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*Nejprve něco o nás 
• Zázemí v dopravě, energetice, manažerském poradenství a vzdělávání 

manažerů (včetně čtyř odborných publikací zaměřených na manažerské 
vzdělávání techniků, řízení veřejných služeb a koncept smart city) 

• Konzultační a vzdělávací služby pro městskou mobilitu a smart city  
„na obou stranách stolu“, vč. aktualizace „oficiální“ metodiky smart 
city (MMR ČR 2019) a analýzy strategií smart city pro MMR ČR (2020) 

• Uživatelé našich odborných služeb pro smart city a mobilitu: 
municipality, dopravci, ministerstva 

• Manažerské poradenství a vzdělávání pro strategické a marketingové 
řízení podniků 

• Portály www.smartcityvpraxi.cz  a www.proelektrotechniky.cz  a jejich 
příležitostné publikace „Příběhy chytrých pomocníků“ 

• Série odborných konferencí 

• Smart city v praxi 

• Elektrické autobusy pro město  

 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.proelektrotechniky.cz/
http://www.smartcityvpraxi.cz/rozhovory_komentare_24.php


*Obsah prezentace 

• Stručný úvod do konceptu smart city 

• Příběhy z praxe 

• Není smart village jako smart village 

• Týmová práce při vytváření smart city 

• Investiční a vývojové projekty pro smart city 

• Když si mýty o moderních technologiích žijí svým 

životem 



*Koncept smart city (1) 
• Smart city = koncept (tedy pojetí) strategického řízení města /obce/ regionu při němž jsou využívány 

moderní technologie zasazené do rámce zelené infrastruktury 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 (hospodářskou) úroveň  

• Toto pojetí prosazuje mj. aktualizovaná metodika SC  
(MMR ČR 2019) 

• Tento koncept funguje jako přirozený a objektivně daný  
ekonomicko-sociální motor rozvoje bez ohledu  
na jeho pojmenování  

• Z toho dále plyne: 

• Moderní technologie v SC nejsou cílem,  
nýbrž prostředkem 

• Udržitelnost a důraz na životní prostředí 
není příkaz zvenčí, nýbrž přirozený  
předpoklad fungování SC 

 



*Koncept smart city (2) 



*Koncept smart city (3) 
• Dvě úrovně přípravy smart city: 

• Strategie smart city = plán, který  

• hodnotí současnou situaci města a vymezuje 
problémy k řešení (hodnocení je třeba 
vyčíslit!) 

• stanoví základní cíle smart city a jejich 
provázanost s ostatními strategickými cíli a 
dokumenty města 

• definuje potřebné rozvojové projekty smart 
city a dává jim systém a strukturu 

• stanoví harmonogram úkolů a odpovědnosti za 
jejich splnění 

• Strategie je naplňována pomocí projektů SC 
(investičních, vývojových, neinvestičních) 

 



*Není smart village jako smart 

village 
Příběh o strategii jedné malé chytré obce 

 

 



*Dvě pojetí smart village 

• Klasická vesnice s venkovským obyvatelstvem, kulturou, 
prostředím a veškerou infrastrukturou 

• Investuje obec s využitím dotačních zdrojů, případně v 
partnerství se soukromým sektorem 

• Obec nemá přímý vliv na investice do soukromých 
nemovitostí a jejich vybavení 

 

 

• Zcela nová rezidenční čtvrť s domy a sítěmi 
vybavenými moderními technologiemi, která se nachází 
v katastru venkovské obce 

• Investuje developer ze soukromého kapitálu, své 
náklady rozpouští do cen nemovitostí 

• Subkultura nových obyvatel – ne klasicky venkovská 

 

 

Smart city/smart village: univerzálně využitelný manažerský koncept, 
pokud rozumíme místním podmínkám 

 



*Jak jsme pomáhali se strategií 

chytré obce Předmíř 
• Setkání se starostou, základní vymezení spolupráce, rozpočtové možnosti   

