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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou digitální agendy města Kao-suing v konceptech Smart Cities. 

Nejprve jsou vymezeny samotné pojmy Smart Cities a digitální agenda, a to z řady pohledů, čímž je 

poskytnut ucelený vhled do problematiky. Jsou představeny technologie a způsoby, pomocí kterých 

municipality budují koncept chytrých měst. Následuje analýza Kao-siungu jako chytrého města 

spolu s dalšími asijskými městy. Další kapitola se zabývá zhodnocením českých měst a to konkrétně 

Prahy a Brna, kde jsou podrobně popsány realizované i připravované projekty. V poslední kapitole 

je popsán implementační rámec s doporučeným postup pro municipality při budování konceptu 

Smart Cities. Dále jsou na základě strategických dokumentů a analýzy zahraničních projektů před-

staveny navrhované projekty, které by bylo vhodné realizovat ve městech na území České repub-

liky. 
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Abstract 

This diploma thesis aims to analyze Kaohsiung's digital agenda in Smart Cities concept. The terms - 

Smart Cities and Digital Agenda - are defined from different points of view so the reader can gain a 

komplex insight of these issues. Then it describes the technologies and methods being used to 

develop a Smart City. Following chapter analyzes the city of Kaohsiung and other Asian cities. Final 

chapters describe the current state and future vision of Czech cities - Brno and Prague - followed 

by recommended implementation framework and projects which are suitable for Czech cities. 

These project are chosen based on the outcome of results from analyzing projects in Asian cities 

and they are linked on Czech strategic plans. 
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Úvod 
Města se stávají čím dál více atraktivnějším prostředím pro život. V roce 2009 překročil poměr 

populace žijící ve městech hranici 50 % a do roku 2050 se předpokládá, že na území měst bude žít 70 

% lidí (Rassia & Pardalos, 2017). Neustálé zalidňování městských oblastí tak s sebou přináší řadu výzev 

a problémů, se kterými se musí municipality a urbanisti vypořádat a najít řešení. Tím může být vytvá-

ření strategií a budování města založeného na konceptu Smart Cities. Koncept – při správném rozvoji 

– tak nabízí řešení v problematice: životního prostředí, úspory energií, dopravy, konektivity, městské 

správy apod. Díky univerzálnosti konceptu Smart Cities si města po celém světě tento koncept osvojila 

a slovo „smart“ je v posledních letech často skloňováno.  

V České republice se tento fenomén uchytil později, a tak jsou česká města a regiony v kontextu 

chytrých měst znatelně pozadu oproti zbytku světa. Právě z tohoto důvodu jsem si vybral toto téma, 

abych mohl identifikovat nedostatky a představit řešení, které by byly vhodné realizovat v českých 

městech. 

První část definuje koncept Smart Cities a seznamuje čtenáře s danou problematikou. Následující 

kapitola popisuje digitální agendu Evropské unie i České republiky. Vysvětleny jsou technologie a 

služby, pomocí kterých digitální agenda plánuje dosáhnout svých cílů a je definována vazbu na koncept 

chytrých měst.  

Druhá část se zabývá analýzou inteligentních měst ve světě spolu s představením fungujících 

Smart City projektů a řešení. Vybrány jsou města z asijského regionu, která jsou považována za jedna 

z nejvyspělejších v kontextu Smart Cities a pravidelně se objevují na vrcholu žebříčků hodnotících 

chytrá města. Následující kapitola analyzuje vybraná chytrá města v České republice, seznamuje s je-

jich strategiemi a popisuje realizované a připravované projekty. Poskytuje tak čtenáři ucelený vhled do 

aktuálního stavu a plánovaného rozvoje měst. 

Závěrečná část poskytuje doporučený postup pro municipality při budování konceptu chytrých 

měst spolu s navrhovanými projekty. Vybrané projekty se osvědčily v zahraničí svými přínosy pro ob-

čany, a tak představují možné benefity i v našich městech. V kapitole jsou chytrá řešení detailně 

popsána a jsou uvedeny jejich vazby na strategické dokumenty na státní úrovni. 
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1 Koncept Smart Cities 
Světová populace se neustále zvyšuje a s ní i relativní počet obyvatel ve městech. Na začátku 20. 

století žilo ve městech pouze 12 % populace. V polovině století už to bylo 29 % a v roce 2009 dosáhlo 

milníku 50 %. Předpokládá se, že do roku 2050 tento poměr vzroste až na 70 %. Města vytváří 80 % 

světového HDP a jsou tak hlavními aktéry v zajištění bezpečné, produktivní, pevné a udržitelné bu-

doucnosti lidstva. Až 75 % celosvětové vyprodukované energie se spotřebovává ve městech (Rassia & 

Pardalos, 2017). 

Je tedy zřejmé, že města mají obrovský dopad na životní prostředí, ať už z pohledu nárůstu popu-

lace, spotřeby energie a s tím spojené náročnosti na využívání zdrojů. Podstatou konceptu Smart Cities 

je využití moderních technologií v rámci rozvoje města, které mají za úkol šetřit zdroje a zároveň ulehčit 

a zjednodušit život jeho obyvatelům. 

Města se neustále mění a s nimi i způsoby doručování produktů, jednání s úřady apod. Tyto změny 

mají samozřejmě velký dopad na kvalitu života ve městě a kladou nároky na řízení města k zajištění 

spokojenosti obyvatel. Municipality tedy musí mimo jiné zajistit více dostupný a udržitelný přísun 

elektřiny, snižovat produkci oxidu uhličitého, zautomatizovat městské služby, dále zlepšovat infrastruk-

turu, integrovanou hromadnou dopravu, ale co je nejpodstatnější - budovat chytré a propojené komu-

nity (Mahmood, 2018).  

1.1 Definice konceptu 

Pojem Smart City nemá jednu ustálenou definici, a to z důvodu že každé město má odlišné pro-

blémy a výzvy, na které musí najít řešení. V odborné literatuře lze nalézt velké množství výkladů, a 

tudíž i matoucích scénářů. I přes některé rozdíly však definice sdílejí podobnou představu: chytré 

město využívá informačních a komunikačních technologií (ICT) jako nástroj k řešení složitých problémů, 

které omezují udržitelný rozvoj města v oblasti sociální, ekonomické či z hlediska ochrany životního 

prostředí. 

Evropská unie definuje Smart Cites následovně: 

„Chytré město je takové, které pomocí informačních a komunikačních technologií poskytuje efek-

tivnější služby, a tak přináší jeho obyvatelům a firmám značné výhody. Prvky ICT však neslouží pouze 

k zajištění účinnějšího využívání zdrojů a snižování emisí. Přínosy jsou znatelné také v chytřejší veřejné 
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dopravě, zlepšení dodávek vody a odpadového hospodářství, ale také efektivnější osvětlení a vytápění 

budov. Zároveň nabízí více interaktivní městskou správu, bezpečnější veřejné prostory a naplnění po-

třeb spojených se stárnoucí populací.“ (European Commision, 2015) 

Evropská unie vnímá aktivní spolupráci mezi městy, firmami, výzkumnými centry, průmyslovým 

sektorem a dalšími sférami jako zásadní činnost pro efektivní rozvoj chytrých měst. S cílem zajištění 

kooperace a poskytnutí odborných informací o implementaci Smart Cities projeků vznikla iniciativa 

„European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities“ podpořená Evropskou komisí. 

Partneři se skrze platformu podílejí o informace a zkušenosti získané při realizaci projektů. Platforma 

tak slouží jako zdroj kvalitních informací a osvědčených postupů pro municipality i veřejnost zajímající 

se o koncept Smart Cities (EIP-SCC, 2018).  

Cisco definici pojímá spíše z technologického hlediska: 

„Chytré město používá digitální technologii k propojení, chránění a zlepšení života obyvatel. Sen-

zory IoT (Internet of Things), videokamery, sociální média a další vstupy generující data fungují jako 

nervový systém, který poskytuje správě města a jeho obyvatelům neustálou zpětnou vazbu, aby mohli 

dospět k racionálnímu rozhodnutí na základě informovanosti.“ (Cisco, 2017) 

Cílem konceptu Smart Cities není realizovat futuristické projekty jako samořídící auta nebo 

chytré domy, ale vytvoření silného vztahu a sounáležitosti občana a města, ve kterém žije. Nezbytné 

je zejména zaručit lidem přístup ke kvalitnímu zdravotnictví, práci a škole. Dále je důležité vyvarovat 

se vystěhovávání větší části obyvatel ze čtvrtí, protože si nemohou nadále dovolit zde bydlet kvůli ne-

ustále se zvyšujícím nájmům, ale také zajistit seniorům rozumnou dopravu k doktorovi. Chytré město 

musí plánovat dlouhodobě, využívat moderních technologií a budovat otevřené komunikační kanály s 

občany za účelem zvýšení kvality života občanů, konkurenceschopnosti a atraktivity města (McClellan, 

Jimenez, & Koutitas, 2018). 

Budování konceptu Smart Cities však není v kompetenci pouze správy města, ale musí se do 

činnosti zapojit všichni zainteresovaní aktéři. Z důvodu složitosti problémů a hledaných řešení je zapo-

třebí vytvořit a udržovat víceúrovňová partnerství, protože k dosažení těchto cílů je nutné znát per-

spektivy různých aktérů, sektorů a úrovní (Smart Cities Magazine, 2013). 

Jedna z hlavních překážek při správě města je nedostatečně rychlá reakce, nastane-li mimo-

řádná situace, která se nedá předvídat. Systém není ještě dostatečně propojený, a proto, pokud má 

být reakce okamžitá, je zapotřebí lepší komunikace mezi jednotlivými komponenty – těmi jsou 
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například senzory nebo měřiče. Díky rozvoji moderních technologií a poklesu jejich cen je možné to-

hoto propojení docílit. Shromážděná data jsou ukládána a přeposílána v systému podle potřeby, což 

má za výsledek rychlou reakci na nastalou situaci. Za pomoci těchto informací je možné učinit správné 

rozhodnutí, spravovat infrastrukturu, ale také zvyšovat udržitelnost (Rassia & Pardalos, 2017). 

V České republice je gestorem zavádění konceptu Smart Cities Ministerstvo pro místní rozvoj 

(MMR), které definuje inteligentní město následovně: 

„Město, které holisticky řídí a integračně naplňuje svou dlouhodobou kvalitativně a číselně vy-

jádřenou strategii rozvoje, jíž kultivuje politické, společenské a prostorové prostředí města s cílem zvýšit 

kvalitu života, svou atraktivitu, a omezit negativní dopady na životní prostředí. Nasazením vhodných 

ICT technologií umožňuje svým občanům se do rozvoje města zapojit a uplatnit své nápady a náměty 

skrze komunitní programy či ekonomiku sdílení s cílem zlepšit komunikaci s městem a oživit veřejný 

prostor. Město tento proces přechodu na uvědomělou kulturu chování podporuje nasazením vhodných 

organizačních i technologických nástrojů 21. století, plošným, integrovaným a otevřeným způsobem s 

cílem zajistit interoperabilitu různých systémů a technologií a jejich synergického využití. Kvalitou života 

v konceptu SC se pak míní digitální, otevřené a kooperativní prostředí města, které je zdravé, čisté, 

bezpečné a pro občany ekonomicky zajímavé.“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015) 

MMR zpracovalo několik dokumentů, jež mají napomoci zástupcům měst a veřejnosti zajímající 

se o koncept inteligentních měst. Jako jeden z těchto dokumentů byla vypracována metodika, jejímž 

účelem je definovat koncept Smart Cities v kontextu České republiky. V dokumentu je teoreticky i na 

příkladech podrobně popsán doporučený postup, a tak může sloužit jako návod při realizaci jednotli-

vých projektů. 

1.2 Komponenty v konceptu Smart Cities 

Podle Vinod Kumar a Dahiya (2017) je koncept sestaven z šesti pilířů: Smart People, Smart 

Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living a Smart Governance. Tyto kategorie jsou 

spolu úzce provázány a dohromady tvoří ucelený systém. 
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1.2.1 Smart Economy 

Ekonomika chytrého města je taková ekonomika, která dokáže překonat ekonomické výzvy, 

vytváří nové pracovní příležitosti, nové podnikatelské možnosti a zvyšuje atraktivitu regionu a jeho 

konkurenceschopnost. 

K dosažení těchto cílů je důležité, aby město podporovalo kreativitu a inovativní nápady ze 

stran univerzit či jiných výzkumných středisek, a to především v oblastech vědy, vývoje, plánování, prů-

myslu, architektury a podobně. Nové poznatky v těchto oborech, po implementaci, přispívají k dosa-

žení cílů chytrých měst. Inovace v podnikání přinášejí nové business modely a také nové pracovní po-

zice. Výsledkem je například model „sharing economy“. 

Sharing economy umožňuje uživatelům finanční odměnu za půjčování aktiva druhým za popla-

tek. To mohou být vrtačky přes auto až po byt. Nabídka je poté dostupná přes online platformu, kde si 

hledající vybere potřebný produkt a zapůjčí si jej. Weby na sdílení nářadí, hudebních nástrojů a po-

dobně se s velkým úspěchem nesetkali, zato poskytovatelé dopravních prostředků, přepravy a nemo-

vitostí ano. Cíl sharing economy spočívá v propojení nabídky a poptávky v daný moment a s co nejniž-

šími poplatky (Kumar, 2017). 

  

Obrázek 1: Pilíře konceptu Smart Cities (Zdroj: Volně převzato z Vinod Kumar & Dahiya, 2017) 
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1.2.2 Smart Environment 

Města díky velkému počtu automobilů, průmyslové výroby, ale také developmentu, zanechá-

vají značnou stopu na životním prostředí. Až 70 % emisí oxidu uhličitého mají na svědomí právě města 

(C40 Cities, 2017). Nejen kvůli tomuto faktu, ale také pro lepší životní úroveň je smart environment 

jedním ze základních komponent konceptů Smart Cities. 

Pomocí prvků ICT a jiných moderních technologií je možné měřit, monitorovat a spravovat 

jednotlivé služby a procesy a na základě informací je optimalizovat. Tím se dosáhne efektivnějšího vy-

užívaní zdrojů, které ve výsledku vede k ekologické šetrnosti.  

Jedná se zejména o inteligentní systém odpadového hospodářství, hospodaření s vodou či 

podporu zelených zón. Nedílnou součástí těchto projektů je nutná informovanost a vzdělanost obyva-

tel. Lidé musejí o problémech a jejich možných řešení vědět a chtít se na nich aktivně podílet – napří-

klad recyklace odpadu. Pokud jsou na území frekventované živelné pohromy (záplavy, zemětřesení, 

hurikány atd.), mělo by být město na takové situace připraveno – z hlediska minimalizace risku, reakce 

a následné obnovy z případných škod (Kumar, 2017). 

1.2.3 Smart Governance 

Ministerstvo financí České republiky iniciativu definuje jako „SMART Governance reprezentuje 

především princip transparentnosti, přehlednosti a 3E, tj. hospodárnosti, účelnosti, efektivity. Hlavním 

cílem je hledat mezi těmito principy, které jdou přirozeně proti sobě, rovnováhu a maximální hodnotu 

za vynaložené peníze.“ (Ministerstvo financí České republiky, 2016) 

Cílem je schopnost úřadů dodávat kvalitní služby občanům v co nejkratším časovém horizontu 

a za co nejnižší náklady. Toho se snaží dosáhnout využíváním prvků ICT na všech úrovních úřadů, kte-

rým je umožněno sdílení dokumentů napříč odděleními, a tak fungují efektivněji. Tím se doby činností 

snižují, lépe se využívají lidské zdroje a šetří se na výdajích. eGovernment nabízí řadu výhod i pro ob-

čany. Mohou odesílat dokumenty a kontaktovat úřad 24 hodin denně a nemusí fyzicky přijít a čekat ve 

frontě. Dalším přínosem je také transparentnost. Občan může nahlížet do dokumentů a činnosti úřadů, 

čímž vzniká větší důvěra vůči správě města (Mahmood, 2018). 
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1.2.4 Smart Mobility 

Správně fungující doprava je pro město důležitá. Je to způsob, jak se lidé každodenně dostávají 

do práce a za ostatními aktivitami. Pro zajištění bezpečnosti Smart Mobility používá velké množství 

senzorů a měřičů, pomocí kterých na dopravních komunikacích provádí úpravy pro plynulejší provoz či 

upozorňuje řidiče. Smart Mobility je silně spojena iniciativou Smart Environment, protože dopravní 

prostředky vypouštějí emise, které znečišťují ovzduší. Z toho důvodu se snaží omezit počet automobilů 

na spalovací hmoty pomocí služeb jako car sharing, půjčování kol, ale především vybudováním spoleh-

livé a efektivní městské hromadné dopravy. 

Cílem Smart Mobility je zajistit dopravu ve městě, která je (GEOTAB, 2018): 

 Různorodá – Občan si může vybrat dopravní prostředek, který se mu v danou situaci 

nejvíce hodí. 

 Efektivní – Dopraví na dané místo za co nejkratší čas. 

 Eco-friendly – Co nejvíce šetrná k životnímu prostředí. 

 Bezpečná – Snižuje počet nehod. 

1.2.5 Smart People a Smart Living 

Chytrá a aktivní společnost je pro celý koncept chytrých měst nesmírně důležitá. Bez toho, aniž 

by se vzdělaní lidé, skupiny, univerzity společně zapojovali do výzkumů a inovativních řešení, by žádná 

chytrá města neexistovala. Nakonec jsou to právě lidé, pro které jsou města stavěna. Je tedy důležité, 

aby jim město nabízelo různé aktivity, kulturní zábavu a společenské akce, ale také kvalitní školství či 

zdravotnictví. Chytrý občan by měl mít tendenci se stále učit novým věcem, mít otevřenou mysl, být 

kreativní a aktivně se zapojovat do hledání řešení pro udržitelnost města a kvalitní život v něm (Kumar, 

2017).  
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2 Digitální agenda 

Digitální agenda je politika zabývající se příležitostmi a hrozbami spojenými se zaváděním digitál-

ních technologií. Stále se vyvíjejí nové technologie a mění průmyslovou výrobu, přístup ke službám, 

požadavky občanů aj. Kvalitní digitální agenda je důležitá k efektivnímu využití příležitostí, které mo-

derní technologie nabízejí a umožní tak svým občanům využít benefity s nimi spojenými. 

Tato kapitola popisuje digitální agendu Evropské unie a České republiky spolu s technologiemi a 

službami, které jsou používány k dosažení jejích cílů. 

