
Inspirace ze Smart City Expo World Congress Barcelona 2017 

Dobrá praxe zahraničních měst jako zdroj inspirace pro města v České republice 

 

 

Každoroční celosvětová akce Smart City World Congress se konal 13. až 15. 11. 2017 v Barceloně. 

Kongresu se účastnilo téměř 19 tisíc návštěvníků,  více než 700 měst, z více než 120 zemí světa. 

V rámci akce prezentovalo 675 vystavovatelů, hovořilo 420 účinkujících. Kongres se zaměřoval 

na témata governance, mobilita, bezpečná města, ekonomie, udržitelnost, cirkulární ekonomika, 

společnost, data a technologie a to vše v kontextu konceptu Smart Cities.  

Za Českou republiku se za vládní/státní instituce účastnilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

(J. Korytářová), Hlavní město Praha, v čele jehož delegace stála paní primátorka A. Krnáčová, která 

zároveň vystupovala jako jedna z řečníků v kongresové části akce, a Královéhradecký region. 

Mezi českými vystavovateli jsme mohli vidět společnost Incinity, která prezentovala svou datovou 

platformu InVipo, společnost Simac Technic ČR, a. s. a město Brno.  

Je velká škoda, že se této akce neúčastní více zástupců českých měst a obcí, jelikož se jedná nejen 

o příležitost k vyslechnutí si mnoho přednášek z řad významných řečníků, ale také platformy, kde se 

denně naskýtá možnost setkat se se spoustou zajímavých příkladů implementace konceptu Smart 

Cities, s ukázkami nejmodernějších technologií, se zástupci evropských institucí umožňujících 

financování projektů a především se zástupci měst, která koncept Smart Cities implementují do praxe.  



Pouhé tři dny nestačí k tomu, aby se návštěvník stihl seznámit se vším a se všemi, ale jsou dostačující 

k tomu, aby načerpal novou inspiraci a kontakty. 

V tomto dokumentu si vám dovoluji předložit příklady několika měst, která mají zkušenost 

s konceptem Smart Cities. Jsou to města z různých zemí, různých kontinentů. Nejedná se o výběr 

nejzkušenějších, nejlepších či „nejchytřejších“, jedná se o města, se kterými jsem se v rámci kongresu 

setkala a měla možnost podiskutovat. Některá města mají strategii, jiné mají projekty, některá se 

profilují jako dobré místo pro investice, každé z nich je něčím specifické, něčím zajímavé.  

Cílem není kopírovat dobrou praxi jiného města do těch našich, ani to není možné. Každé město má 

svá územní, sociodemografická, ekonomická a další specifika, na která je nutné brát zřetel a chytrá 

řešení, případně celý koncept jim uzpůsobit… a především je nutné se řídit potřebami obyvatel daných 

měst. Odkazy na dobrou praxi měst proto má sloužit jako inspirace těm, kteří se chtějí na cestě 

k tomu „být chytřejšími“ posouvat dál.   

 

 

 

 

 

 



Region Utrecht 

Inspirace a více informací na: https://www.investutrecht.com/  

 Úspěch města je založen na třech pilířích: vzdělání – dostupnosti – výborné kvalitě života 

 Podpora zahraničních investic skrze procesy zakládání a rozvoje podnikání 

 K dispozici brožura ke stažení 

  

Antverpy 

Inspirace a více informací na: https://businessinantwerp.eu/unique-selling-points  

 Antverpy jako „City of Things“ -  living lab pro start – upy, firmy, testování technologií, ve 

městě sídlí několik inkubátorů a akcelerátorů 

 Antverpy jako chytré město v chytrém regionu 

 Město Antverpy, antverpský přístav, univerzita a znalostní centrum  imec společně usilují 

o tvoru „Capital of Things“.  Město je největší živou laboratoří (Living Lab) v Evropě, a to 

díky „IoT House“, což je ekosystém pro rozvoj IoT produktů,  Smart zóně, kde je možné 

testovat smart řešení a inovace, „Harbour of Things“ a zajímavému každoročnímu 

setkávání „IoT Convention“ podnikatelských firem, veřejných institucí, které investují do 

internetu věcí  

 IoT Convention – v roce 2018 bude téma Smart Cities tématem roku, setkání bude 

zaměřeno na spolupráci firem, vystavovatelů, vystupujících a návštěvníků z celé Evropy 

více, než tomu bylo zvykem (www.IoT-Convention.eu)  

 Smart Mobility – zpřístupnění dat jako první krok k vymýšlení chytrých řešení mobility, 

chytré parkování, atd. (www.anwerpen.be)  

 IoT House - ekosystém internetu věcí zaměřený na Průmysl 4.0, aplikace, data, vývoj 

inovací (kontakt: Julie Van Nuwenborg, julie.vannuwenborg@stad.antwerpen.be)  

 Nxt Port – sdílení dat od různých aktérů v celém řetězci přístavu, inkubátor 

průmyslových, technologických a logistických inovací (www.nxtport.eu) 