• Místní znalosti starosty  

• Zkušenosti konzultantů ze „smart“ konceptu 

• Obhlídka terénu, fotodokumentace 

• Vytvoření šablony strategického dokumentu, zapracování veřejně 
dostupných informací, návrh cílů smart obce 

• Několikerá vzájemná výměna konceptu strategického dokumentu  

• Postupné doplňování informací  

• Komentáře a diskuse k navrhovaným řešením 

• Společné vytvoření finální verze dokumentu včas a v podobě později 
odsouhlasené zastupitelstvem obce 

• Hlavní důvody úspěchu  

• Chytrý starosta komunikující s konzultanty „na jedné vlnové délce“  

• Efektivní dělba práce mezi obcí a konzultanty 



*Týmová práce při vytváření 

smart city 
Příběh o studii proveditelnosti  

pro autonomní mobilitu  
 

 



* Organizační kultury 
  Kultura moci  

• Vychází z jednoho mocenského zdroje 

• Může se dobře uplatnit v prostředí malé, podnikatelsky zaměřené firmy 

• S růstem firmy se stává přítěží a může vést až k zániku firmy 

     Kultura rolí  
• Vychází z pravidel a procedur, psaných i nepsaných 

• Dodržování je nejvyšší uznávanou hodnotou v organizaci, zpravidla hierarchicky strukturované 

• Typická kultura pro většinu organizací ve veřejném sektoru. 

      Kultura cílů  
• Zaměřena na řízení konkrétních úkolů nebo projektů 

• Jako taková povzbuzuje týmovou spolupráci, flexibilní reakci na požadavky trhu a tvořivost 

• Nezvládnutá může vést k nezdravé vnitřní konkurenci mezi konkrétními lidmi nebo týmy 

   Kultura osobností (též kultura hvězd)  
• Na nejvyšší úroveň staví konkrétní osoby, které sdílejí společné technické a finanční zdroje 

• Ostatní lidé v organizaci slouží jako technická a organizační podpora „hvězd“  

• Typická pro vysoké školy a jiná akademická pracoviště, kde „hvězdami“ jsou uznávaní odborníci 

(Zdroj: C. G. Handy) 

Organizační kultura = souhrn 

základních hodnot, 

předpokladů, přesvědčení a 

způsobů jednání, sdílených 

lidmi v organizaci, které 

fungují nevědomky a vytvářejí 

tak styl pohledu organizace na 

své okolí a na sebe samou 



*Studie proveditelnosti 

autonomní mobility ve městě 
• Autonomní mobilita  

• Problematika složitá po stránce technické, právní a společenské 

• Krátká historie po stránce ekonomické 

• Studie proveditelnosti – technicko-ekonomická studie  
s jasným cílem a strukturou 

• Střet kultur 

• Zadavatel: kultura rolí  

• Zpracovatelé: kultura hvězd 

• Absence tmelicí role kultury cílů u projektové firmy 

• Výsledek  

• Souhrn dílčích analýz, ne ucelený projektový dokument  

• Praktický přínos neodpovídal vynaloženému úsilí 

 



*Druhy projektů pro 

smart city 
Příběh o berlínských 

elektrobusech  
 

(z připravované publikace  

„Elektrické autobusy efektivně  

Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým 

zdrojem energie“)  



*Investiční a vývojové projekty 
• Investiční projekty 

• Hotové technologie pro rutinní provoz, byť jde  
o inovativní řešení – zákazník má nárok  
na 100% spolehlivost 

• Financováno z prostředků města, případně s přispěním  
dotací na investiční projekty 

• Vývojové (též výzkumné nebo demonstrační) projekty 

• Technologie, které se teprve zkoušejí a vyvíjejí, nebo  
se prověřují různé možnosti jejich uplatnění 

• Město slouží jako „živá laboratoře“ 

• Financuje především průmysl – dostane své peníze zpátky v tržbách za odzkoušená 
řešení 

• Finanční podíl města minimální nebo žádný 

• Podmínka úspěchu: rozumět rozdílu mezi nimi a podle toho správně nastavit vztahy  
a způsob financování 