2.1 Digitální agenda Evropské unie 

V březnu roku 2010 byl v Bruselu sepsán dokument Evropské unie „Europe 2020“. Strategie se 

převážně zaměřuje na ekonomický růst a konkurenceschopnost EU v horizontu 10 let. Jednou z inicia-

tiv je „digitální agenda pro Evropu“, která cílí na vytvoření jednotného digitálního trhu, jenž nabídne 

obyvatelům ekonomické i sociální výhody. 

Na úrovni Evropské unie komise pracuje na vytvoření jednotného trhu služeb a produktů v rámci 

EU bez ohledu na hranice jednotlivých států. K tomu je zapotřebí kvalitní připojení k internetu. Proto 

se komise zavazuje k poskytnutí právního rámce podporujícího investice do infrastruktury umožňující 

vysokorychlostní přístup k internetu. Dále bude komise podporovat investice do výzkum a vývoje ICT 

za účelem posílení pozice EU v oblasti technologií a zajištění podmínek pro růst malých a středních 

podniků na rozvíjejících se trzích. Agenda se zaměřuje také na implementaci ICT k řešení společenských 

úkolů (změna klimatu, zdravotní péče, odpadové hospodářství apod.). Aby bylo možné využívat výhod 

spojených s jednotným digitálním trhem, je nutné zajistit přístup k internetu a digitální vzdělání všem 

občanům Evropské unie. 

2.1.1 Jednotný digitální trh 

EU usiluje o vytvoření jednotného digitálního trhu, který přinese řadu výhod při přeshraničním 

obchodování či cestování. Ten má poskytnout rovný přístup k produktům a službám a vytvořit bez-

pečné, důvěrné a inovativní ekosystémy pro obyvatele Evropské unie. Do této kategorie spadá jak elek-

tronický obchod, digitální marketing, tak i telekomunikace. Snižování regulačních překážek a poplatků 

povede k usnadnění používání těchto služeb a podpoře malých podniků, které budou moci nabízet 

služby či produkty do ostatních členských států. Studie odhadují, že po úspěšné implementaci by ev-

ropské hospodářství mohlo stoupnout až o 415 miliard EUR ročně a poskytnout statisíce nových 
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pracovních míst. Pro dosažení těchto cílů byla v květnu 2015 vytvořena strategie pro jednotný digitální 

trh (Evropská komise, 2017). 

Velkým krokem k jednotnému digitálnímu trhu bylo zrušení roamingu v členských státech unie. 

Díky tomu mohou lidé využívat služeb operátora (hovory, zprávy a data) jako ve své zemi – bez dalších 

poplatků (Evropská komise, 2018). 

Konec je také takzvanému geoblockingu (prosinec 2018) – občané tak mohou volně nakupovat 

v online obchodech z jiných zemí, sledovat filmy, sportovní přenosy, hrát hry nebo poslouchat hudbu, 

a to kdekoli po území EU. Geoblocking bylo palčivé téma, protože až 68 % poskytovatelů online digi-

tálního obsahu toto nepovolovalo. Tím byl zákazník z jedné země znevýhodňován oproti jinému, nebo 

mu při cestování byl odepřen přístup k jeho již zakoupenému online obsahu (CEBRE, 2018). 

2.1.2 Kybernetická bezpečnost 

Unie také představila návrh na zvýšení kybernetické bezpečnosti. Ten mimo jiné zavádí nový 

rámec, který je platný v celé EU a zaručuje kybernetickou bezpečnost služeb a produktů. Agentura Ev-

ropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) bude asistovat státům v případě kybernetického 

útoku. Dále také vybudovat síť středisek, které budou inovovat a vyvíjet nové technologie a metody, 

jak se s takovými útoky vypořádat. To také napomůže rychlejší a synchronizovanější reakci při roz-

sáhlejšímu kybernetickému útoku. Právě kvůli tomuto riziku chce EU pevnější spolupráci a propojení 

s NATO v této oblasti. Všechny tyto kroky povedou k větší bezpečnosti a důvěře jak ke službám a pro-

duktům, tak i při platbách v online obchodech (CEBRE, 2018). 

Nová pravidla ochrany údajů, přijaté v roce 2016, posilují práva zákazníka a dávají mu větší 

kontrolu nad jeho osobními údaji. Uživatel musí být více, a především srozumitelně informován, jak 

bude s jeho daty nakládáno. Pokud dojde k nechtěnému úniku údajů, nebo budou zneužity, je organi-

zace povinna co nejrychleji tuto skutečnost oznámit na vnitrostátní orgán dohledu, aby mohl občan na 

vzniklou situaci patřičně reagovat. Naopak u neosobních údajů se unie snaží o volnější přenos. Povole-

ním ukládání a zpracovávání neosobních údajů podpoří modernizaci veřejných služeb spolu s konku-

renceschopností podniků. Při zrušení těchto omezení by se mohl do roku 2020 zvýšit HDP Evropské 

unie až o 4 % (Evropská komise, 2018). 

Pro lepší dostupnost kvalitních informací a asistenčních služeb je vyvíjeno jednotné digitální 

kontaktní místo. Mimo jiné zajišťuje přístup k informacím o společnostech a poskytuje bezpečnou ko-

munikační platformu pro všechny evropské obchodní rejstříky. Byl také spuštěn systém pro 
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elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení. Ten propojuje orgány sociálního zabezpe-

čení na území EU a ulehčuje odhalení podvodů či omylů. Díky usnadnění procesů, které tyto platformy 

nabízí, unie očekává úsporu 11 miliard EUR pro firmy a 855 tisíc hodin pro občany (Evropská komise, 

2018). 

2.1.3 Konektivita 

Dalším projektem, který byl spuštěn v listopadu 2018, je WiFi4EU. Ten má zajistit bezdrátové 

připojení ve veřejných prostorách (náměstí, parky či knihovny). Obce si sami podají žádost a tím mohou 

získat dotaci 15 tisíc EUR. Takto chce EU do roku 2020 pomoci 6000 až 8000 obcím a vyhrazeno má 

120 milionů EUR (Evropská komise, 2018). 

Unie také podstupuje kroky v rámci konektivity 5G, aby se zařadila mezi světové jedničky (USA 

a Jižní Korea). Do roku 2020 chce zajistit dostupnost širokopásmového připojení, které nabízí kvalitnější 

a rychlejší připojení (100 Mbps).  V budoucnosti bude na této síti propojeno spousty služeb a věcí, které 

každodenně používáme – automobily, mobilní zdravotnictví či smart homes. Proto EU úzce spolupra-

cuje s předními firmami v oblastech jako je energetika, logistika, zdravotnictví a výrobce digitálních 

technologií, aby si předávali know-how a mohly vybudovat budoucí trh výrobků a služeb založených 

na 5G (Evropská komise, 2018). 

2.1.4 Vzdělání a výzkum 

V roce 2017 byl spuštěn EOSC (evropský cloud pro otevřenou vědu), který vytváří virtuální pro-

středí pro ukládání, správu a analýzu dat napříč vědními obory. Platforma se skládá celkem z 11 dílčích 

projektů, které mají proměnit tento nápad v realitu. Ke konci roku 2018 je v provozu již 5 těchto pro-

jektů a dokončení všech je plánované na rok 2021, kde se předpokládá, že cloud bude dostupných 70 

milionům vědeckotechnických pracovníků a 1,7 milionu výzkumných pracovníků (EOSC, 2018). 

Komise také spustila nástroj SELFIE, který umožňuje školám sebeevaluaci z hlediska používání 

digitálních technologií. Škola si buď sama připraví, nebo nechá připravit řadu otázek, na které poté 

odpovídají jak studenti, tak profesoři. Tím se zajistí, že bude dotazník ušit na míru, aby odpovídal dané 

škole a jeho výsledek tak má větší výpovědní hodnotu. Mezi nejčastější okruhy patří školní strategie, 

vyučovací postupy, vybavení škol a studijní plán. K dosažení co největší efektivnosti je zapotřebí vypl-

nění jak od studentu, tak profesorů a učitelů. Z výsledku lze poté vyhodnotit slabé stránky školy, její 

příležitosti či oblasti, ve kterých je možné se zlepšit. Na základě těchto informací může instituce vyvolat 
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diskuzi nebo vytvořit plán, jak školu modernizovat. Všechna data jsou anonymní a není tak možné do-

hledat hodnocení jiných škol či jak odpovídali jednotliví zúčastnění (SELFIE, 18). 

V blízké budoucnosti bude až 90 % pracovních pozic vyžadovat digitální vzdělání. Základní di-

gitální dovednosti má však dnes pouze 63 % pracujících. Proto Evropská unie hodlá do roku 2020 pro-

školit 1 milion mladých občanů (Evropská komise, 2017). 

2.2 Digitální agenda České republiky 

Digitální agenda České republiky je politika, která usiluje o využití příležitostí spojených s digita-

lizací. Agenda se při své aktivitě řídí pěti hlavními principy: 

 Digital by Default – Veřejná správa využívá pro komunikaci (mezi jednotlivými úřady, ale i s ob-

čany) digitálních prostředků komunikace 

 Otevřená data veřejné správy 

 Podpora digitální ekonomiky poskytnutím vhodného legislativního prostředí 

 Zjednodušení administrativy pro fyzické i právnické osoby 

 Jednat v souladu s digitální agendou EU a zároveň prosazovat pozici ČR na jednání v unii. 

2.2.1 Kybernetická bezpečnost 

S digitalizací přicházejí také hrozby, a proto je nutné brát zřetel na bezpečnost v internetovém 

prostředí. Zajištění takové bezpečnosti je nezbytné pro další rozvoj digitální ekonomiky. Je potřeba tak 

vytvořit kvalitní kybernetickou infrastrukturu, ve které bude zajištěna bezpečnost osobních údajů a 

ochrana soukromí proti hackerským útokům. V této oblasti probíhají školení zaměstnanců státní 

správy, spolupráce se soukromým a akademickým sektorem, ale také tvorba platformy pro sdílení in-

formací o incidentech a hrozbách spojených s kybernetickou bezpečností. 

2.2.2 Konektivita a mobilita 

V rámci cílů Evropské unie o poskytnutí vysokorychlostního internetu je zapotřebí, aby ČR za-

jistila kvalitní internetovou infrastrukturu. Jen za splnění tohoto předpokladu je možné dále zavádět a 

plně využívat nové technologie a služby. Těmi jsou například prvky inteligentních dopravních systémů, 

které umožňují monitorovat aktuální stav vozovky. Ve spolupráci s provozovateli mobilních sítí s cílem 

vytvořit kvalitní prostředí pro vysokorychlostní datové přenosy na hlavních silničních cestách tak bude 

možné podávat relevantní informace řidičům či předcházet dopravním nehodám. 
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2.2.3 eGovernment a otevřená data 

Ministerstvo vnitra, které je odpovědné za elektronizaci veřejné správy, aktivně usiluje o roz-

šíření služeb eGovernmentu. Za účelem prosazení kvalitnější komunikace s veřejnou správou byla 

v roce 2016 spuštěna Iniciativa 202020. Mezi osmi hlavními body, které se iniciativa snaží uplatnit jsou 

například: elektronická forma všech formulářů, předvyplnění formulářů údaji dostupnými úřadu, po-

platky za digitálně poskytnutou službu s 20% slevou nebo také včasné upozornění na konec platnosti 

průkazu (občanský, řidičský, technický). V rámci iniciativy je také přehled a informace o již zavedených 

službách, těmi jsou: Datové schránky, Registr práv a svobod, Registr osob, Czech POINT, E-bankovnic-

tví, Moje ID (digitální identita) a eRecept (elektronické lékařské recepty). 

V rámci agendy se připravuje například občanský průkaz s elektronickým čipem, který umožní 

snazší přístup do úředních systémů a jednodušší elektronickou komunikaci se státem. Projekt e-Legis-

lativa a e-Sbírka nabídne občanům elektronické vydání platného a účinného práva. Za účelem zvýšení 

dostupnosti a použitelnosti služeb eGovernmentu Ministerstvo vnitra realizuje tzv. Portál občana. 

Tento portál nabídne uživateli všechny služby dostupné na CzechPoint rozšířené o možnosti úplného 

elektronického podání, přístup k informacím ze systému veřejné správy, portál pro používání datové 

schránky či osobní databázi dokumentů. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zavedení také 

elektronické neschopenky. 

V oblasti otevřených dat byl vydán dotazník s cílem zjistit, jaké data občany a podnikatele nejvíce 

zajímají. Postupně se jednotlivé datové sady začaly veřejnosti zpřístupňovat a jejich přehled je možný 

najít na webu pod správou Ministerstva vnitra www.data.gov.cz. 

2.3 Vazba na koncept Smart Cities 

Definice inteligentního města podle digitální agendy Evropské unie: „Inteligentní města kombi-

nují různé technologie ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a nabízí občanům lepší kvalitu 

života. Nejedná se jednoduše o technické řešení; je také nezbytná organizační změna ve správě města 

a dokonce v samotné společnosti. Učinit město inteligentním je multidisciplinárním řešením, které pro-

pojuje správce města, inovativní dodavatele, tvůrce národních a EU strategií, akademickou sféru a ob-

čanskou společnost.“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015) 

Digitální agenda je kruciální k vytvoření vhodného prostředí pro koncept inteligentních měst. 

Bez zajištění kvalitní internetové infrastruktury, legislativního rámce a kybernetické bezpečnosti by ne-

bylo možné realizovat Smart Cities projekty. Pro budování chytrých měst je důležité, aby byla zajištěna 

koordinace mezi agendami ze všech odvětví dopravy, digitální ekonomiky či životního prostředí. 
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2.4 Industry 4.0 

Průmysl 4.0 je nový přístup k výrobním procesům, který kombinuje tradiční způsob výroby 

s technologiemi, jako jsou internet věcí, velká data (Big Data), umělá inteligence (AI), aditivní výroba 

(3D tisk), autonomní roboti a další moderní technologie za účelem dosažení vyšší automatizace. V kon-

ceptu je důležitá vertikální i horizontální integrace. Vertikální integrace je provázání všech řídících a 

výrobních vrstev v podniku pomocí informačního systému. Horizontální integrací se rozumí propojení 

všech článků v odběratelsko-dodavatelském rámci. Touto vzájemnou integrací jsou formovány globální 

sítě, kde jsou výrobní zařízení propojena do CPS (kyberneticko-fyzikální systém). Chytré továrny si bu-

dou schopny pomocí CPS vyměňovat informace v reálném čase a podle dané situace adekvátně reago-

vat. Smart Factories tak jsou srdcem konceptu. Na Průmysl 4.0 jsou dále navázány systémy Smart Grid, 

Smart Logistics, Smart Homes apod. (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016). 

 

2.4.1 Smart Factory  

Vzájemná komunikace a schopnost přeměnit data z výroby na informace, na základě kterých 

optimalizovat proces výroby je to, co dělá továrnu chytrou. V takové továrně jsou výrobní linky auto-

matizované a propojené. Linky a roboti mezi sebou vzájemně komunikují, optimalizují se a konfigurují 

Obrázek 2: Systém Průmys 4.0 (Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016) 
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v závislosti na zpracovávaném výrobku. Roboti nahradí repetitivní činnosti pracovníků s vyšší výrobní 

kapacitou a přesností a zároveň s nižšími náklady. Tato variabilita tak umožňuje výrobu i menšího 

množství výrobku dle parametrů zákazníka. K dosažení takové flexibility je důležitý 3D tisk, umožňující 

výrobu složitě tvarovaných dílů, které je náročné vyrobit pomocí tradičních metod. 

Drony a samořídící vozidla jsou použita pro přepravu materiálu, polotovarů i hotového pro-

duktu po továrně. Mohou být využita i pro monitorování výroby, skladu, bezpečnosti a podávat přesná 

data v reálném čase. Na základě těchto informací je možné pomocí optimalizačních nástrojů a pro-

gramů reorganizovat sklad z logistického hlediska a tím snížit čas a náklady spojenými s přepravou.  

Chytrá nemusí být jen továrna, ale i produkt umí být inteligentní. Pomocí technologie RFID 

(Radio Frequency Identification) může být celý výrobní proces produktu automatizován. Pokud se na 

první díl produktu umístí štítek RFID, výrobní linka jej načte a dostane instrukce, jak s výrobkem naklá-

dat. Poté je předán samořídícímu vozidlu, který načte a zjistí, na jakou linku rozpracovaný produkt dále 

převézt. Pracovníci zapojení do výrobního procesu tak mohou sledovat aktuální výrobní stav produktu 

a kde se v daný okamžik nachází. Po dokončení výrobního procesu je produkt odeslán a štítek RFID nyní 

slouží i pro zákazníka k monitorování stavu doručení zásilky. 

2.4.2 Smart Grid 

Smart Grid (inteligentní sítě) jsou elektrické sítě, na které jsou napojeny ICT (Information and 

Communication Technologies) systémy, umožňující oboustrannou komunikaci mezi prvky struktury. 

Těmi jsou například transformační stanice, řídící datová centra, ale také koncový spotřebitel. 

Tato oboustranná komunikace s sebou nese řadu výhod (McClellan, Jimenez, & Koutitas, 

2018): 

 Minimalizuje počet výpadků a zvyšuje kvalitu služby v extrémních podmínkách. 

 Stav je čten automaticky a na dálku, tudíž může reagovat na vzniklé mimořádné situace. Také 

již není zapotřebí manuálního odečítání. 

 Snižování nákladů na údržbu a správu se projeví snížením cen energie pro zákazníky. 

 Senzory dokáží rozpoznat snahu o manipulaci a umožňují dodavateli omezení či úplné odpo-

jení. 

 Těmito vlastnostmi podporují integraci obnovitelných zdrojů do sítě. 
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Chytrá měřidla nasbíraná data poskytují uživateli, který má tak možnost v aplikaci zjistit, kdy 

spotřebovává kolik energie a za jakou cenu. Uživatel se tak může přizpůsobit, aby nespotřebovával 

příliš energie ve špičce, kdy je cena nejvyšší.  

Stávající systém je funkční, ale ne příliš efektivní. V síti dochází k velkým ztrátám, a to přede-

vším při výrobě, přenosu a transformaci na různé úrovně napětí. Jaderné a uhelné elektrárny průměrně 

ztratí 65 % energie při převodu na elektřinu (Inside Energy, 2015). Během distribuce a transformace 

dochází (v Evropě) ke ztrátám mezi 2,2 % až 10,4 % (Council of European Energy Regulators, 2017). 

Dnešní síť je centralizovaná. To znamená dlouhé přenosové vzdálenosti a s nimi spojené ztráty. 