 Living Lab and Smart Zone – živá laboratoř pro podnikatele, výzkumníky, obyvatele města 

a městské úřady, testování chytrých technologií v městském prostoru, síť senzorů, 

chytrých technologií, monitorování v reálném čase faktorů jako jsou kvalita ovzduší, 

doprava, mobilita, spotřeba energie, atd. Obyvatelé mohou využívat výsledky skrze 

chytré aplikace (www.imec.be/cityofthings, www.imec.be/livinglabs)  

Vídeň 

Inspirace a více informací na: www.smartcity.vien a www.smartcitywien.at 

 Na webových stránkách je dostupná rámcová strategie města Vídeň 

 Strategie se zaměřuje na klíčové oblasti rozvoje do roku 2050 

 Klíčové oblasti jsou nejlepší kvalita života obyvatel ve městě (sociální inkluze, zdravotní 

péče, životní prostředí) v kombinaci s maximální úsporou zdrojů (energetika, doprava, 

budovy, infrastruktura) a rozsáhlými inovacemi (RTI strategie – výzkum, technologie, 

inovace; ekonomika, vzdělání) 

 Město si ve své strategii vytyčilo jasné cíle: 
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http://www.smartcitywien.at/


1) Emise skleníkových plynů na osobu poklesne alespoň o 35 % do roku 2030 a o 80 % do 

roku 2050 (v porovnání s rokem 1990). 

2) V roce 2050 bude město Vídeň lídrem v inovacích a to za pomoci špičkového výzkumu, 

silné ekonomiky a vzdělání.  

3) Vídeň si udržuje svou úroveň kvality života na současné výborné úrovni a ve své politice 

pokračuje v zaměření na sociální inkluzi – v roce 2050 bude Vídeň město s nejvyšší kvalitou 

života v Evropě. 

Moskva  

Inspirace a více informací na: www.mos.ru  

 Moscow Smart City - Zaměření chytrou mobilitu – veřejnou dopravu, dopravní řízení, 

sdílenou mobilitu  

San Diego 

Inspirace a více informací na: www.smartcitysd.org 

 Iniciativa Cleantech San Diego, Smart Cities San Diego je spolupráce mezi veřejným, 

soukromým a akademickým sektorem, organizace rozvíjejí IoT technologie směrem 

k městskému propojení, snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení vodní a energetické 

účinnosti a ekonomickému rozvoji v regionu San Diego 

Eilat 

Inspirace a více informací na: www.redseaeilat.co.il  

 Eilat je izraelské město s 64 tisíci obyvateli, které se profiluje jako mezinárodní inovační 

hub a označuje se za nejvíce „smart“ a zelené město v Izraeli. Ročně přivítá tři miliony 

domácích i zahraničních turistů. 

 Eilat jako chytré a udržitelné město – město si určilo jasné vize a vytvořilo strategický 

plán, jak se stát chytřejším, energeticky nezávislým, udržitelným, bezpečným a 

univerzitním (akademickým) a kulturním městem.  

 Město se snaží dosáhnout 100 % využívání čisté energie, a to skrze energetickou 

účinnost, obnovitelné zdroje a chytrý management využívání energií a zdrojů. Využívá 

chytré senzory v oblasti odpadového hospodářství a systém senzorů, které varují před 

znečištěním ovzduší, palivovými výpary, solární radiací a stupni hluku. 

 Město začíná využívat elektrické dopravní prostředky, tvoří chytrou elektrickou dopravní 

síť pro veřejnou i soukromou dopravu. Město vedlo několik projektů zaměřených na 

chytrou mobilitu a spolupracuje se startupy na chytrých dopravních řešeních. 

 Město instalovalo chytrý systém řízení, který poskytuje informace v reálném čase ve 

všech oblastech městského života.  Používá aplikace pro obyvatele města, GIS systém a BI 

systém pro vedení města.  

 Město zdokonaluje svůj systém vzdělávání pomocí spolupráce výzkumných institucí, 

lokálních a mezinárodních univerzit. 

http://www.mos.ru/
http://www.smartcitysd.org/
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 Město Eilat jako první implementovalo „City Without Violence program“, v rámci něhož 

implementoval celoplošný systém pozorování (kamerový systém), který monitoruje 

veřejné prostory, zahrady, dětská hřiště atd. 

 

Na závěr si dovoluji v originále připojit 5 užitečných rad, které prezentovala společnost Sopra Steria 

(Application Norway research Council. Norway’s first Smart City Lab): 

„5 ways for better creation and utilization of Smartcity ecosystem 

1) Get companies to use your shared data and create new and better 

services 

2) Create an open minded culture in your organization 

3) Create goals and KPI on how to work with external companies and 

entrepreneurs 

4) Share success stories and celebrate them  

5) Create meeting arenas where ideas and needs meet and encourage networking“ 

 

 