 



*Elektrobusy v Berlíně 
• Berlín: 

• Únor 2016, berlínský tisk: „berlínské elektrobusy koktají do budoucnosti“ 

• Konec roku 2021, berlínský dopravce BVG: park 150 elektrobusů standardních i 
kloubových se standardizovaným dobíjením; plán plně elektrifikovat autobusy 

• „Výzkumný projekt s vyzkoušením v reálných  
podmínkách“ – Technická univerzita (vedoucí  
projektu), dopravce, výrobci: testováno  
indukční dobíjení na sériovém e-busu 

• Disponibilita na lince cca 40 % 

• Poznatek: průběžné dobíjení e-busů  
na lince je účelné, indukční dobíjení je  
pro velký rozsah MHD problematické 

…k čemuž obdobné projekty slouží 

• Chyba v komunikaci…? Touha médií  
po senzacích…? Obojí…? 

• Dozvuky i v ČR 

 
Foto © Solarisbus.com 



*Když si mýty o moderních 

technologiích žijí svým 

životem 
Příběh o veřejném osvětlení 

 

 



*Veřejné osvětlení – mýty 

…některé u „ekoaktivistů“, jiné až na úrovni 
podpůrných fondů státu  

• Veřejné osvětlení je rozmazlenost současné 
civilizace – dříve nebylo a také bylo dobře 

• Veřejné osvětlení je hlavní příčinou 
světelného smogu 

• Modrá složka světla škodí 

• Je proto třeba používat VO s větším 
podílem červené složky 

• Je třeba svítit pouze kolmo dolů 

• Vypínání veřejného osvětlení v nočních 
hodinách prospěje přírodě a nikomu 
neuškodí 

 



*Veřejné osvětlení bez mýtů 
• Historie VO sahá do antiky, v Čechách od 19. století 

• Primární cíl VO: bezpečnost (historicky prověřeno) 

• Vliv barev na člověka a na přírodu  

• Červená složka podporuje růst rostlin, řídí období růstu a vegetačního klidu 

• Modrá složka podporuje u lidí bdělost; vliv na rostliny velmi složitý 

• Zelená složka proniká i hustým listím – fotosyntéza; v kombinaci s červenou 

a modrou vytváří bílé světlo – čím lepší podání barev, tím lepší rozlišení 

• Z čehož plyne  

• Osvětlení se špatným podáním barev ohrožuje bezpečnost  

• Světlo s nadbytkem červené dělá rostlinám „vegetační zmatek“ 

• Prostě nesvítit do stromů – ekologické i ekonomické  

• VO není jediným (a často ani hlavním) zdrojem světelného znečištění  

• Vliv světelných reklam a dalších zdrojů mimo kontrolu města 

• Vliv odraženého světla – svícení pouze kolmo dolů je neřeší 

• Moderní technologie: moderní svítidla; řízení VO; podle potřeby stmívání, ale ne 

vypínání; regulace napětí a kmitočtu (úspory bez další instalace) 

• Chytré finanční řešení: VO jako EPC  

Foto © Osram 



*Úspěch = lidé + znalosti  

+ systém • Bez nadšení nelze dělat nové věci, 
ale není moudré zůstat jen u 
nadšení – nezbytná je důkladná 
znalost věci a vzájemné 
porozumění všech zúčastněných 

• Bez dobře připraveného projektu 
zasazeného do strategického 
kontextu města/obce/regionu 
bude každé zavádění „smart“ 
řešení jen efektním 
přestřihováním pásky bez 
užitečného pokračování  

 



  

 

*Děkujeme za pozornost  
a přejeme hodně úspěchů!  

  
Ing. Jakub Slavík, MBA 

Ing. Pavla Slavíková 



*Napadlo Vás něco „až poté“? 

          Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 

 K podjezdu 596/18 

 251 01 Říčany u Prahy 

 E-mail: jakub.slavik@smartcityvpraxi.cz    

   pavla.slavikova@smartcityvpraxi.cz   
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