Ale také je náchylnější vůči výpadkům, živelným katastrofám či kybernetickým útokům. Proto je důle-

žité budovat distribuovanou síť. Tomu mohou pomoci tzv. Microgrids. 

2.4.3 Microgrids 

Microgrid (mikrosíť) je menší verze klasické sítě, ve které jsou generátory energie a spotřebiče 

propojené v malé vzdálenosti, a tudíž minimalizují přenosové ztráty a téměř eliminují ztráty spojené 

s transformací (není zapotřebí převádět na vysoké napětí a zpět). Tento obvod je napojen na klasickou 

síť, odkud čerpá případně potřebnou energii, ale může být i soběstačný – úplně odpojen od sítě. Mi-

krosíť může být primitivní – agregát zajišťující energii v případě krátkodobého výpadku, ale také mno-

hem složitější – sofistikovaná síť s generátory a kontrolním systémem dodávající energii domům v části 

města či vesnice. 
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V mikrosítích se většinou vyrábí elektrická energie z obnovitelných zdrojů (pomocí solárních pa-

nelů či větrných elektráren). Management může sledovat spotřebu a následně optimalizovat výrobu a 

distribuci - například používáním energie z vlastní výroby ve špičce, kdy je energie dražší, uživatelé 

ušetří a ulehčí zatížení centrální sítě (McClellan, Jimenez, & Koutitas, 2018). 

  

Obrázek 3: Struktura mikrosítě (Zdroj: www.pewtrusts.org) 
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3 Smart Cities ve světě 
Fenomén Smart Cities se v posledních letech dočkal pozornosti po celém světě. Metropole, ale i 

menší města následují tento koncept, aby se stala více moderním a příjemným místem pro život. Každé 

město má jiné představy a preference, a tak přistupuje ke konceptu ze svého pohledu. Pokud má město 

potíže s kvalitou ovzduší, bude dávat přednost řešením, které napomohou v oblasti životního pro-

středí, před ostatními oblastmi. Všechna města se však snaží za pomoci ICT a moderní technologie 

zlepšit kvalitu života obyvatel a zvýšit udržitelnost a konkurenceschopnost města. 

Z důvodu individuálního přístupu měst k realizaci konceptu není možné všechna města hodnotit 

podle stejného měřítka. Pro hodnocení měst v této kapitole byla zvolena studie společností Eden Stra-

tegy Institute & OXD, která klasifikuje chytrost města z perspektivy správy města. Druhé hodnocení je 

od společnosti Deloitte Insights s názvem Deloitte City Mobility Index. V této studii jsou města bodo-

vána v oblasti dopravy a pohyblivosti po městě. 

Asiaté mají obecně kladný vztah k moderním technologiím, a tak je právě v tomto regionu možné 

nalézt inovativní produkty a projekty sloužící ke zpříjemnění a zkvalitnění života obyvatel měst.  

Osobně jsem měl díky zahraničnímu výjezdu v rámci programu mimoevropských bilaterálních do-

hod šanci některá z asijských měst navštívit, a proto jsou následující čtyři města z asijských států. Stu-

doval jsem jeden semestr v Kao-siungu a několikrát navštívil Tchaj-pej. Města na Tchaj-wanu spolu při 

rozvoji konceptu Smart Cities úzce spolupracují, a proto jsem se rozhodl tato dvě města uvést v jedné 

podkapitole. Posledním městem v této kapitole byla zvolena Vídeň, která se pravidelně umisťuje na 

vrcholu žebříčků nejinteligentnějších měst a měst s nejvyšší kvalitou života. 

3.1 Kao-siung a Tchaj-pej 

Kao-siung je druhé největší město Tchaj-wanu. S cílem posílit konkurenceschopnost města došlo 

v prosinci roku 2010 k připojení přilehlých okresů k městu a vznikla tak industriální metropole s 2,7 

miliony obyvateli (Kaohsiung City Government, 2016). Spojením oblastí so objevily nové výzvy v oblasti 

administrativy a správy města, které bylo zapotřebí efektivně řešit. Municipality začaly budovat chytré 

město založené na implementaci senzorů, internetového připojení, cloudových technologií aj. za do-

sažením vyšší spokojenosti a kvality života jeho obyvatelům. Od té doby město prošlo znatelným vý-

vojem a v posledních letech se umisťuje čím dál výše v žebříčkách hodnotící chytrá města. 

Tchaj-pej je město, které využívá řady chytrých zařízení ke zpříjemnění života jeho obyvatel. Ne-

ustále pracuje na zkvalitnění služeb, jako je hromadná doprava, energie, elektronická správa apod. pro 
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dosažení efektivnějšího využívání zdrojů, šetrnosti k životnímu prostředí a spokojenosti obyvatel. K za-

jištění plynulého a kvalitně koordinovaného rozvoje chytrých projektů byl městem založen resort Tai-

pei Smart City Project Management Office (TMPO). Hlavní náplní resortu je zvýšit participaci občanů a 

utvářet partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem za účelem zavádění inovativních technologií 

a aplikací, které zvyšují kvalitu života ve městě. Tchaj-pej ve snaze rozšířit povědomí o konceptu chyt-

rých měst pořádá různé konference, workshopy a sociální akce. Od roku 2014 každoročně pořádá 

Smart City Summit & Expo, kde experti a vizionáři sdílejí své nápady a osvědčené postupy při tvorbě 

inteligentních měst (Taipei Smart City Project Management Office, 2018). 

Jen v roce 2017 vyhrála Tchaj-pej první místa v ocenění: Open Knowledge Foundation (Open 

Data), International Data Corporation (Open Data), World e-Governments Organization of Cities and 

Local Government (eGovernment), ASOCIO, Asian-Oceanian Computing Industry Organization (Best 

Practice) a Project Management Institute (řízení projektů) (Taipei Smart City Project Management 

Office, 2018). 

3.1.1 Strategie měst 

Tchaj-pej, jak píše ve svém dokumentu Taipei 2050 Vision Plan, usiluje o dosažení více udržitel-

ného města, zajištění vyšší kvality života, poskytnutí cenově dostupného bydlení, posílení komunit a 

zvýšení důvěry a komunikace se správou města. Pro rozšíření smart projektů město podporuje otevře-

nou správu města, zapojení občanů a aktivní spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. 

Při zavádění smart řešení město využívá tří hlavních mechanizmů (Taipei Smart City Project 

Management Office, 2018): 

 Top-down (Shora dolů) – resort pro informační technologie spolupracuje spolu s TMPO 

a městskou správou za účelem poskytnutí relevantních informací a vytváření kontaktů 

s vhodnými společnostmi pro realizaci projektu. 

 Bottom-up (Zdola nahoru) – společnost ze soukromého sektoru představí návrh resortu 

TMPO, který projekt ohodnotí a případně poskytne pomoc při komunikaci s městskou 

správou. 
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 Participace občanů – občané se mohou podílet na rozhodnutích pomocí hlasování skrze 

i-Voting systém. Dalšími možnostmi zapojení jsou pořádané workshopy, dostupná ote-

vřená data, ale občané mají také možnost navrhnout svá řešení v rámci participativního 

rozpočtování. 

 

Kao-siung vnímá jako nejpalčivější problém městskou mobilitu. S měnícími se ekonomickými, 

technickými a sociálními trendy přicházejí nové příležitosti, které město chce využít k zajištění čisté, 

bezpečné, cenově dostupné a inteligentní dopravě. Město vypracovalo strategický dokument, který 

má za cíl zajistit vhodnou infrastrukturu a prostředí pro podporu jízdy na kole, chůze, veřejné dopravy 

a car sharingu jako hlavních způsobů dopravy. 

Opatření vedoucí k dosažení cíle (Local Governments for Sustainability, 2017): 

 Investovat do infrastruktury, která umožní chodcům a cyklistům snadnější pohyb po 

měste. 

 Aktivně podporovat car sharingové služby. 

 Zajistit dopravní bezpečnost snížením maximální rychlosti na 30 km/h. 

 Více investovat do infrastruktury aktivní formy dopravy (minimálně 10 % z investic do sil-

niční infrastruktury). 

 V rámci podpory malých a ekologicky šetrných vozů zavádět poplatky za vozy větších roz-

měrů či vyšší spotřebou. 

 Znevýhodnit parkování na ulicích oproti parkovištím vyšší cenou stání. 

 Zefektivnit veřejnou dopravu pomocí pruhů vyhrazených pouze pro autobusy a zavádě-

ním ITS zajišťující přednost na křižovatkách. 

Obrázek 4: Plánování a implementace Smart City projektů ve městě Tchaj-pej (Zdroj: Taipei Smart 
City Project Management Office, 2018) 
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 Podpořit multimodální dopravu poskytnutím aplikace, která umožní vyhledání trasy, vý-

běr způsobu dopravy a platbu. 

 Zajistit vyšší úroveň transparentnosti dat týkajících se osobní i veřejné dopravy. 

3.1.2 Konektivita  

Od roku 2011 město Tchaj-pej poskytuje občanům bezdrátové připojení k internetu. V roce 2018 

je po území města dostupných 5000 přístupových bodů. Díky úzké spolupráci s privátním sektorem se 

signálové pokrytí a kvalita připojení každoročně zlepšuje. Kabelové připojení k internetu je dostupné 

98,45 % populace pomocí optického vlákna, které poskytuje vysoce spolehlivou konektivitu. Město 

také započalo instalaci zařízení 5G do veřejného osvětlení a dopravní signalizace za účelem zvětšení 

pokrytí a zvýšení kvality internetového připojení. 

V roce 2015 město spustilo program, v rámci kterého pokrývá území škol a kampusů bezplatným 

bezdrátovým připojením k internetu. Dále do škol poskytlo řadu počítačů a tabletů pro zajištění lepší 

konektivity a informovanosti studentů. 

Město Kao-siung spolupracuje s poskytovatelem mobilních služeb na zavádění 4G příslušenství 

v autobusech, informačních tabulích a digitálních kiosků s účelem poskytnout občanům kvalitní připo-

jení k internetu a informovat o aktuálních časech příjezdu autobusů (Kaohsiung City Government, 

2018). 

3.1.3 Mobility 

V Tchaj-peji byl spuštěn pilotní projekt „Neihu Smart Street Light Pilot Project“, v rámci kterého 

bylo v městské čtvrti Neihu nainstalováno 12 lamp chytrého osvětlení. Lampy jsou vybaveny systé-

mem, který upravuje intenzitu světla podle potřeby. Pokud není v okolí detekován žádný pohyb, svítí 

na minimum, jakmile zaznamenají pohyb, zesílí intenzitu světla. Lampy však neslouží pouze k zajištění 

osvětlení, ale také sbírají užitečná data a poskytují kolemjdoucím užitečné informace. Sloupy jsou vy-

baveny senzory na identifikaci stavu ovzduší, teploty či vlhkosti. Kamera slouží nejen k zajištění bez-

pečnosti, ale také monitoringu pohybu vozů nebo lidí. Výsledkem je tak přehled o aktuálním dopravním 

ruchu či počtu volných parkovacích míst na dané ulici. Pomocí nainstalované obrazovky je možné in-

formovat občany o důležitých událostech a zprávách o městu. Projekt byl pro svůj úspěch nominován 

na cenu nejlepšího projektu v soutěži Smart City Awards v rámci 2017 Smart City Expo World Congress 

v Barceloně. Tchaj-pej nyní instaluje chytré osvětlení do dalších částí města (Smart Taipei, 2018). 
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Pro občany je dostupná služba pro nalezení parkování ve vybrané lokalitě. Pomocí chytrých 

parkovacích hodin a zabudovaných magnetů v zemi je možné vyhledat volné parkovací místo, které je 

pak uživateli zobrazeno v aplikaci s možností zaplatit za zvolenou dobu stání přímo v aplikaci.  

 

 

  

Obrázek 5: Chytré osvětlení v městské čtvrti Neihu (Zdroj: www.smartcity.taipei) 

Obrázek 6: Chytré parkovací hodiny (Zdroj: Taipei Smart City Project Management Office, 2018) 
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S úmyslem podpořit sdílenou ekonomiku byl spuštěn projekt 3U. Ten spojuje dvě již fungující 

služby YouBike (bike sharing), U-Motor (moped sharing) a přidává novou službu U-Car (car sharing). 

Město tak v jedné službě nabízí 13000 jízdních kol a 1000 mopedů (car sharing služba není ještě spuš-

těna). 

V oblasti udržitelné dopravy a životního prostředí obě města podporují používání elektronických 

skútrů. Doprava pomocí motorek je preferovaným způsobem dopravy na Tchaj-wanu (14 milionů mo-

torek při populaci 23 milionů). Tchaj-wan usiluje o úplné zbavení se skútrů se spalovacími motory do 

roku 2035 (XinhuaNet, 2018). Řešení je v elektrických skútrech, jenž mají vyjímatelnou baterii, kterou 

v případě vybití mohou vyměnit za nabitou a pokračovat v jízdě bez nutnosti dobíjení baterie. Města 

poskytují dostatečné množství úschoven baterií, čímž usnadňují proces přechodu ze spalovacích mo-

torů na elektrické (Institute for Information Industry, 2017). 

 

 

V rámci zvýšení dopravní bezpečnosti pro řidiče i chodce Kao-siung zavádí prvky ITS monitorující 

aktuální dopravní stav. Shromážděná data jsou následně analyzována, vyhodnocena a na základě in-

formací je doprava efektivně řízena. V případě nehody jsou účastníci provozu pomocí informačních 

tabulí obeznámeni s incidentem a mohou tak včas reagovat zvolením jiné trasy. Tím se snižují dopravní 

kongesce spolu s rizikem další nehody. 

Obrázek 7: Nabíjecí stanice pro baterie do eletrických skútrů (Zdroj: Vlastní fotografie) 
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Aplikace APPKaohsiung nabízí řidičům usnadnění procesu hledání parkovacího stání. Je propo-

jena na velké množství parkovišť i ploch ulic, které jsou vybaveny senzory pro sledování obsazenosti 

parkovacích míst. Řidič má možnost zvolit si pro něj vhodné místo, nebo se nechat navigovat na nej-

bližší volné. Výsledkem je šetření času i paliva řidiči, nižší provoz a s ním spojené dopravní kongesce 

(Kaohsiung City Government, 2018). 

Chytré zastávky se nacházejí na frekventovaných linkách a poskytují pasažérům důležité infor-

mace ohledně jízdních řádů, stavu bilance jejich jízdních průkazů, počasí, ale také nabízí možnost při-

pojení k internetu zdarma nebo nabití telefonu či tabletu pomocí USB portů. Zastávky jsou vybaveny 

solárními panely, které zajišťují dostatečné množství energie pro obrazovky ostatní spotřebiče. 

 

 

Obrázek 8: Chytrá autobusová zastávka (Zdroj: www.iadea.com) 



37 

 

3.1.4 Open data 

Správy obou měst poskytují užitečné informace a statistiky formou otevřených dat na svém ser-

veru. Data jsou přístupná také pomocí API1, díky čemuž mohou vývojáři vytvářet aplikace pro občany 

a tím jim ulehčit a zpříjemnit každodenní činnosti. Takových aplikací je dostupných více než 200 (Taipei 

Smart City Project Management Office, 2018). 

Město Kao-siung se soustřeďuje především na data týkající se dopravy, proto ve spolupráci s ex-

perty v oblasti Big Data2 vytvořilo platformu „Open Data/API Platform“ a provedlo důkladnou analýzu 

dat poskytnutých pěti městskými taxi službami. Na základě analýzy město zjistilo frekventovaná místa 

nástupu i výstupu pasažérů a vytvořilo nový plán jízd vozů taxislužby. Výsledkem je snížení počtu vozů 

v hodinách, kdy není po službě velká poptávka a s sním spojené šetření paliva a životního prostředí. 

Závěry získané z analýzy také sloužily jako podklady pro vznik nových autobusových linek (Asia Silicon 

Valley Development Agency, 2017). 

3.1.5 eGovernment 

Město Tchaj-pej spustilo i-Vote službu, kde občané mohou vyjádřit svůj názor na určité téma 

nejen formou hlasu. Pomocí diskuzí tak dochází ke konsensu mezi správou města a občany. Obyvatelé 

mají možnost navrhnout hlasování o určité záležitosti či započít otevřenou diskuzi, do které se zapojí 

jak občané, tak správa města. Projekt tak zvyšuje zájem a zapojení občanů do rozhodování o městských 

záležitostech (Taipei City Government, 2017). 

Město Kao-siung vytvořilo platformu pro informování občanů o různých kulturních a společen-

ských akcích. Uživatel tak může zjistit, jaké události se konají v jeho okolí a případně zaplatit vstupné 

přímo v aplikaci. Město od aplikace „iPass“ očekává větší účast na společenských akcích a sociální ko-

hezi. 

 Další službou elektronické správy je E-application for Public Kindergartens, která umožňuje ro-

dičům podat a vyřídit přihlášku do školky, čímž se ušetří nejen čas rodičů, ale také pracovní síla. Služba 

                                                           

 

 

1 Rozhraní, používané při programování pro komunikaci se softwarem. 
2 Velký objem dat, který je obtížné zpracovávat pomocí tradiční softwarové techniky. 
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E-Services for Police Patrol digitalizuje upomínky a oznámení od policie s výsledkem úspory papíru a 

snazší komunikace (Kaohsiung City Government, 2018). 

3.1.6 Vzdělání 

Tchaj-pej spustilo projekt Taipei CooC Cloud, cloudovou službu pro studenty a učitele. Studen-

tům nabízí přístup k více než 250 tisícům elektronických knih, které mohou využívat ve školách, ale i k 

samostudiu. Učitelé zde mají k dispozici aktualizované podklady pro výuku a služba slouží také jako 

platforma pro komunikaci s ostatními učiteli, kde si mohou vyměňovat zkušenosti a rady. 

Pro žáky základních škol město poskytuje interaktivní trénink na podporu logického uvažování. 

Zaměřuje se na oblast matematiky, anglického jazyka a vědy. Program je vytvořen formou hry, čímž je 

pro mládež atraktivnější (Kaohsiung City Government, 2018). 

3.1.7 Evaluační kontext 

V hodnocení Eden Strategy Institute and OXD dosáhla Tchaj-pej na 16. místo s celkovými 27,6 

body (ESI&OXD, 2018). 

Do hodnocení Deloitte City Mobility Index nebyla Tchaj-pej zařazena. 

Kao-siung nebyl zařazen do žádného z těchto hodnocení. 

