámce: Strategie smart city postrádala harmonogram (či 

Akční plán) s termíny a odpovědnostmi. 
Jako řídicí a plánovací dokument tedy 
byla fakticky nepoužitelná.  

Shrnuto   
Co dodat. Dvě podobná města s podob-
nými východisky a cíli, dva odlišné přístu-
py a dva odlišné výsledky. 

Rozumné Město si vlastními silami s při-
měřenou odbornou pomocí externích 
specialistů vypracovalo svoji strategii 
smart city, na níž dále může stavět, řídit 
podle ní realizaci příslušných projektů a 
průběžně ji aktualizovat, protože strategie 
smart city je živý dokument, ne artefakt 
do vitríny. Tuto strategii i prostředky vyna-
ložené na pomoc specialistů si město 
kdykoli před kýmkoli obhájí – je to jeho 
strategie a jeho plány, které s plnou auto-
ritou svého vedení město realizuje. 

Smart Kocourkov přišel velmi lacino 
k nepoužitelné strategii smart city. Je 
zřejmé, že má-li se toto město přesto 
posunout v realizaci konceptu smart city, 
musí k tomu využít jiný řídicí a plánovací 
dokument. Je možné, že faktická nepou-

žitelnost jeho strategie smart city unikne pozornosti těch, kteří 
dohlížejí na účelnost vynaložených prostředků z dotací – 
zvláště pokud formálně bylo při jejím zadávání vše v pořádku. 
Na místě starosty Smart Kocourkova bychom ale přesto neměli 
klidné spaní… především kvůli občanům města, jimž je odpo-
vědný. Možná nejsou všichni „smart“, ale rozhodně nejsou 
hloupí. 

Jakub Slavík, Pavla Slavíková 

Obrázky a ilustrační foto © Smartcityvpraxi.cz  
www.smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto  
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Ing. Jakub Slavík, MBA 
 – Consulting Services  

 Pro ty, kdo o smart city 

nejen hovoří, ale sami je tvoří 
 

Co nabízí průmysl,  

banky a stát  

pro to Vaše  

smart city?  

 

odborné konference 

Smart city v praxi  
a Elektrické autobusy pro město 

www.smartcityvpraxi.cz
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Jemně Vás povedeme za ruku při zpracování  

té Vaší strategie smart city, protože nikdo 

nerozumí městu tak, jako ti, kdo jej řídí. 

 
Rozumíme řeči veřejného sektoru i soukromých firem – 

pomůžeme Vám s realizací projektů moderních technologií.  

 

Vyškolíme Vás v „smart“ 

problematice, tak jak 

právě potřebujete. 

 