3.2 Soul 

Soul je moderní město s více než 600 letou historií. S 10 miliony obyvatel a rozloze 605 km2 je 

druhé nejlidnatější město na světě (World Population Review, 2018). Soul je digitálně vyspělým a eko-

nomicky prosperujícím městem. Více než 90 % obyvatelů používá chytrá zařízení. Digitální vzdělanosti 

občanů a jejich vůle podílet se na rozhodování o městských záležitostech podporuje rozvoj konceptu 

Smart Cities. Municipalita buduje kvalitní informační a komunikační infrastrukturu a využívá nejmo-

dernějších technologií k řešení urbanistických výzev. Dále se soustřeďuje na transparentní a elektro-

nickou správu města společně s vytvářením silných partnerství s veřejností a privátním sektorem s úče-

lem podpory participace občanů a nabízení kvalitních služeb. Občané tuto iniciativu vnímají kladně a 

aktivně se zapojují do rozhodování, aby tak vybudovali atraktivnější a udržitelnější město (Seoul Digital 

Foundation, 2017). 



39 

 

3.2.1 Strategie města 

Správa města chtěla při tvorbě nové strategie umožnit participaci občanů. Byla tak vybrána 

skupina 100 obyvatel, kteří se aktivně podíleli na identifikaci problémů a návrhu řešení. Tím Soul dal 

najevo, že opravdu záleží na občanovi a všechna rozhodnutí nemusí být učiněna pouze správou města, 

ale zapojit by se měl každý. Mezi vybrané cíle, které si „The 2030 Seoul Plan“ ukládá patří například: 

výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů dosažení 20% podílu, investice do vědy a výzkumu, 

snížit množství organického odpadu o 50 % oproti roku 2016, snížit emisi skleníkových plynů o 40 % 

oproti roku 2005, dále rozšiřovat transparentnost městských institucí, zajistit větší zapojení občanů do 

aktivit města a také poskytnout kvalitní a otevřené informace pro občany (Seoul Metropolitan 

Government, 2018). 

3.2.2 Konektivita 

Město využilo tunelů metra k propojení 36 administrativních budov vysokorychlostním inter-

netem (páteřní síť 20 Gb/s a ostatní okruhy 10 Gb/s). Jelikož nebylo zapotřebí kopání, bylo možné 

nainstalovat 180 km optického kabelu za minimální náklady. Systém je rozdělen na 3 sítě: 1) zajišťuje 

rychlou komunikaci mezi institucemi, 2) umožňuje přenos dat z bezpečnostních kamer ve vysoké kva-

litě a v reálném čase, 3) poskytuje bezdrátový internet pro občany města. Síť je opatřena bezpečnost-

ním přepínačem, který dokáže přepnout na záložní síť při detekování poruchy za čas menší než 1 

sekunda. Zajištěním takto bezpečné a rychlé infrastruktury mohou instituce účinněji operovat a občané 

benefitují díky rychlejším a kvalitnějším službám (Seoul Solution, 2015). 

3.2.3 Mobility  

Město má za cíl do roku 2030 snížit používání osobních automobilů o 30 %, podíl elektromobilů 

a hybridních vozů dosáhnout až 40 % a instalaci 1000 rychlonabíjecích stanic. Proto aby takto radikální 

snížení počtu automobilů bylo reálné, bude město silně prosazovat chodce (vybudovat až dvakrát větší 

plochy chodníků) a cyklisty (veřejná cyklistická kola k zapůjčení zdarma). 

Za účelem snížení provozu osobních automobilů město provedlo monitorování tras jízdy taxi 

služby po půlnoci (kdy není dostatečně dostupná hromadná doprava). Na základě analýzy získaných 

dat zavedlo 9 nových nočních linek (Seoul Solution, 2016). Metro také čeká rozšíření, a to o 89 km do 

roku 2025, tím bude pro většinu města dostupná stanice metra do 10 minut chůze (Deloitte, 2018). 

V roce 2012 starosta města vyhlásil iniciativu „Seoul: A Sharing City“, která má za cíl prosazovat 

sdílenou ekonomiku za účelem vyřešení sociálně-ekonomických problémů města. Následující rok byla 
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spuštěna car sharing služba s názvem Nanum-Car, která nabízela automobily se spalovacími i elektro-

nickými motory. Nevýhodou projektu v Soulu oproti jiným městům je nutnost vrátit vůz na vyhrazené 

parkoviště. Těch bylo při spuštění 292, ale nyní se jejich počet rozrostl na více než 2400. Město na 

podporu služby poskytuje uživatelům benefity v podobě slev na parkování či slevy na hromadnou do-

pravu použitou k přepravě na parkoviště s vozy (do 30 minut jízdy) (Seoul Solution, 2017). 

 

 

 

Obrázek 9: Parkoviště s dobíjecími stanicemi firmy Nanum-Car (Zdroj: Seoul Solution, 2017) 

Obrázek 10: Mapa dostupných parkovišt s car sharing vozy (Zdroj: Seoul Solution, 2017) 
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3.2.4 Open data 

S rostoucím zájmem veřejnosti o větší transparentnost správy města a dat byla roku 2011 vy-

hlášena iniciativa „Nude Project“. Starosta uvedl, že všechny informace týkající se veřejnosti musí být 

také veřejnosti otevřeně dostupné (s výjimkou dat podléhajícím utajení). S cílem garantovat občanům 

opravdu transparentní správu města vznikl zákon, že tato data musejí být veřejnosti zpřístupněna. 

Vznikla tak platforma „Seoul Open Data Plaza“, kde jsou data produkovaná městem dostupná (Seoul 

Solution, 2015). Je zde zveřejněno 4 700 datových sad rozdělených do 10 kategorií (životní prostředí, 

kultura, doprava, vzdělání a další). Platforma je hojně využívána a zaznamenává 670 tisíc přístupů 

denně (Seoul Digital Foundation, 2017). 

3.2.5 Životní prostředí  

S vizí vytvořit ekologicky šetrné město je nutné monitorovat a optimalizovat odpadové hospo-

dářství, výrobu a spotřebu energie, obnovu ekosystému či kvalitu ovzduší. V Jižní Koreji je povinností 

vhazovat organický odpad do speciálních košů, jinak může občan čelit pokutě. V roce 2013 vešel v plat-

nost zákon o zpoplatnění tohoto odpadu na váhu (nejdříve pouze v Soulu, nyní již ve více městech) 

(Soul Solution, 2016). Občané v bytech zpravidla organický odpad odnášejí do košů, které jsou na ulici. 

Kontejnery jsou vybaveny čtečkou karet, uživatel ji přiloží, koš se otevře a on může vhodit odpad, který 

je následně zvážen. Na konci měsíce je na základě celkové váhy občanovi odečtena příslušná suma (v 

průměru okolo 100 korun na osobu). U restaurací či bytových komplexů se o sběr stará společnost, 

která odpad sváží pomocí popelářských vozů. Odpad je poté odvezen do továrny na recyklaci, kde je 

přeměněn na hnojivo či krmivo pro dobytek. Při zpracování se uvolňuje bioplyn, který je možný využít 

k výrobě energie. Energie vyrobená z tohoto vedlejšího produktu je rovna 90 % celkové spotřeby 

recyklační továrny (PBS, 2017). 



42 

 

 

 

Eco-Mileage Systém je iniciativa s cílem omezit spotřebu energií a zdrojů u domácností a firem. 

Pokud spotřebitel omezí měsíční spotřebu oproti měsíčnímu průměru za poslední dva roky o 10 %, má 

nárok na odměnu. Ta může být v podobě eco-friendly produktu, kreditu na městskou hromadnou do-

pravu, stravenek uplatnitelných na tradičních trzích nebo věrnostních bodech na kreditní kartě. Cílem 

je do roku 2030 snížit emisi skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990 (Seoul Solution, 2018). 

3.2.6 Společnost  

Soul klade velký důraz na zapojení občanů do projektů a řízení města. Pomocí různých komu-

nikačních kanálů (online i offline) tak může obyvatel vyjádřit svůj názor či předvést nápad na řešení 

problému ve své části města. Z přednesených projektů jsou následně vybrány ty nejlepší a městská 

čtvrť se pokusí o jejich realizaci. V roce 2014 byl vybrán projekt Seongbuk-gu Multicultural Library – 

knihovna zaměřená na multikulturu pro obyvatele čtvrti Seongbuk-gu, kde žijí lidé různých kultur. Jejím 

cílem je vzdělat občany o ostatních kulturách a posílit jejich komunikační schopnosti. Rok poté byl zvo-

len projekt Gwangjin-gu Toy Library – místo, kde si děti mohou půjčit hračky, a to až na 2 týdny (Seoul 

Solution, 2017). Lidé také mohou založit spolek, jehož členy si volí sami občané, který poté má 

Obrázek 11: Kontejner na organický odpad v Soulu (Zdroj: www.amommysview.wordpress.com) 
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pravomoc kontrolovat určité odvětví úřadu, což má za výsledek větší věrohodnost úředníků a vedení 

města (Seoul Solution, 2016). 

 

 

 

 

  

Obrázek 12: Projekt v rámci participativního rozpočtu - půjčovna hraček pro děti (Zdroj: Seoul Solution, 2016) 
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3.2.7 Evaluační kontext 

 

 

Obrázek 13: Evaluace města Soul (Zdroj: www.deloitte.com) 

V hodnocení Eden Strategy Institute and OXD obsadil Soul 3. příčku s celkovými 31,4 body 

(ESI&OXD, 2018). 
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3.3 Singapur 

Singapur je známý pro své čisté a zelené ulice, nakupování a noční život. Město má stabilní 

ekonomický růst, mají zde sídla mnohé světové korporací a je kolébkou nejen technologických star-

tupů. Mezi ty největší patří jména jako Microsoft, Apple, Google, Panasonic či Bosh. U startupů jsou to 

například Grab (sharing economy obdoba taxi služeb), oBike (chytrá kola ve městech bez nutnosti vrá-

cení na určitém místě) nebo PropertyGuru (konzultace a poradenství při nákupu nemovitostí).  Město 

tak nabízí zajímavý, aktivní životní styl a pracovní příležitosti. Singapur vyhrál cenu v kategorii nejlepší 

strategie 2018 s iniciativou Smart Nation and Digital Government Group (Smart City Expo, 2018). 

3.3.1 Strategie města  

V roce 2014 premiér Lee Hsien Loong oznámil iniciativu Smart Nation, která chce Singapur pře-

měnit na více digitální, transparentní a propojený stát (Smart Nation Singapore, 2018). Transformace 

je založena na 3 hlavních blocích: digitální ekonomika, digitální veřejná správa a digitální společnost. 

Aby zůstalo město nadále atraktivní pro zahraniční a domácí investory, je nutné se přizpůsobit a využít 

digitalizace ve vlastní prospěch, upevňovat vztahy s ostatními asijskými městy a vytvářet nové pracovní 

příležitosti.  

V elektronizaci veřejné správy se Singapur řídí heslem „A Government that is Digital to the 

Core, and Serves with Heart“ – Veřejná správa, která je až k jádru digitální, ale slouží srdcem. To zna-

mená využívat data a možnosti výpočetní techniky k dosažení co nejjednodušší a nejrychlejší komuni-

kace mezi občany či společnostmi a orgány, zároveň celý proces co nejvíce zautomatizovat, a to s indi-

viduálním přístupem. Služby musí být jednoduché na používání, bezpečné a spolehlivé. Pro státní úřed-

níky bude tato platforma nabízet užitečné informace a digitální technologie, díky kterým budou 

schopni efektivněji vykonávat svoji práci. Přidaná hodnota je bližší komunikace mezi občany a úřady, 

tím i snazší porozumění jejich potřeb, na základě čehož je pak možné lépe reagovat a přizpůsobit se 

(Smart Nation Singapore, 2018). 

Aby přechod podle iniciativy Smart Nation byl úspěšný, musí mít občané k technologii přístup, 

know-how a nebát se využívat služeb. Vláda usiluje o to, aby každý měl a) mobilní telefon b) přístup 

k internetu c) debetní nebo kreditní kartu d) digitální identitu (například e-mail). Nízkopříjmovým do-

mácnostem dokonce vláda přispívá na zakoupení počítače či tabletu. Vláda vyzývá firmy a komunity, 

aby rozšiřovali digitální vzdělanost mezi své zaměstnance a blízké. Ať už formou jeden na jednoho, 

která je doporučována pro starší lidi, či formou seminářů v pracovním prostředí. Všechny tyto kroky 
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jsou důležité, aby bylo dosaženo opravdové digitální společnosti (Ministry of Communications and 

Information, 2018). 

3.3.2 Mobility  

V testovacím stadiu je bezkontaktní placení za užívání autobusů a vlaků, jenž urychlí nástup/vý-

stup z dopravního prostředku. Pomůže tak především tělesně postiženým, kteří nebudou muset s vo-

zíkem složitě přijíždět k terminálu načítajícímu jejich jízdní průkaz (Smart Nation Singapore, 2018).  

3.3.3 eGovernment 

Pro snadnější komunikaci s úřady a pro větší zapojení obyvatel do správy města byla spuštěna 

OneService App. Pomocí této mobilní aplikace mohou občané snadno oznámit závadu ve městě či svůj 

nesouhlas s určitou záležitostí. Může se jednat o trhlinu na chodníku, poničenou lavičku apod. V apli-

kaci vyfotografují problém a odešlou. Žádost je poté spolu s GPS lokací přesměrována na příslušný 

úřad, tudíž uživatel nemusí nikam chodit a je vše vyřešeno během několika sekund. Aplikace má také 

možnost upozornit, pokud se nacházíte v okolí, kde byl v poslední době zvýšený počet případu naka-

žených horečkou dengue (Smart Nation Singapore, 2018). 

3.3.4 Open data  

Singapur nabízí občanům a vývojářům rozsáhlou databázi užitečných informací o městě. Data 

jsou dostupná z oblasti dopravy, technologie, financí, životního prostředí, infrastruktury, školství a 

zdravotnictví. Je tak možné zjistit počet nemocničních lůžek, počet dětí ve školkách, počet nově posta-

vených bytů, množství recyklovaného odpadu, využívanost hromadné dopravy, ale i dostupnost taxi 

služby v reálném čase. 
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Obrázek 14: Statistiky z portálu otevřených dat (Zdroj: www.data.gov.sg) 
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Dynamický 3D model města s názvem Virtual Singapore, vyvíjený firmou National Research 

Foundation (NRF), umožní vědcům a urbanistům spouštět simulace, na základě kterých je možné učinit 

důležitá rozhodnutí s velkou přesností. V pozdějších fázích bude model mapovat i rostliny, potrubí či 

kabeláž. Pomůže tak například při plánování instalace solárních panelů na střechy, bude možné vidět, 

jak nová budova ovlivní siluetu města apod. (National Research Foundation, 2018). 

 

  

Obrázek 15: Virtual Singapore (Zdroj: www.govinsider.asia) 
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3.3.5 Evaluační kontext 

 

 

Obrázek 16: Evaluace města Singapur (Zdroj: www.deloitte.com) 

V hodnocení Eden Strategy Institute and OXD se Singapur s 32,3 body umístil na 2. místě 

(ESI&OXD, 2018).  
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3.4 Tokio 

Tokio je s 37,5 miliony obyvateli nejlidnatější metropolí na světě (World Population Review, 

2018). Je jedním z nejchytřejších měst a usiluje o posílení této pozice. Strategie města se zaměřuje 

především na zlepšování infrastruktury, zavádění pravidel a iniciativ pro efektivnější využívání energie 

a rozvoj města v ostatních oblastech, aby bylo schopno vypořádat se se stále rostoucí populací a kli-

matickými změnami. Tokio je známé pro kladný postoj k moderním technologiím a jejich implementaci. 

V posledních letech klade velký důraz na robotiku, inovativní design a technologii 3D tisku. Také proto 

bylo v srpnu 2018 zvoleno jako nejvíce inovativní město (Suliman, 2018). V anketě pořádané ne-

wyorkským Condé Nast Traveler o nejoblíbenější město světa, které se letos zúčastnilo 429 tisíc dotá-

zaných, obsadilo Tokio již potřetí první místo (Condé Nast Traveler, 2018). 

Tokio je jedno z nejzelenějších měst asijsko-tichomořského regionu. Jako první v regionu při-

jalo iniciativu pro budování zelených budov, které pomáhají omezovat znečištění a mají kladný dopad 

na životní prostředí. Dále také zavedlo pravidla pro výstavbu rozsáhlejších budov (přes 5 tisíc čtvereč-

ních metrů), které musejí developeři dodržovat. Jsou to pravidla jako: Objekt má mít tvar vhodný pro 

efektivní spotřebu energie, neohrožovat přírodní prostředí a nevytvářet městské tepelné ostrovy. Dále 

také přišlo s programem pod názvem Cap and Trade (česky Omezit a Obchodovat), který se snaží o 

snížení emisí při průmyslové výrobě. Firmy, které nedodrží orgány nastavené hranice, budou platit 

vyšší daně. 
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Obrázek 17:Zelená budova v Tokiu (Zdroj: www.asiagreenbuildings.com) 

  

3.4.1 Strategie města  

V listopadu 2016 byl představen plán s názvem „New Tokyo. New Tomorrow. The Action Plan 

for 2020“, který má město ještě více posunout a připravit ho na výzvy, jež s sebou nesou olympijské 

hry, začínající v červenci 2020. Přestože Tokio vyhrálo cenu nejbezpečnějšího města (The Economist, 

2017), olympijské hry s sebou nesou zvýšené riziko terorismu, a proto je nutné zavést náležitá opatření. 

Do zahájení her chce město zdokonalit kamerový systém v metrech a vlacích. Pro případ útoku větších 

rozměrů je nutno připravit bezpečnostní složky a hasiče, aby byla reakce efektivní a organizovaná. O 

preventivní monitoring se mimo jiné budou starat také drony. Velký počet návštěvníků města v období 

her představuje výzvy pro dopravu. Té by měl pomoci ART (Advanced Rapid Transit) – systém monito-

rující aktuální polohu autobusů a v reálném čase adekvátně řídit dopravní signalizaci. V červenci 2018 
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byly ve městě testovány samořízené automobily a po dobu olympijských her budou fungovat jako taxi 

služba. Vláda poté chce tento projekt do roku 2022 více rozšířit (Reuters, 2018).  

3.4.2 Konektivita  

V oblasti poskytování bezdrátového připojení k internetu Tokio v posledních letech udělalo 

velký pokrok. V roce 2015 byl bezplatný přístup dostupný pouze ve čtvrtích Shibuya, Ginza a některých 

stanicích metra. Z důvodu zajištění konektivity pro zvýšený počet návštěvníků města ve spojení s olym-

pijskými hrami Tokio rozšiřuje oblast pokrytí bezplatného internetového připojení. Nyní je již připojení 

dostupné v hlavních částech města a pracuje se na přidávání dalších přístupových bodů (FREE Wi-Fi 

TOKYO, 2018).  

3.4.3 Mobility  

Veřejná doprava je pro Tokio nesmírně důležitá. Většina obyvatel využívá tuto službu a nejčas-

těji se do práce dopravují pomocí vlaků, které přepraví denně zhruba 40 milionů pasažérů. Průměrná 

doba, kterou pasažér stráví v hromadné dopravě při cestě do zaměstnání a zpět činí 102 minuty, a 

proto je zapotřebí zajistit spolehlivé, komfortní a přesné spoje (Tokyo Metro, 2014). Z toho důvodu se 

orgány rozhodly v roce 1987 většinu linek zprivatizovat (CITYLAB, 2011). Díky konkurenční soutěživosti 

se udržují nízké ceny, jednotlivé společnosti jsou profitující a poskytují kvalitnější služby. Právě z dů-

vodu privátního vlastnictví a důkladného cvičení řidičů se tokijské vlaky a metro mohou chlubit jednou 

z nejpřesnější a nejlépe fungující hromadnou dopravou. 

Pro bezpečnější a plynulejší pohyb po městě Tokio zavádí projekty ITS (Intelligent Transport 

Systems). Například PTPS (Public Transportation Priority System) pro podporu využívání autobusové 

dopravy, který kromě pruhů vyhrazených jen pro autobusy také zavedl prioritní ovládání dopravní sig-

nalizace, umožňující prodloužit dobu trvání zelené pro plynulejší průjezd autobusu křižovatkou. Dále 

systém Smartway, který propojuje auta, lidi a silnice za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení pravdě-

podobnosti zácpy. Díky této oboustranné komunikaci mezi automobilem a zařízeními IoT na silnicích 

je možné řidiče včas informovat o zácpách, omezeních či nehodě. Pro bezpečnější pohyb zrakově po-

stižených či slepých chodců byl zaveden PICS (Pedestrian Information and Communication System). 

Chodec je vybaven zařízením, které pomocí vibrací a zvuku oznámí majiteli stav dopravní signalizace 

na křižovatce. Pokud senzor ve sloupu dopravní signalizace zaznamená v blízkosti chodce s tímto zaří-

zením, prodlouží dobu zelené pro bezpečnější přechod silnice (Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism, 2014). 
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Město plánuje instalací GPS zařízení do autobusů za účelem poskytování občanům přesné in-

formace o pozici a plánovaném příjezdu autobusu. Obyvatelé budou moci užitečné informace zjistit na 

obrazovkách na zastávkách či na mobilním telefonu. V aplikaci také bude dostupná mapa, pomocí které 

má uživatel možnost vyhledat požadovanou stanici a naplánovat trasu jízdy (Tokyo Metropolitan 

Government Technology Council, 2017). 
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3.4.4 Evaluační kontext 

 

 

                    Obrázek 18: Evaluace města Tokio (Zdroj: www.deliotte.com) 

V hodnocení Eden Strategy Institute and OXD se Tokio s 26 body umístilo na 28. místě 

(ESI&OXD, 2018). 
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3.5 Vídeň 

Vídeň se umístila již podeváté v řadě na prvním místě v žebříčku měst s nejvyšší kvalitou života 

(Mercer, 2018). To může být zapříčiněno vídeňským přístupem ke konceptu chytrých měst, který dává 

vždy na první místo občana. Usiluje tak o vytvoření příjemného místa pro život všem společenským 

vrstvám. Vídeň je známá vysokou mírou participace a zájmu občanů o jejich město. Občané se aktivně 

podílejí na vývoji města formou hlasování, diskuzí či návrhů vlastních projektů a řešení. Vídeň se od 

ostatních metropolí odlišuje díky dosahování vysoké úrovně v řadě oblastí (hromadná doprava, sociální 

bydlení, odpadové hospodářství, vzdělání či rozsáhlá městská zeleň). Vídeň tak demonstruje svoji 

schopnost rychle a efektivně reagovat na výzvy. 

3.5.1 Strategie města 

Strategie města se soustřeďuje na snížení emisí oxidy uhličitého, udržení a postupné zvyšování 

kvality života a participace občanů. Toho hodlá docílit pomocí komplexních inovativních projektů, na 

kterých spolupracuje s akademickým i privátním sektorem. 

Cíle jsou rozděleny do 3 kategorií (Vienna City Administration, 2016): 

 Zdroje – Hlavním cílem snížit emisi skleníkových plynů nejméně o 35 % do roku 2030 a o 80 % 

do roku 2050 (ve srovnání s rokem 1990). Dílčí cíl v oblasti energie: do roku 2030 bude 20 % 

spotřeby energií pocházet z obnovitelných zdrojů a do roku 2050 až 50 %. Dílčí cíl v oblasti 

dopravy: do roku 2030 dosáhnout co nejmenšího používání osobních vozidel náhradou za hro-

madnou dopravu či alespoň přechod ze spalovacích motorů na motory elektronické. Dílčí cíl 

v oblasti infrastruktury: do roku 2020 být nejprogresivnějším evropským městem v rámci ote-

vřené správy. 

 Inovace – Hlavním cílem je, aby v roce 2050 byla Vídeň vnímána jako lídr v oblasti inovací, a 

to díky vysoce kvalitnímu výzkumu, silné ekonomice a vzdělání. Dílčí cíl v oblasti výzkumu, 

technologií a inovací: v roce 2030 trojúhelník Vídeň-Brno-Bratislava bude patřit mezi nejvíce 

futuristicky zaměřené inovativní regiony s přeshraničním rozsahem. Dílčí cíl v oblasti ekono-

miky: průběžně upevňovat pozici jako jedno z nejžádanějších měst ve střední Evropě pro pod-

niky k založení sídla firmy. Každým rokem ve Vídni vznikne 10 tisíc společností. Dílčí cíl v oblasti 

vzdělání: po roce 2020 dbát na to, aby mladí studenti nekončili po povinné školní docházce, 

ale pokračovali ve vyšším vzdělání. 

 Kvalita života – Hlavním cílem je udržení mimořádné kvality života a dále se soustřeďovat na 

politiku sociální inkluze, čímž Vídeň bude městem s nejvyšší kvalitou života a spokojenosti 
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obyvatel v Evropě. Dílčí cíl v oblasti sociální inkluze: zajištění bezpečného a příjemného života 

pro všechny občany bez ohledu na jejich minulost, fyzickou či psychickou kondici, sexuální 

orientaci či genderové identity. Dílčí cíl v oblasti zdravotnictví: zajistit zdravotní péči na vysoké 

úrovni a zároveň snižovat nutnou délku pobytu v nemocnici. Dílčí cíl v oblasti životního pro-

středí: do roku 2030 udržet podíl zeleně ve městě nad 50 %. Z důvodu neustále se zvyšující 

populaci města musí být průběžně zřizovány rekreační plochy. 

3.5.2 Konektivita  

Bezdrátové připojení zajišťuje na území Vídně přes 400 Wi-Fi vysílačů, které tak poskytují – 

především v centru – kvalitní přístup k internetu. Město plánuje počet přístupových bodů průběžně 

zvyšovat, a tak poskytovat větší pokrytí bezplatného internetového připojení pro svoje občany (Smart 

City Wien, 2016). 

3.5.3 Open data  

Vídeň usiluje o otevřenost městských dat, díky které vznikne transparentnější systém, kde oby-

vatelé budou mít jednodušší přístup k informacím. V současné době je k dispozici 458 souborů dat 

z okruhů jako populace, geografická data, doprava a technologie, kultura apod. (Offene Daten 

Osterreichs, 2018), katalog dat se však postupně rozšiřuje. Webová stránka je momentálně dostupná 

pouze v německém jazyce, ale plánuje se v budoucnu připravit anglickou verzi. S cílem rozšířit pově-

domí o podstatě a důležitosti otevřených dat pořádá město mítinky, kde se návštěvníci mohou dozvě-

dět užitečné informace o této iniciativě.  

3.5.4 eGovernment  

Magistrát města Vídně nabízí svým občanům virtuální úřad, kde jsou poskytovány služby 

eGovernmentu. Je k dispozici téměř 600 stránek, které uživatelům usnadňují nebo nahrazují stan-

dardní postupy. Služby elektronické správy jsou žádané a značně používané – 70 % nově založených 

firem jsou registrovány online (Smart City Wien, 2017). 

 K identifikaci online slouží Bürgerkarte (karta občana) nebo Handy-Signatur (podpis mobilním 

telefonem). Mobilní telefon či karta slouží k identifikaci podobně jako občanský průkaz. Služba také 

funguje jako elektronický podpis, který je právně roven ručnímu podpisu a je tak možné podepisovat 

oficiální dokumenty (Büergerkarte, 2017). 

 Pro nahlášení závady či znepokojení je možné správu města kontaktovat pomocí aplikace Sag’s 

Wien. Bez nutnosti registrace je tak komunikace snadná a okamžitá. V aplikace je možné zobrazit mapu 
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města s vyznačenými lokacemi, kde jsou nahlášena znepokojení ostatních obyvatel s možností zobrazit 

zprávu a případně vyjádřit podporu k danému znepokojení či ho sledovat. Správa města tak bude in-

formována, že daný problém vnímá více lidí a přidělí mu větší prioritu. V případě sledování bude uži-

vatel informován o vývoji existujícího problému v podobě upozornění v mobilním telefonu (Smart City 

Wien, 2018). 

 

Obrázek 19: Vzhled aplikace Sag's Wien (Zdroj: www.wien.gv.at) 

 K rychlému zjištění informací o městě či službě je nápomocen WienBot. Program, který pomocí 

umělé inteligence odpoví uživateli na jeho otázku. Aplikace je určena občanům, kteří v danou chvíli 

nemají čas či možnost hledat v prohlížeči potřebnou informaci. Jednoduše položí otázku (formou tex-

tové nebo hlasové zprávy) a program vyhledá relevantní informace a odpoví v podobě textu s přilože-

ným odkazem na stránku, kde je možné dozvědět se více. Je tak velice snadné a především rychlé zjistit 

informace například o čase placeného parkování v dané lokalitě, počasí nebo otevírací hodiny úřadů 

(Smart City Wien, 2018). 

Názor občanů je pro město důležitý, a tak pomocí dotazníků na stránkách či workshopů sbírá 

nápady na nové služby nebo jejich zlepšení. 
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3.5.5 Vzdělání  

Ve spolupráci města a ICT společností sídlících ve Vídni vznikla iniciativa DigitalCity.Wien, která 

cílí na vzdělávání občanů v oblasti informačních technologií. Město si od projektu slibuje zvýšení pově-

domosti o IT a přilákání více lidí (především žen) k tomuto oboru a tím upevní hospodářskou sílu města 

a sníží nedostatek specialistů, se kterým se nyní potýká. Platforma slouží také jako nástroj k výměně 

nápadů a poznatků mezi experty a veřejností, což dává prostor pro vznik nových Smart projektů (Smart 

City Wien, 2016). 

3.5.6 Životní prostředí  

Služba TREEDAY se snaží za pomoci informačních technologií dosáhnout více udržitelné spo-

třeby. Aplikace přináší výhody jak pro zákazníka, tak pro podniky. Pro spotřebitele je dostupná mapa 

s vyznačenými podniky a uživatel má možnost si otevřít jejich detailnější popis, kde je možné nalézt 

profil společnosti, komentáře od ostatních uživatelů, slevové kupóny a především TREEDAY index (viz 

níže). Aplikace také nabízí funkci, kde má uživatel možnost sledovat, o kolik snížil emise oxidu uhliči-

tého, pokud například přešel na eko-friendly spotřebič, nebo místa jízdy automobilem zvolil cyklistické 

kolo či hromadnou dopravu. TREEDAY následně odměňuje uživatele, kteří přecházejí na udržitelnější 

způsob života v podobě slevových kupónů.  

TREEDAY index zachycuje celkové angažmá podniku a zobrazuje na stupnici dosavadní stav, ve 

kterém se podnik v rámci udržitelnosti nachází. Čím vyšší je index tím je podnik angažovanější a zele-

nější. Detailní zprávu poskytuje tzv. TREEDAY report, ve kterém je možné zjistit, jak se podnik umístil 

v dílčích kategoriích a jaké kroky doposud učinil. TREEDAY tak dává každému podniku možnost ukázat, 

jak moc se angažuje, do jakých akcí se pustil a jakou cestou se vydává a poskytuje tak uživateli možnost 

na první pohled podnik posoudit (Smart City Wien, 2018). 
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3.5.7 Evaluační kontext 

V hodnocení Eden Strategy Institute and OXD se Vídeň umístila na 12. místě s celkovými 28,5 

body (ESI&OXD, 2018). 

Do hodnocení Deloitte City Mobility Index nebyla Vídeň zařazena. 

  

Obrázek 20: Mapa společností v aplikaci TREEDAY (Zdroj: www.treeday.net) 
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4 Smart Cities v České republice 
Konceptu Smart Cities se začala v posledních letech věnovat i česká města. Průkopníkem v ob-

lasti chytrých měst se v České republice stalo město Písek, které v roce 2015 vydalo ideový dokument 

„Modrožlutá kniha Smart Písek“. Dokument byl vytvořen pro pochopení konceptu a analýzu součas-

ného stavu města s cílem umožnit vznik prostředí, jenž přinese jeho občanům výhody, které chytré 

projekty a technologie nabízejí. Jedním z prvních projektů byla instalace senzorů pro shromažďování 

dat o dopravě na náměstí, na základě kterých pak bylo možné upravit podmínky parkování, se kterým 

byl v této lokalitě problém. 

Ostatní česká města začala postupně Písek následovat, a tak dnes již řada měst využívá nějakého 

chytrého řešení k poskytnutí vyšší kvality života občanům a udržitelnosti města. Každá municipalita 

však přistupuje ke konceptu jinak a je tak těžké porovnat jednotlivá města pomocí jednoho žebříčku. 

Studie v rámci projektu „Chytrá radnice“ vyhodnotila jako nejchytřejší město Kolín, který je následován 

Prahou a třetí se staly Kněžice (Chytrá radnice, 2018). 

Tato kapitola popisuje pražskou a brněnskou strategii města a seznamuje s již realizovanými i 

plánovanými projekty. Poskytuje tak vhled do současného stavu a definuje, jak města plánují budoucí 

rozvoj v kontextu Smart Cities. 

4.1 Smart Prague 

 Praha aktivně usiluje o zavádění konceptu chytrých měst, a proto se komise pro rozvoj Smart 

Cities Rady hl. m. Prahy začala roku 2014 tomuto tématu věnovat. V roce 2016 pak byla vyhlášena 

primátorkou města Adrianou Krnáčovou iniciativa Smart Prague a zároveň spuštěno webové rozhraní 

k přijímání podnětů pro pilotní projekty (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 2016). Garantem 

koncepce Smart Prague je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), roli manažera v celém procesu 

plní Operátor ICT. Operátor ICT zajišťuje kooperaci mezi zainteresovanými aktéry. Aktivně spolupracuje 

s akademickou sférou (České vysoké učení technické, Karlova univerzita a dalšími univerzitami). Pod-

poruje iniciativy městských částí a spolupracuje s městskými institucemi (Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dalšími). Koordinuje projektové záměry a spolupracuje 

s MHMP. Spolupracuje také se soukromým sektorem, a to zejména z důvodu zajištění dodavatelů kva-

litních technologií. V neposlední řadě zajišťuje komunikaci a zpětnou vazbu s veřejností. Cílem je, aby 

všichni aktéři byli co nejvíce provázaní (Smart Prague, 2018). 
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4.1.1 Strategie města 

Operátor ICT, který zastřešuje realizaci Smart City strategie na celopražské úrovni, vypracoval 

strategický dokument s vizí Prahy v roce 2030. Doprava v Praze by měla být co nejvíce čistá a sdílená. 

To znamená snižovat počet automobilů se spalovacími motory a přiklánět se ke sdíleným službám, jako 

například car sharing. Dále by měla být založena na datech, a tak poskytovat občanům relevantní a 

přesné informace pomocí mobilních aplikací. 

V oblasti konektivity by město mělo dobudovat optickou síť a internetovou infrastrukturu, která 

zajistí rychlou a spolehlivou komunikaci. Data z projektů Smart City by měla být otevřená a dostupná 

veřejnosti. Neméně důležitá je kybernetická bezpečnost, a to především u systémů ovládajících do-

pravní signalizaci či veřejné osvětlení. 

V oblasti turistiky by měly být - pro větší přehlednost a komfort návštěvníků města - všechny 

důležité informace dostupné v mobilní aplikaci. Pomocí Big Data ze senzorů, sociálních sítí, informač-

ních systémů památek apod. analyzovat nasbíraná data pro lepší řízení turistického ruchu. Používáním 

moderních technologií zpříjemnit a usnadnit orientaci a informování turistů. 

Budovat udržitelné odpadové hospodářství efektivním využíváním odpadů a odpadní a dešťové 

vody. Dále je zapotřebí zajistit optimální svoz a přechovávání odpadů a to vše s ohledem na životní 

prostředí a v souladu s požadavky stanovenými Evropskou unií (Operátor ICT, 2017). 

4.1.2 Realizované projekty 

V roce 2018 byl spuštěn portál Golemio – jeden ze strategických projektů (klíčových pro Operá-

tora ICT a Prahu). Projekt se věnuje datům generovaných městem a jejich následnému zpracování. 

Vyhodnocené informace jsou na webových stránkách dostupné pro veřejnost ve formě grafů či map a 

jsou přehledně popsány. Pro vývojáře jsou data dostupná ve formátu API, který je vhodný pro tvorbu 

aplikací. Projekt je stále v pilotním provozu, i přesto je na portále zveřejněna řada datových sad: hro-

madná doprava, parkování, kompresní koše, kvalita ovzduší, odpadové hospodářství apod. Analýza 

těchto dat povede k efektivnějšímu řízení klíčových oblastí v infrastruktuře města, úspoře nákladů pro-

vozu města, optimalizaci veřejného prostoru a dalším benefitům (Smart Prague, 2018). 
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Pro vývojáře je dostupná širší škála dat na portále hl. m. Prahy – opendata.praha.eu. Zde je do-

stupných 236 datových sad od institucí IPR, Operátor ICT (stejná data dostupná na portále Golemio), 

Magistrát hl. m. Prahy, Technická správa komunikací, DPP, ale i od jednotlivých městských částí či praž-

ské zoologické zahrady. Data zveřejněná na serveru jsou však pouze ve formátech určených pro další 

zpracování (analýza, vývoj programů apod.), nejsou tak vhodná pro laickou veřejnost. Některá data od 

městských podniků (DPP a Technická správa komunikací) nejsou zveřejněna, protože jsou chráněna 

licencí a podniky je nechtějí městu poskytnout. Operátor ICT by měl s firmami vyjednat podmínky, aby 

data mohla být dostupná veřejnosti (Open data hlavního města Prahy, 2018). 

Začátkem roku 2018 byly uvedeny v provoz webové stránky městského car sharingového pro-

jektu. Zde si občané mohou najít a vypůjčit vozidlo ve svém okolí. Car sharing má za cíl snížit počet 

osobně vlastněných aut ve městě – v Praze je 621 automobilů na 1000 obyvatel, což je skoro 

Obrázek 21: Mapa parkovacích zón z portálu Golemio (Zdroj: www.golemio.cz) 
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dvojnásobek poměru co v Londýně (327). Na platformě jsou poskytovatelskými společnostmi nabízené 

jak automobily se spalovacími motory, tak i elektromobily (Smart Prague, 2018). 

Ve vybraných stanicích metra (Hlavní nádraží, Pražského povstání, Florenc, Náměstí republiky a 

Smíchovské nádraží) byly nainstalovány Wi-Fi spoty. Přínos není pouze v poskytnutí internetu obča-

nům, ale DPP má tak možnost informovat cestující o mimořádných událostech pomocí push3 zprávy 

(Smart Prague, 2017). 

4.1.3 Připravované projekty 

V oblasti konektivity Praha připravuje zajistit Wi-Fi připojení v několika frekventovaných lokali-

tách. Priorita je přiřazena botanické a zoologické zahradě v Troji, kde díky lokální síti bude možné ná-

vštěvníky upozorňovat na zajímavé aktivity, jako například krmení zvířat apod. Dalšími lokalitami, které 

jsou zvažovány k instalaci bezdrátového připojení jsou: Letná, Rašínovo nábřeží, park na Petříně a Stro-

movka (Smart Prague, 2018). 

Operátor ICT spolupracuje s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky na vývoji vir-

tuálního 3D modelu Prahy, součástí kterého bude platforma pro testování projektů či modelování a 

simulaci různých situací. Na základě získaných výsledků bude možné vést debaty založené na poznat-

cích ze simulací, což povede k efektivnějšímu řízení města v oblastech: optimalizace dopravy, urbanis-

tického rozvoje, záplav a šíření povodňové vlny, změn týkajících se životního prostředí a jejich vlivu na 

občany aj. (Smart Prague, 2018). 

Elektromobilita je jedním z hlavních prvků koncepce Smart Prague 2030, jež má za cíl vybudovat 

čistou, inteligentní, sdílenou a samořídící mobilitu. Za tímto účelem vypsala Praha veřejnou zakázku na 

komplexní provoz car sharingu v rámci hlavního města. Spuštění je plánované do roku 2020. Součástí 

projektu je také nainstalování až 150 dobíjecích bodů. Město má také do konce roku 2019 vybudovat 

50 rychlonabíjecích stanic (Smart Prague, 2018). V rámci udržitelné veřejné dopravy se plánují zavést 

elektrobusy s dynamickým dobíjením. Dynamické dobíjení funguje tak, že se autobus v určitých úsecích 

nabíjí z trolejových vedení, čímž se výrazně zkrátí nabíjecí přestávky. Spuštění je plánované do roku 

2021 (BusPress, 2018). 

                                                           

 

 

3 Krátká oznámení zobrazovaná na ploše telefonu. 
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4.2 Smart Brno 

Brno se s cílem poskytnout svým obyvatelům vyšší kvalitu života a zvýšit atraktivitu města začalo 

věnovat konceptu chytrých měst. V prosinci 2014 tak vznikla komise Smart City Rady města Brno, která 

plní roli pracovní skupiny a think tanku4. Její náplní je diskuze a projednání strategie města, koncepč-

ních problematik města a nastavení směru jejich řešení, stejně jako vyhodnocování nápadů na pro-

jekty, návrhy na řešení aj. Komise musí být aktivní v rámci udržování a navazování nových kontaktů a 

zapojit do procesu odbornou i širokou veřejnost, privátní sektor a akademické instituce. Jen při kvalitní 

komunikaci napříč všemi sektory mohou vznikat opravdu chytrá řešení (Komise Smart City RMB, 2016). 

4.2.1 Strategie města 

Pro správné plánování rozvoje města je zapotřebí formulovat nejen krátkodobou strategii, ale i 

vizi v širším časovém horizontu. Proto byla vytvořena a v prosinci 2017 schválena vize a strategie města 

s názvem #brno2050. Na tvorbě strategie se podílely nejen municipality, ale do procesu se zapojili i 

partneři z řad vědeckovýzkumných center, univerzit, soukromého sektoru a aktivní občané. 

 Brno chce být v roce 2050 vnímáno jako atraktivní a udržitelné město, které svým obyvatelům 

nabízí vysokou kvalitu života, pracovní uplatnění a zábavu. Brňané budou dbát na životní prostředí a 

efektivně využívat přírodních zdrojů, stejně jako se aktivně zapojovat do debat o správě a rozvoji města 

pro zajištění kvalitní a informované spolupráce všech zainteresovaných aktérů. 

 K dosažení vize je zapotřebí kvalitního plánování a koordinace při zavádění nových řešení a 

projektů. Po zavedení projektu je důležité monitorovat výsledky v rámci nastavených indikátorů, a tak 

hodnotit jeho úspěšnost. Strategické cíle byly rozděleny do třech kategorií – kvalita života, zdroje a 

správa - a zde byly vymezeny sledované indikátory. 

Cíle strategie #brno2050 (Magistrát města Brna, 2017):5 

 Kvalita života – dílčí cíl v oblasti životního prostředí: snížit emisní zátěž NO2 o 66 % oproti roku 

2015. Dílčí cíl v oblasti dostupného bydlení: zvýšit počet nově dokončených bytů v Brně 

                                                           

 

 

4 Skupina organizovaná pro intenzivní výzkum a řešení různých problémů, zejména v oblasti technologií a sociální 
či politické strategie. 
5 Výchozím bodem (pokud není uvedeno jinak) je rok 2017 a cílový rok je 2050 
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z aktuálních 1496 na 2000 ročně. Dílčí cíl v oblasti prosperujícího města: zvýšit průměrnou mě-

síční mzdu v Brně vztaženou k průměrné měsíčně mzdě v ČR z aktuálních 103 % na 125 %. Dílčí 

cíl v oblasti soudržného města: snížit počet sociálně vyloučených lokalit ze 7 na 0. 

 Zdroje – dílčí cíle v oblasti udržitelné a efektivní mobility: snížit využívání individuální automo-

bilové dopravy z 39 % na 20 % a zvýšit využívání veřejné hromadné dopravy z 53 % na 56 %. 

Dále snížit poměr osobních automobilů na 1000 obyvatel z nynějších 484 na 350. Dílčí cíle v ob-

lasti soběstačného a cirkulárního města: snížit množství odpadů vyprodukovaných v rámci 

města Brna za rok o 80 % a zvýšit míru recyklace materiálových toků z 20 % na 60 %. 

 Správa – dílčí cíle v oblasti Open data: zvýšit poměr otevřených datových sad k datovým sa-

dám, které je možno zveřejnit z nynějších 4 % na 100 %. Dále také zvýšit propojenost mezi 

jednotlivými datovými sadami z 0 % na 90 %. Dílčí cíle v oblasti participativní správy: zvýšit míru 

aktivně zapojených občanů města v rámci participačních nástrojů ze 7 % na 60 %. Dále uvolnit 

více prostředků pro participativní rozpočtování oproti celkovému rozpočtu z 0,02 % na 10 %. 
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Obrázek 22: Evaluace města Brno s vizí do roku 2050 (Zdroj: www.brno2050.cz) 
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4.2.2 Realizované projekty 

V rámci zajištění aktivního zapojení občanů do rozhodování o veřejných financích a vyslyšet 

jejich názoru byl začátkem roku 2017 spuštěn projekt „Dáme na vás“, díky kterému mohou občané 

rozhodovat o části rozpočtu města. Brno se tak stalo prvním statutárním městem v České republice, 

které zavedlo participativní rozpočet na celoměstské úrovni. Pro první ročník participativního rozpočtu 

bylo vyhrazeno 20 milionů Kč na realizaci navržených projektů (Magistrát města Brna, 2017). Rozpočet 

na jeden projekt je limitován sumou dvou milionů, a tak bylo z 2017 podaných projektů vybráno 16 

nejúspěšnějších, které Brno začalo realizovat. Hlasování ve finálním kole se zúčastnilo 11 160 Brňanů, 

čímž se stal nejúspěšnějším participativním projektem v celé Evropě (Magistrát města Brna, 2018). 

Mezi vítěznými projekty je možné nalézt revitalizaci parků a veřejných prostranství, výstavbu sportov-

ních hřišť, instalaci informační tabule s dojezdy na hlavní nádraží aj. Pro velký úspěch město na další 

ročník vyčlenilo 30 milionů Kč s limitem 3 miliony na projekt (Magistrát města Brna, 2018). 

Brno spustilo datový portál města, který poskytuje otevřené datové sady, užitečné aplikace a 

články o městě. Datové sady jsou dostupné z oblastí dopravy, podnikání, ekonomiky či životního pro-

středí a městská správa aktivně pracuje na rozšíření škály zveřejněných dat. Řada dat je graficky zpra-

cována, a tak občané mohou zjistit informace a statistiky z různých oblastí. Ostatní jsou poskytována 

ve formátu vhodném pro další analýzu či zpracování. Společnosti, ale i aktivní občané tak mohou na 

základě dostupných dat vyvíjet aplikace a služby, které přinesou veřejnosti benefity.  

Brno se snaží ulehčit svým obyvatelům i co se týče administrativy. Projekt „Brno iD“ umožňuje 

komunikaci s úřady a vyřizování formalit online, čímž zkracuje nutnou dobu strávenou na úřadech. Ak-

tuálně mohou občané přes internet zakoupit předplatní jízdenku hromadné dopravy, turistickou kartu 

či zaplatit za svoz odpadu. Město usilovně pracuje na rozšíření nabídky služeb (Brno iD). 

S cílem zvýšit zájem o používání vnitrobloků pro trávení volného času a různých aktivity město 

započalo projekt pro revitalizaci a oživení zeleně ve vnitroblocích. Projekt byl zahájen začátkem roku 

2018 a pro první ročník bylo vyčleněno z rozpočtu 1,5 milionu Kč. Vlastníci domů, bytová družstva a 

společenství vlastníků mohou podat žádost o dotaci, která je limitována 150 tisíci Kč na dotaci. Finanční 

prostředky jsou určeny především pro výsadbu či revitalizaci zeleně, nákup laviček, pergol či herních 

prvků pro děti. Město očekává velké zkvalitnění života obyvatel a bude projekt realizovat i v následují-

cích letech (Magistrát města Brna, 2018). 
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4.2.3 Připravované projekty 

Brno plánuje v období let 2019 a 2024 realizovat projekt z evropského programu „Horizon 

2020 Teaming“ s názvem „Back4Future“, který je zaměřený na rozsáhlý rozvoj výzkumného centra CEI-

TEC v Brně. Cílem projektu je vytvoření inovačního prostředí, které Brnu umožní účast v rámci prestiž-

ních evropských vědeckovýzkumných grantů, posílí spolupráci s inovačními technickými podniky a pod-

poří rozvoj start-up společností na území jižní Moravy. Projekt spolupracuje s řadou univerzit z České 

republiky i Rakouska. Pro projekt byl vymezen rozpočet 1,22 miliard Kč, s možností získat 600-700 mi-

lionů Kč ze strukturálních fondů a 400 milionů Kč z prostředků „Horizon 2020 Teaming“. 

V pilotním provozu byl spuštěn „Projekt Alzheimer“, na kterém město úzce spolupracuje s řa-

dou specialistů z akademického sektoru. Cílem projektu je pomocí shromažďování, monitorování a vy-

hodnocování dat zajistit podmínky pro preventivní diagnostiku Alzheimerovy demence a ostatních 

neurodegenerativních chorob. Město na tento projekt vyčlenilo 500 tisíc Kč ročně a vnímá ho jako 

zásadní (Magistrát města Brna, 2018). 

V oblasti dopravy je v centru Brna připravován projekt, který zajistí efektivnější řízení provozu a 

ulehčí tak dopravním kongescím. Nové telematické řízení dopravy umožní navádění řidičů na volná 

parkovací místa, lépe koordinovanou tzv. zelenou vlnu, přednost pro městskou hromadnou dopravu či 

rychlou reakci semaforů a navigace, které řidiče odkloní od dopravních nehod a zacpaných silnic. Díky 

technologii bude provoz ve městě plynulejší, bezpečnější a hledání parkovacího místa rychlejší 

(Magistrát města Brna, 2018). 

  



69 

 

5 Doporučené projekty pro Českou republiku 

5.1 Impelentační rámec 

Při budování konceptu Smart Cities je zapotřebí efektivního plánování rozvoje města, navazovat 

partnerství, zajistit spolehlivou komunikační infrastrukturu a průběžně monitorovat stav. Ministerstvo 

pro místní rozvoj zpracovalo postup, který doporučuje pro municipality při zavádění konceptu. 

Při tvorbě Smart City konceptu je důležité zaměřit se na pět klíčových oblastí (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2015): 

 Spolupráce mezi zainteresovanými aktéry – Navázat partnerství s akademickým i sou-

kromým sektorem a veřejností umožňující aktivní spolupráci plánování projektů a roz-

voji města 

 Dostupnost dat – Města musí vyjednat vhodné dohody a podmínky s městskými spo-

lečnostmi ohledně technickou infrastruktury a vlastnictví shromážděných dat k mož-

nosti jejich následného zpřístupnění pro veřejnost. 

 Prostředí pro občany – Municipality musejí plánování rozvoje města dávat občana na 

první místo. Budovat prostředí s ohledem na občana, obchodní partnery a návštěvníky 

s cílem vzájemné spolupráce a podpory investicí. 

 Digitální a komunikační infrastruktura – Je zapotřebí zajistit kvalitní komunikační in-

frastrukturu spolu s průběžným zaváděním nových prvků IoT, které tak poskytnou větší 

množství dat z různých oblastí, na základě kterých je možné obyvatelům nabízet nové 

služby a zefektivnit řízení města. 

 Nové obchodní modely a procesy – Díky transparentnosti, otevřeným datům a moderní 

technologii vznikají nové obchodní modely. Město musí tento vývoj podporovat inte-

grací mezi městskými systémy a změnou stávajících procesů, aby bylo možné využít be-

nefitů, které nabízejí. 

Municipality by měly při budování konceptu chytrých postupovat podle níže uvedených dopo-

ručení (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015): 

 Připravit strategický plán integrovaných služeb pro rozvoj příležitostí, které nabízejí di-

gitální technologie a data s cílem transformovat město. Při tvorbě plánu je důležité spo-

lupracovat s privátním sektorem a veřejností. 
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 Identifikovat všechny organizace, které se budou podílet na tvorbě počátečních in-

frastruktur a poskytování služeb veřejnosti v rámci rozvoje města. 

 Vytvořit pracovní skupinu pro proces plánování a rozvoje města, která bude složená 

z předních zaměstnanců z řad identifikovaných organizacích. Důležité je v rámci pra-

covní skupiny vymezit synergie a příležitosti pro společný rozvoj a kooperaci a vyhodno-

tit vhodné technologie, které budou použity. Do pracovní skupině je vhodné zapojit i 

odborníky, kteří dokáží řádně obeznámit s vybranými technologiemi. 

 Pracovní skupina musí identifikovat jednotlivé kroky rozvoje města, aby byly jasně ur-

čeny přínosy pro občana, městské společnosti a privátní sektor. 

 Vyhlásit politický závazek k procesu celoměstského otevřeného sdílení dat. 

 Spolupracovat s klíčovými organizacemi na vývoji praktických městských obchodních 

modelů pro zpřístupnění městských dat zájemcům. 

 Dohodnout podmínky, za kterých budou data poskytnuta veřejnosti. 

 Zmapovat zdroj, vlastnictví, kvalitu a citlivost dat s cílem vytvořit obraz datového pro-

středí. 

 Do procesu plánování rozvoje použít data ze sociálních sítí. 

 Pořádat pracovní semináře, kterých se účastní dotčené organizace a bude tak možné 

identifikovat možné oblasti jejich využití. 

 Nechat zpracovat studii, která zanalyzuje aktuální stav ICT infrastruktury a zjistí, jak 

bude muset být rozšířena. Identifikují se tak zdroje s největším potenciálem pro opě-

tovné využití, zjistí se nedostatky a nespojitosti a bude k dispozici základ pro strategii 

k jejich naplnění. 

 Nastavit procesy správy a regulace využití ICT infrastruktury k zajištění maximálního vy-

užití opatřených technologií ze strany partnerů města. 

 Nastavit procesy k získávání a ukládání záznamů, které popisují, kde se nezbytná in-

frastruktura nachází v GIS6 formátu. Údaje by měly být k dispozici kterékoli organizaci, 

jež by je mohla použít k poskytnutí benefitů pro město či jeho obyvatelům. 

                                                           

 

 

6 Informační systém pro práci s daty, které jsou reprezentována prostorovými či geografickými souřadnicemi. 
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 Zajistit rozvoj procesů veřejných zakázek, které umožní vznik nových obchodních spolu-

prací. 

 Pokud jsou uzavírány smlouvy na správu infrastrukturních projektů zajistit, aby je bylo 

možné později rozšířit o dodatečné funkcionality za přijatelné a transparentní ceny. 

 Určit minimálně jednoho úředníka pro koordinaci aktivit Smart Cities v rámci města a 

zajištění provázanosti agend k dosažení integrovaného a koherentního programu. 

 Zajistit, aby úředníci odpovědní za jednotlivé části rozvoje města úředníci strategie a 

rozvoje města měli srozumitelné návody, politickou podporu a mechanismy efektivní 

správy, jež umožní připravit použitelné Smart City rozvojové programy. Je nutné mít 

k dispozici nezávislé odborníky z oblasti technologií, aby byly dostatečně informováni a 

mohli vést profesionální diskuze. 

 Místní samosprávy si musí uvědomovat důležitost zapojení do spolupráce s odborem 

rozvoje města již od začátku plánů infrastrukturních projektů, aby bylo možné naplno 

využít možnosti, které koncept chytrých měst nabízí. 

Budování konceptu Smart City je dlouhý proces, který nekončí realizací několika projektů. Je 

potřeba neustálého rozvoje k zajištění příjemného prostředí pro život obyvatel města. Po spuštění pro-

jektu je důležité monitorovat jeho stav a výsledky, na základě kterých případně provádět změny. Ně-

které projekty vykazují výsledky od počátku implementace, jiné se projeví až v delším časovém hori-

zontu. Všechny by však měly vést k vytváření atraktivnějšího města nabízející vyšší kvalitu života. 

5.2 Mobility 

Řada větších českých měst se potýká s problémy v dopravě ohledně častých kongescí a nedo-

statkem parkovacích míst. Poskytnutí bezpečné, spolehlivé a udržitelné dopravy je kruciální k dosažení 

spokojenosti obyvatel města. Municipality musí zatraktivnit městkou hromadnou dopravu, ale se pře-

cházelo z individuální osobní dopravy a tím se snižoval počet automobilů v centru města. Tím se do-

sáhne volnějších a bezpečnějších ulic stejně jako šetrnosti k životnímu prostředí. 

 Tato kapitola popisuje projekty, které municipalitám pomohou v oblastech parkování, zvýšení 

využívanosti hromadné dopravy a poskytnutí efektivnějšího a úspornějšího veřejného osvětlení. 
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5.2.1 Chytré osvětlení 

Síť veřejného osvětlení představuje nejhustší městskou síť infrastruktury, a tak se zde nabízí 

obrovský potenciál, pokud se osadí chytrými měřiči, senzory, kamerami a dalšími prvky informační a 

komunikační technologie. 

Typické svítidlo se pomocí moderní technologie promění v multifunkční snímač řady ukazatelů, 

situací a podmínek v jeho okolí. Instalací senzorů je možné sledovat kvalitu ovzduší, hlučnost, povětr-

nostní podmínky, teplotu, vlhkost aj. Zařízení veřejného osvětlení může být dále vybaveno kamerou, 

která slouží nejen k zajištění bezpečnosti a monitorování dopravní situace, ale může podávat infor-

mace o volných parkovacích místech v dané lokalitě. Na svítidlo je díky již zavedené elektrické kabeláže 

méně nákladné instalovat například vysílač Wi-Fi či obrazovku, která může poskytovat obyvatelům dů-

ležité informaci. 

 

 

Obrázek 23: Chytré osvětlení (Zdroj: www.govtech.com) 
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I samotná funkce osvětlení se stává efektivnější. Senzory detekující pohyb v okolí a ovládají 

intenzitu osvětlení. Pokud senzor nezaznamená žádný pohyb, automaticky sníží intenzitu. V případě 

detekce pohybu opět zvýší intenzitu na nastavenou hodnotu. Chování osvětlení lze snadno upravit 

v softwarové platformě na nastavení vhodné podle lokality lampy (pro každou ulici může být účelnější 

a efektivnější rozdílné nastavení). Autonomní regulace intenzity osvětlení dosahuje úspory energií až 

30 %. 

Snadnější je i servis svítidla. V počítačovém programu jsou dostupné informace o stavu svítidla, 

čímž je umožněno efektivnější plánování údržby. V případě poruchy je událost okamžitě nahlášena v ří-

dícím softwaru s popisem situace. Zodpovědný pracovník je tak informován, co přesně se porouchalo 

a zdali je nutné závadu řešit okamžitě, nebo postačí poruchu prozatím monitorovat vyčkat na její další 

vývoj. Úspory spojené s efektivní využívání energie a údržbou tak mohou snížit náklady na provoz až o 

42 % (Smart Cities Magazine, 2016). 

Projekt chytrého osvětlení se díky okamžitým výsledkům v oblastech úspory nákladů a zvýšené 

kontroly nad jeho ovládáním jeví jako vhodný k implementaci pro každé město. Ve vybraných lokali-

tách mohou municipality nainstalovat další technologie k zajištění větší bezpečnosti či pro sběr žáda-

ných dat, které využijí k lepší správě města a poskytování kvalitních služeb svým občanům. 

5.2.2 Chytré parkování 

Ve větších městem bývá mnohokrát problém s hledáním parkovacího místa. Některé zóny jsou 

vyhrazeny pouze pro obyvatele dané čtvrti, a tak řidiči často krouží kolem bloků, než najdou vhodné 

parkovací stání. Řidiči hledající místo k zaparkování tvoří až 30 % celkové dopravy ve městě (Central 

European Data Agency, 2018). Poskytnutí kvalitní služby, která bude asistovat a navádět řidiče na volná 

parkovací místa, tak může výrazně odlehčit dopravním kongescím ve městě. 

Řešení problematiky nabízí aplikace, která mapuje volná parkovací místa a informuje o nich 

řidiče, případně i poskytne navigaci na nejbližší volné parkovací stání. Uživatel má možnost zjistit do-

plňující informace o u parkovacího místo ohledně podmínek a omezení stání, ceny či zdali je dostupná 

dobíjecí stanice pro elektromobily. Skrze aplikaci má možnost zvolit délku stání a za parkování i zaplatit. 

Pokud si řidič přeje, bude upozorněn na blížící se vypršení parkovného a nabídnuta možnost prodlou-

žení (Smart Parking, 2018). 
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K realizaci projektu je však nutno zařídit infrastrukturu shromažďující data, na základě kterých 

bude algoritmus poskytovat uživateli informace. Senzory je vhodné instalovat do země (pod parkovací 

místo) či na konstrukci veřejného osvětlení. Senzory jsou finančně nenáročné a nevyžadují prakticky 

žádnou údržbu. Představují tak efektivní řešení problematiky, se kterou se potýká řada větších měst. 

Projekt ušetří řidičům čas i pohonné hmoty a zjednoduší často náročný proces při hledání 

vhodného parkovacího místa. Dále se sníží dopravní zátěž a emise výfukových exhalací. Projekt městu 

nabízí efektivnější údržbu parkovacích stání a parkovacích automatů a umožňuje analýzu dat, na zá-

kladě které lze účelně plánovat a investovat do rozvoje parkovacích kapacit. 

Obrázek 24: Aplikace chytrého parkování (Zdroj www.appadvice.com) 
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5.2.3 Aplikace asistující občanům při pohybu po městě 

Aplikace asistující občanům při pohybu po městě. Pomocí dat v reálném čase nabízí uživateli 

aktuální informace o stavu dopravy a přesné příjezdové časy městské hromadné dopravy. 

Mobilní aplikace obsahuje mapku, kam uživatel zadá svůj cíl jízdy a budou mu nabídnuty mož-

nosti přepravy, jak se do cíle dostat. Pomocí real-time údajů nebude aplikace spoléhat na časy z jízd-

ních řádů, které mohou být často nepřesné, ale informovat uživatele o reálném a spolehlivém čase 

příjezdu daného dopravního prostředku. Další výhodou je možnost zjištění případných výluk, které nej-

sou uvedené v jízdním řádu, či nehod. Odpadá zde nutnost zadávat přesný název začínající a konečné 

zastávky – začínajícím bodem je aktuální pozice telefonu a konečný zadá uživatel (může to být přesná 

adresa nebo postačí umístit „špendlík“). Aplikace najde různé alternativní spoje, mezi kterými si uživa-

tel vybere jemu nejvíce vyhovující. Pokud nemá platný jízdní průkaz, bude umožněno si lístek vhodný 

na zvolenou jízdu zakoupit přímo v aplikaci. 

Aplikaci je možné rozšířit o další možnosti přepravy, které jsou ve městě dostupné. Mohou jimi 

být městem provozovaná služba půjčování cyklistických kol, car sharing či partnerské taxi služby. Tím 

se možnosti využití aplikace znatelně rozšíří, jelikož uživatelé budou mít možnost kombinovat mezi 

dostupnými službami. Například z centra města na okraj dojet hromadnou dopravou a od místa, kde 

již nejsou dostupné časté spoje pokračovat vypůjčením sdíleného vozu či taxi službou. Aplikace může 

být doplněna o službu asistující při výběru vhodné trasy pro vozíčkáře či o zjednodušené uživatelské 

rozhraní (větší písmo, přehlednost a snazší ovládání) pro zrakově omezené nebo starší občany. 
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Obrázek 25: Aplikace asistující při pohybu po městě (Zdroj: www.wienerlinien.at) 

 

Výhodou projektu je jednoduchost a univerzálnost. V jedné aplikaci má uživatel možnost zjistit 

spoj MHD, objednat taxi službu, půjčit si jízdní kolo, nebo najít a zarezervovat car sharing vůz. Aplikace 

může sloužit i jako mapa pro chodce a turisty, kde budou vyznačeny zajímavé lokace a památky. Přidá-

ním kalendářů akcí pak uživatel uvidí, jaké aktivity probíhají v jeho okolí. Takovéto (ale i jiné) užitečné 

informace podporují sociální život ve městě a činí ho tak zajímavější. 

Za předpokladu, že skrze platformu bude nabízeno dostatečné množství car sharing vozů a za 

přijatelnou cenu, občané se jej naučí využívat. Výsledkem bude snížení počtu vozidel na komunikacích 

a s nimi spojené zácpy, nedostatek parkovacích míst, ale také znečištění ovzduší.  
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Správa města může vyhodnotit nasbíraná data (z vyhledávání uživatele) a učinit vhodná opat-

ření. Například identifikovat spoje potřebující úpravu jízdního řádu, nebo vytvořit spoje zcela nové
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5.2.4 Strategické dokumenty 

Výše uvedené projekty jsou vázány na strategické dokumenty na státní úrovni viz Tabulka číslo 1. 

Table 1: Vazba na strategické dokumenty projektů z oblasti mobility (Vlastní zpracování) 

Strategický dokument Opatření / Cíl 

 

Akční plán rozvoje inteli-

gentních dopravních sys-

témů (ITS) v ČR do roku 2020 

(s výhledem do roku 2050) 

Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů 

Poskytovat široké spektrum služeb a rozvíjet aplikace založených na datech o jízdních řádech veřejné osobní dopravy 

Zajistit dostupnost informací o poloze všech vozidel veřejné dopravy v reálném čase na základě otevřeného rozhraní 

Instalace detekčních bodů na dopravní síti 

Na území důležitých městských aglomerací mající vazbu na významné kapacitní silnice TEN-T podporovat vlastníky silniční sítě 

při budování a vybavování této sítě základními prvky ITS pro sběr dat 

Podpořit vybavení vozidlového parku veřejné osobní dopravy vozidlovými a informačními systémy ITS 

Zprovoznit monitorovací systémy za účelem prevence před trestnou činností a za účelem získávání důkazních prostředků 

Podporovat výstavbu městských dopravních informačních center a ITS systémů na území důležitých městských aglomerací 

U parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla vytvořit předpoklady pro možnost rezervace místa na parkovišti 

Propojit stávající systémy sběru dopravních dat (Systémy vážení za jízdy /WIM/, Automatické senzory dopravy, meteostanice 

atd.) do tzv. „big dat“ 

Rozvíjet a podporovat systémy (včetně aplikací založených na družicových systémech jako např. dálkový průzkum Země) pro 

monitorování bezpečnosti dopravní infrastruktury 

K informacím o jízdních řádech a o spojení veřejnou osobní dopravou integrovat také tarifní informace 
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Dopravní politika ČR 2014-

2020, s výhledem do roku 

2050 

Modernizovat a dobudovat dopravní infrastrukturu v mezinárodním kontextu (prioritně síť TEN-T) s ohledem na konkurence-

schopnost ČR a s ohledem na potřeby průmyslu, rozvoje cestovního ruchu a ostatních sektorů hospodářství. ČR se nesmí stát 

periferií uprostřed Evropy 

Plánovat rozvoj technologií na bázi družicových systémů a systémů ITS s ohledem na potřeby dopravy a s ohledem na konku-

renceschopnost ČR 

Zajistit propojení veřejných služeb v přepravě cestujících s dopravou nemotorovou a individuální 

Podporovat koncepty „car sharing“ a „car pooling“, rozvíjet informační systémy o těchto konceptech a navrhnout metodickou 

podporu pro vyhodnocování vhodnosti realizace v konkrétních oblastech 

Rozvíjet systémy pro poskytování informačních a rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a 

užitková vozidla 

Podporovat zavádění a rozvoj systémů ITS ve veřejné osobní dopravě včetně elektronických jízdních dokladů 

Zabývat se zaváděním moderních technologií pro inteligentní parkování vozidel a zaváděním moderních technologií pro usnad-

ňování procesů plánování a schvalování přepravy zásilek vyžadující zvláštní péči nebo dozor 

Dopravní sektorové strate-

gie ČR, 2. fáze (2013) [akt. 

2017] 

Zlepšení městské mobility 

Zlepšení dopravního stavu na pozemních komunikacích, ve městských aglomeracích a ve veřejné osobní dopravě 

Operační program Doprava 

2014-2020 

Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování 

informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase 

Zásady urbánní politiky - Ak-

tualizace 2017 

Zvyšovat atraktivitu městské hromadné a příměstské dopravy 



80 

 

5.3 Komunikační infrastruktura 

S rozvojem konceptu Smart Cities se zvyšují nároky na komunikační infrastrukturu. Spoleh-

livá infrastruktura zajišťující konektivitu mezi kamerami, senzory, řadiči apod. je základním staveb-

ním kamenem pro budování chytrého města. 

Existují různé druhy sítí, které mohou poskytnout prvkům IoT vzájemnou konektivitu. Tato 

kapitole se zabývá Wi-Fi – technologie bezdrátového připojení hojně používané v domácnostech, 

komerčních budovách a nyní i poskytnutí připojení v ulicích měst. Dále konektivita pomocí optic-

kého kabelu, která poskytuje vysokou spolehlivost a rychlost, čímž je vhodná jako páteřní síť. Po-

slední technologií je 5G – bezdrátový systém, který je v dnešní době často skloňovaný. Nabízí vý-

razná zlepšení oproti předchozí generaci 4G a umožňuje implementaci inovativním a komplexním 

projektům konceptu Smart Cities. 

5.3.1 5G infrastruktura 

Rapidním růstem počtu zařízení IoT ve městech dochází k narážení na limity dosavadní sítě 

4G. Síť se stává přetíženou a hrozí tak snížená spolehlivost připojení a s ní spojená omezená rychlost 

a odezva. Řešení nabízí nová technologie označená 5G, která byla navržena s ohledem na neustále 

se zvyšující počet připojených zařízení a jejich požadavků na kvalitní konektivitu. 

5G je pátou generací bezdrátových systémů, která nabízí rychlejší a stabilnější připojení spo-

lečně s umožněním většího množství současně připojených zařízení. Posílená kapacita sítě otevírá 

dveře zavádění většího počtu senzorů, měřičů a dalších prvků IoT s výsledkem rozsáhlejší informo-

vanosti o stavu města. Nová generace představuje až 20x vyšší rychlost stahování (20 Gb/s). Pokrok 

je také ve snížení doby odezvy, kde oproti technologii 4G s odezvou 30 milisekund, nová generace 

umožňuje odezvu 1 milisekundu (RYSAVY Research, 2017). Komunikace s minimálním časovým 

zpožděním mezi jednotlivými chytrými prvky a větší množství generovaných dat tak umožní efek-

tivnější řízení města a okamžitou reakci na vzniklou situaci.  

Technologie 5G podporuje 3 hlavní služby (Bockelmann, et al., 2018): 

 Massive Machine Type Communication (mMTC) – umožňuje současné připojení a 

komunikace velkého množství zařízení, které mezi sebou frekventovaně komunikují 

a odesílají různorodé typy dat. Předchozí mobilní širokopásmové připojení, které 

bylo vytvořeno pro komunikaci mezi lidmi, takový typ komunikace neočekávalo a 

muselo se tedy přizpůsobovat různými doplňkovými technologiemi, čímž nedosaho-

valo vysoké efektivity. 
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 Ultra Reliable Low Latency (URLLC) – zajišťuje vysoce spolehlivou konektivitu s mini-

mální odezvou, které jsou nutné například pro samořiditelná auta či inteligentní to-

várny. 

 Extreme Mobile Broadband (eMBB) – mobilní internetové připojení poskytující vy-

soké přenosové rychlosti k umožnění plynulého sledování videa, využívání virtuální 

reality aj. 

Nová generace 5G je klíčovým faktorem v budování konceptu Smart Cities a využití jeho pl-

ného potenciálu. Zajistí komunikační infrastrukturu nutnou k propojení stále se zvyšujícího počtu 

IoT zařízení. Díky mMTC bude umožněna autonomní komunikace mezi jednotlivými zařízeními, 

které z města udělají bezpečnější a efektivněji spravované prostředí. 

5.3.2 Optický rozvod v pražském metru 

Kabelová síť je součástí komunikační infrastruktury města, která nabízí vysokou přenosovou 

rychlost dat, odolnost rušení, stability (rychlost a ztrátovost dat). Nevýhodou je však nutnost inže-

nýrské práce při pokládání kabelů a s ní spojené vysoké náklady a časová náročnost, které se stávají 

hlavní překážkou pro zajištění konektivity optickým kabelem. 

Navrhovaný projekt využívá již vybudované stavby tunelu metra k položení optického ka-

belu bez nutnosti kabelového výkopu. Bude tak zajištěno spolehlivé a rychlé připojení na všech sta-

nicích metra, odkud je možné signál déle rozvádět pomocí drátové či bezdrátové sítě a poskytnout 

komunikační infrastrukturu pro zařízení IoT a instituce zpracovávající data jimi generovaná. 

Projekt představuje pro město finančně nenáročné vybudování spolehlivé komunikační in-

frastruktury. Jelikož je metro dostupné pouze v Praze, je projekt realizovatelný jen v hlavním městě. 

Nabízí řešení pro vytvoření platformy, která je nutná pro stále rostoucí počet souběžně připojených 

zařízení IoT v rámci rozvoji konceptu Smart Cities. 

5.3.3 Veřejná Wi-Fi síť 

Pokrytí města bezdrátovým připojením pomocí Wi-Fi přístupových bodů je důležité pro zajiš-

tění komunikační platformy pro chytrá zařízení a poskytnutí internetového připojení pro občany a 

návštěvníky města. Turisté ocení bezplatné připojení k internetu, protože nebudou nuceni platit 

vysoké ceny za roaming služby, aby mohli zůstat ve spojení se svými blízkými či vyhledávat důležité 

informace o městě. 
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Instalací veřejné Wi-Fi sítě se město snaží dosáhnout tří cílů: poskytnout internetu jeho oby-

vatelům a turistům, překlenout digitální propast7 a v neposlední řadě zajistit komunikaci mezi jed-

notlivými chytrými zařízeními. 

Wi-Fi představuje finančně nenáročnou komunikační infrastrukturu a jeví se jako nejlevnější 

technologie pro zajištění internetového připojení pro domácnosti s nízkými příjmy. Přístupové body 

mohou být nainstalovány na chytá osvětlení, chytré odpadkové koše nebo digitální kiosky, čímž se 

výrazně sníží náklady z důvodu již dostupného elektrického či někdy i internetového připojení. Do-

sažením širokého pokrytí města konektivitou se snižuje finanční náročnost pro další zavádění prvků 

IoT, jelikož komunikační infrastruktura je již připravena. 

Pro česká města je možné získat od Evropské unie dotaci v rámci iniciativy „WiFi4EU“, která 

usiluje o rozšíření bezplatného bezdrátového internetu na území měst v Evropské unii. Municipality 

tak mohou získat dotaci do výše 15 tisíc EUR formou kupónu určeného pro nákup a instalaci zařízení 

spojených s poskytováním bezplatné sítě Wi-Fi na veřejných prostranství a lokalitách (European 

Commission, 2018). 

Veřejná Wi-Fi síť je vhodnou cestou pro město, jak propojit jeho obyvatele, firmy a turisty. 

Nabízí levnou možnost poskytnutí internetu domácnostem s nízkými příjmy a otevírá dveře dalšímu 

rozvoji města v konceptu Smart Cities. Výsledkem je zvýšená spokojenost obyvatel a jejich kvality 

života, stejně jako atraktivita města. 

  

                                                           

 

 

7 Propast mezi občany disponujícími přístupem k technologiím (v tomto případě internetu) a těmi, kteří pří-
stup nemají. 
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5.3.4 Strategické dokumenty 

Výše uvedené projekty jsou vázány na strategické dokumenty na státní úrovni viz Tabulka 

číslo 2. 

Table 2:Vazba na strategické dokumenty projektů z oblasti ICT infrastruktury (Vlastní zpracování) 

Strategický dokument Opatření / Cíl 

 

Dohoda o partnerství pro programové období 

2014-2020 (rev. 3/2018) [akt. 2018] 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vysokorychlostní přístup k internetu (umožňu-

jící přenosové rychlosti 30 Mbit/s do roku 2020 

pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně 

pro polovinu domácností) 

Průmysl 4.0 (2017) Infrastruktura 

Národní akční plán pro chytré sítě - NAP SG 

(2015) 

Telekomunikační síť 

Zajištění přístupu k vysokorychlostnímu inter-

netu 

Národní plán rozvoje sítí nové generace 

(2016) 

Podpora výstavby přístupových sítí nové gene-

race (NGA) 

Akční plán pro Společnost 4.0 (2017) Budování internetových sítí 

Smart Cities 

Rozvoj infrastruktury 

Národní výzkumná a inovační strategie pro in-

teligentní specializaci ČR (Národní RIS3 strate-

gie) (2014) 

Zvýšení kapacity a kvality veřejné ICT in-

frastruktury 

 

5.4 eGovernment a Open data 

eGovernment je transformace vnitřních i vnějších vztahů veřejné správy pomocí informač-

ních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy a nabízet občanům elektro-

nické služby (MATES & SMEJKAL, 2006). Elektronizace správy přináší řadu výhod pro státní a měst-

ské instituce i veřejnost. Občanům jsou tak služby dostupné pomocí počítače či chytrého telefonu, 

a to i mimo pracovní hodiny instituce. Pro instituce tkví výhody ve snížení počtu zaměstnanců a 
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nákladů s nimi spojenými, snížení chyb lidského faktoru, zjednodušení a zrychlení procesu poskyt-

nutí služby a vyšší satisfakce uživatelů služby. 

Open data jsou data, která jsou zpřístupněná veřejnosti v otevřeném a strojově čitelném for-

mátu. Otevřená data jsou efektivní způsob poskytování informací o městě veřejnosti. Vedou tak ke 

zlepšení služeb, větší transparentnosti městské správy a tím zvyšující se důvěry občanů k ní. V ne-

poslední řadě se zvyšuje zájem občanů podílet se na rozhodování. Formou otevřených dat je vhodné 

zveřejňovat co možná nejvíc dat je možné (mimo citlivá či pod licenci spadající data), neboť tak 

umožňují vznik nových aplikací či služeb vyvinutých třetí stranou. 

Transparentnost municipalit a nabízení kvalitních služeb znatelně zvyšuje kvalitu života oby-

vatelům města. Lidé jsou informováni o dění a stavu jejich města a mají větší zájem angažovat a 

podílet se na důležitých rozhodnutích. Efektivnější proces poskytnutí služby vede k sníženým nákla-

dům a vyšší kvalitě služby. Je tedy zřejmé, že zavádění elektronické služby a zveřejňování dat ote-

vřenou formou je výhodné pro všechny strany.  

5.4.1 Open data – nové datové sady 

Open data se stávají čím dál více využívanou formou, jak dosáhnout transparentnosti města 

a poskytnout svým obyvatelům důležité informace a statistiky o městě. Umožňují občanům dozvě-

dět se více o svém městě, jeho aktuálním stavu a dávají prostor lidové tvořivosti a kreativitě k vy-

tvoření nových aplikací, které by třeba municipality nenapadly. 

Některá česká města již mají dostupný portál poskytující Open data ve formě statistik a 

datových sad, jejich nabídka je však chudší oproti chytrým městům ve světě. Municipality by měly 

usilovat o zveřejnění co nejvíce možných datových sad. Jako vhodná se nabízejí například data o 

dostupných pítkách, zeleni ve městě, aktuální dopravní situaci a situaci městské hromadné dopravy, 

dále informace o aktuálně řešených stížnostech a žádostech, demografické údaje či rozdělení pří-

jmů. Graficky zpracovat data do formy grafů nebo map se nabízejí: údaje turistického ruchu, ceny 

nemovitostí, recyklace, nezaměstnanosti, kriminality či mapy bezplatného Wi-Fi připojení a cyklos-

tezek (Open Data Barcelona, 2018). 
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Obrázek 26: Statistiky z portálu otevřených dat (Zdroj: www.data.london.gov.uk) 
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Praha se potýká s problémem, že v současnosti data, která generují některé městské spo-

lečnosti (například DPP a Technická správa komunikací), nesdílí s městem. Je zapotřebí s firmami 

vyjednat podmínky, aby tato data byla zveřejněna, čímž se umožní vývoj aplikací třetích stran a 

občané tak budou mít k dispozici více aplikací a služeb. 

Otevřená data představují velký benefit jak pro město, tak pro jeho obyvatele. Díky sdílení 

více informací a umožnění vhledu občanů do správy a řízení města vzniká vyšší úroveň transparent-

nosti a s ní spojená důvěra v municipality. Pro firmy a vývojáře poskytuje zdroj dat k vývoji aplikacím 

založených na těchto datech. Veřejnosti jsou na portálu dostupné podstatné informace o městě a 

mohou využívat nové služby a aplikace, které by nemohly vzniknout bez městem poskytovaných 

otevřených dat. 

5.4.2 Elektronická identifikace 

Při online komunikaci s úřady nastává problém s důvěryhodným ověřením identity, proto 

je pro řadu procesů stále nutná fyzická přítomnost na úřadě a prokázání totožnosti pomocí občan-

ského průkazu či pasu. Řešení se tak nabízí v mobilní aplikaci s digitální identitou, která slouží jako 

elektronický doklad nebo podpis. 

Na příslušném úřadu ověří totožnost občana a následně vystaví digitální identitu. Uživatel 

si nainstaluje aplikaci do mobilního telefonu a může tak využívat výhod, které aplikace nabízí. Hlav-

ním účelem digitálního podpisu je prokázání totožnosti online při komunikaci s autoritami, díky 

čemuž uživatel ušetří čas strávený na úřadech. Dále aplikace umožňuje podepisovat elektronické 

formuláře a dokumenty (smlouvy, příjmový či prodejní doklad aj.), kde podpis má z právního hle-

diska stejnou váhu jako vlastnoruční podpis. 

Evropská unie v červenci 2014 přijala nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvá-

řejících důvěru pro elektronické transakce na území unie (známé jako nařízení eIDAS). Česká repub-

lika by měla kooperovat v rámci zajištění interoperability elektronické identifikace s ostatními člen-

skými státy. ČR upravila zákony s cílem adaptace právního řádu na přijetí nařízeni eIDAS pro oblast 

služeb vytvářejících důvěru (Ministerstvo vnitra České republiky, 2016). Samotný projekt však ještě 

nebyl realizován. 

Elektronická identifikace umožňuje rozšíření poskytovaných služeb veřejnou správou a je 

důležitým krokem k rozvoji služeb eGovernmentu. 
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5.4.3 Služby eGovernmentu 

eGovernment používá informačních a komunikačních technologií ve funkcích veřejné správy a 

v nabídce elektronických služeb svým občanům. Řadu procesů, během kterých je dnes nutné chodit 

na úřad, lze nahradit elektronickou komunikací s autoritami. 

Městský webový portál může svým občanům nabízet důležité informace stejně jako služby, 

které jim usnadní vyřizování vybraných záležitostí. Občané tak mohou na jednom webovém portálu 

zaplatit poplatek za svoz odpadu či psa, zakoupit předplacený kupón pro hromadnou dopravu aj. 

Dostupný může být také seznam školek, škol a univerzit s popisem instituce či služba pro hledání a 

nabídku pracovních příležitostí. Služba poskytne uživateli pomocný nástroj a návod, jak správně na-

psat životopis a nabídne formulář, kde občan specifikuje, o jaké pracovní pozice má zájem. V pří-

padě nalezení vhodné pracovní pozice bude uživatel informován pomocí e-mailu či zprávy 

(Government HK, 2017). 

Portál na statní úrovni umožní například obnovu řidičského a občanského průkazu či podání 

daňového přiznání. Portál také může poskytovat důležité informace občanům při zakládání firmy, 

provést je procesem a umožnit zaplatit poplatek za založení firmy. 

Je důležité, aby stránky byly přehledné a byly dostupné kvalitně zpracované návody k jednot-

livým službám. Každý nemá přístup k počítači, nebo není digitálně vzdělaný, proto nemůže elektro-

nická správa fungovat bez té fyzické. Je však důležité vzdělávat veřejnost v této oblasti, neboť před-

stavuje řadu výhod pro obě strany. Úřady mohou pracovat efektivněji a s menšími náklady, na 

druhé straně občanovi šetří čas a poskytují možnost vyřídit dané záležitosti z pohodlí domova.  
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5.4.4 Strategické dokumenty 

Výše uvedené projekty jsou vázány na strategické dokumenty na státní úrovni viz Tabulka číslo 3. 

Table 3: Vazba na strategické dokumenty projektů z oblasti ICT infrastruktury (Vlastní zpracování) 

Strategický dokument Opatření / Cíl 

 

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních 

systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem 

do roku 2050) 

Vytvořit datové rozhraní, které umožní (nediskriminačním způsobem) integrovat dostupná data o silničním 

provozu do mobilních aplikací a dalších informačních prostředků (např. navigace) třetích stran 

Poskytovat široké spektrum služeb a rozvíjet aplikace založených na datech o jízdních řádech veřejné 

osobní dopravy 

Propojit stávající systémy sběru dopravních dat (Systémy vážení za jízdy /WIM/, Automatické senzory do-

pravy, meteostanice atd.) do tzv. „big dat“ 

Zabezpečit volný přístup k datům pro potřeby výzkumu a vývoje v oblasti ITS, především nových služeb a 

také dynamických multimodálních modelů mobility osob 

a logistických procesů v nákladní dopravě 

Zajistit dostupnost informací o poloze všech vozidel veřejné dopravy v reálném čase na základě otevřeného 

rozhraní 

 

Dohoda o partnerství pro programové období 

2014-2020 (rev. 3/2018) [akt. 2018] 

Posílení tvorby (vývoje) a fungování ICT aplikací a služeb, včetně sdílených služeb zahrnujících budování a 

modernizaci datových center 

Dokončení dalšího rozšíření a propojení datového fondu veřejné správy a jeho využívání na principu sdílení 

již jednou pořízených dat (např. eProcurement, tax administartion, eHealth, eJustice, eCulture), zavedením 

tzv. úplného elektronického podání, vytvoření systému elektronické identifikace a autorizace 
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 Zavádění nástrojů podporujících inteligentní publikování dat na principu „open data“, vedoucích ke zjed-

nodušení přístupu občanů k informacím veřejné správy, konverze a dlouhodobé ukládání dokumentů 

Posílení komunikace a zvýšení otevřenosti veřejné správy směrem k veřejnosti, např. prostřednictvím po-

silování principů otevřeného vládnutí či inteligentní publikace dat na principu „open data“ 

Zvýšení míry využívání služeb eGovernmentu občany a podniky/podnikateli 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy 

Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy 

Integrovaný regionální operační program 

2014-2020 

eGovernment 

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 

Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017 

posilovat IT gramotnost a využívání informačních technologií ke zlepšení řízení rozvoje města a zkvalitnění 

veřejných služeb 

zvyšovat efektivitu veřejné správy zaváděním moderních metod kvality řízení a angažovat samosprávy v 

jejich praktickém využívání 

posilovat schopnost samosprávy koordinovat místní partnerství a komunikovat s občany a podporovat par-

ticipaci místních komunit a spolků na plánování a rozhodování o využití území 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 

2014-2020 [akt. 2016] 

Správa, řízení eGovernmentu (včetně systému pro řízení - NAP) 

Elektronizace odvětví 

Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata 

Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy, prostorová data a služby 
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Elektronická identita, elektronické doručování a ekvivalence dokumentů 

Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR 

(2015) 

Prosadit publikování rozhodnutí, dokumentů a dat veřejné správy formou otevřených dat (nevztahuje se 

na data se zvláštním režimem) 

SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 

3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti 

veřejné správy prostřednictvím nástrojů 

eGovernmentu [akt. 2016] 

Elektronická identita 

Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 

Národní výzkumná a inovační strategie pro in-

teligentní specializaci ČR (Národní RIS3 strate-

gie) (2014) 

Zefektivnění vnější komunikace veřejné správy a komunikace s klienty 

Zefektivnění interní komunikace veřejné správy 

 

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (2015) 

Implementace nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na 

vnitřním trhu (eIDAS) 

Osvěta o otevřených datech 

Propojená data 

Národní katalog otevřených dat 

 

Akční plán pro Společnost 4.0 (2017) 

Budování komunikačního prostředí veřejné správy 

Standardizace, hodnocení a zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím ná-

strojů eGovernmentu 

Prosazování principu Open data 

Budování Smart Cities 
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Závěr 
 Budování konceptu Smart Cities je složitý a dlouhodobý proces. Nabízí však řešení řady pro-

blémů v oblastech dopravy, veřejných služeb, životního prostředí, udržitelné energie, vzdělání aj, 

proto by municipality měly využít jeho výhod. Je důležité vytvořit strategický plán a pečlivě vybírat 

projekty vhodné k realizaci na základě předešlých analýz a průzkumů. Po dokončení projektu je 

nutné monitorovat a vyhodnocovat výsledky a případně provést vhodné úpravy. Některé projekty 

zajistí občanům benefity okamžitě, jiné je potřeba hodnotit v delším časovém horizontu. Každé 

město čelí rozdílným problémům a není tak možné globálně říci, které projekty jsou nejdůležitější, 

ale při správném plánování a realizaci vhodných řešení se město stává atraktivnějším, udržitelněj-

ším a bezpečnějším prostředím a poskytuje jeho obyvatelům vyšší kvalitu života. 

 Digitální agenda v kontextu chytrých měst je zásadní, neboť vytváří vhodné prostředí pro 

rychlejší a širší rozvoj konceptu Smart Cities. Ve městě Kao-siung je zajištěna kvalitní koordinace 

agend spadajících do oblastí digitální ekonomiky, dopravy a životního prostředí. Při plánování řešení 

se na problém nahlíží z více úhlů a vznikají tak hodnotné a efektivní projekty. Asijská města v kon-

textu Smart Cities jsou oproti českým o krok napřed. Osvojila si implementaci moderních technolo-

gií pro efektivnější správu města a realizují komplexní inovativní projekty, které řeší často velice 

komplikované problémy. Výhodou těchto měst je zájem občanů podílet se na rozhodování města a 

municipality se snaží tuto vůli co nejvíce podpořit. Vznikají tak nové mechanizmy budování kon-

ceptu Smart Cities. Kombinací plánování shora dolů, zdola nahoru a participací občanů je zajištěná 

spolupráce všech zainteresovaných aktérů a komplexní vhled do daného problému. Touto spolu-

prací vznikají projekty řešící záležitosti, které občany trýzní. 

 V českých městech se také již objevuje participativní rozpočtování, kde město vyhradí část 

rozpočtu na projekty, které navrhnou občané. Municipality tak získají informace o tom, co jejich 

obyvatelům chybí nebo co by chtěli zlepšit. Komunikace s veřejností je důležitým faktorem v pláno-

vání a zavádění efektivních a občany žádaných projektů. Česká města se v posledních letech začala 

konceptu Smart Cities věnovat, avšak často chybí odborná znalost a nedostatečná komunikační in-

frastruktura. Odborníků na toto téma je v Česku málo a ani veřejnost není dostatečně seznámena 

s konceptem chytrých měst. Je tedy zapotřebí pořádat více seminářů, workshopů a zvýšit celkové 

povědomí veřejnosti k zajištění zájmu a vůle občanů podílet se na rozvoji svého města. Dále je nutné 

zajistit větší transparentnost městské správy spolu s poskytnutím více otevřených datových sad, 

které jsou jedním ze základních stavebních kamenů konceptu Smart Cities. 
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 Na základě analýzy aktuální situace českých měst v kontextu Smart Cities a analýzy strate-

gických dokumentů na národní úrovni byly vybrány – v zahraničí osvědčené – projekty a řešení 

vhodné k realizaci v městech České republiky. Nedostatečný rozvoj českých měst v oblastech 

eGovernmentu, otevřených dat, komunikační infrastruktury a mobility mě vedl k vybrání projektů 

právě z těchto odvětví.  
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