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Úvod  
Strategie SMART Česko je výsledkem projektu s názvem Strategický rámec Svazu 
měst a obcí v oblasti Smart City, který byl realizován s podporu Operačního 
programu Zaměstnanost. Tato krátká zpráva, o průběhu řešení projektu, bilancuje 
náročné období zpracování podkladů z Česka i ze zahraničí k problematice Smart 
City do výsledku, který je využitelný – podle mínění autorů - pro Svaz měst a obcí 
ČR jako organizaci, jeho členy, města a obce, ale rovněž pro jejich spolupráci 
s ústřední státní správou. Všichni totiž (doufáme) mají společný cíl: Vytvořit dobré 
podmínky pro život lidí v Česku, a to bez ohledu na věk, vzdělání, společenský status 
a místo, kde žijí.  

V průběhu realizace projektu jsme si občas připadali jako první člověk na Měsíci. 
Tedy že se pouštíme do neprobádaných oblastí a tvrdíme něco, co není v Česku 
obvyklé a asi je trochu kontroverzní. Zejména to, že se nemáme poddávat 
představě, že se lidé budou stěhovat do měst a musíme se smířit s tím, že se venkov 
vylidní. Že Smart City není záležitost nových technických/technologických řešení, 
ale jen využití nových nástrojů k dosažení známých cílů. A tím hlavním cílem 
je dobrý život lidí tam, kde jsou doma, ne dobrý chod radnice, která je prostředkem. 
Pak jsme se občas „podívali do Evropy“ (virtuálně, v projektu nebyly žádné 
prostředky na cestování) a zjistili jsme, že nejsme zas tak originální. 
Jen se zapojujeme do určitých myšlenkových proudů, které v Evropě existují a sílí. 

Jsme vděčni Svazu měst a obcí ČR, zejména paní výkonné ředitelce Svazu měst 
a obcí ČR Radce Vladykové, že jsme na projektu mohli pracovat. Hodně jsme 
se sami naučili, paní ředitelka sama vnesla do projektu řadu důrazů, které 
se v oblasti Smart City běžně objevují jen formálně, zejména propojení 
s udržitelným rozvojem měst a obcí. Rovněž velmi děkujeme za spolupráci kolegovi 
ze Svazu měst a obcí ČR, Jakubovi Cachovi, za mnoho manažerské práce a panu 
Františku Fišerovi za výborné vedení finanční stránky projektu.  

Poděkování patří také členům Řídicího výboru projektu. Za dobu trvání projektu 
se výbor sešel celkem 9x. Jeho členové nám byli svými zkušenostmi z oblasti řešení 
Smart City velkou podporou. Doufáme, že výsledky projektu budou užitečné 
pro Svaz měst a obcí ČR i jeho členy a budou podkladem rovněž pro nová řešení 
podporovaná z Evropských strukturálních a investičních fondů. 

 

 
Rut Bízková 

hlavní řešitelka projektu 
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Řešitelský tým projektu 

Rut Bízková 

strategie, eGovernance, soudržné Česko, Česko v Evropě 

Rut Bízková se zabývá novými řešeními pro rozvoj obcí, managementem výzkumu 
a inovací, strategiemi nejen pro energetiku a ochranu životního prostředí. 
V současnosti vede projekt Strategický rámec SMO pro oblast Smart City, předtím 
byla ředitelkou Středočeského inovačního centra, v letech 2012-2016 předsedkyní 

Technologické agentury ČR, v letech 2006-2011 náměstkyní ministra životního prostředí, krátce 
ministryní ve vládě Jana Fischera. Prosazuje digitalizaci všech veřejných služeb, výzkum ve 
veřejném zájmu a význam aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti. 

 

Lucie Nencková, 

oběhové hospodářství, životní prostředí 

Lucie Nencková se zabývá ve své práci tématem (trvale) udržitelného rozvoje 
v mnoha jeho podobách, zejména s ohledem na implementaci principů oběhového 
hospodářství (cirkulární ekonomiky). Dlouhodobě spolupracuje s Místními akčními 

skupinami Středočeského kraje, je členkou pracovní skupiny pro oblast SMART City Celostátní sítě 
pro venkov (MZe), podílela se na aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Středočeského 
kraje na období 2019 – 2024, s výhledem do 2030, která byla realizována Středočeským inovačním 
centrem (SIC). Aktivně spolupracovala a nadále spolupracuje při řešení několika výzkumných 
projektů (Interreg, TAČR, H2020) a je aktivní hodnotitelkou projektů Technologické agentury ČR. 
V roli konzultantky prosazuje multidisciplinární přístupy a propojování akademické sféry a veřejné 
správy při řešení všedních i méně všedních (environmentálních) problémů na úrovni občana a dále 
se věnuje problematice RRI (Responsible Research & Innovation). 

 

Simona Weidnerová 

vzdělávání a školství 

Simona Weidnerová je zakládající členkou a předsedkyní Institutu pro sociální 
a ekonomické analýzy, z.s. V letech 2004 –2005 participovala v projektu Veřejná 
prospěšnost, při přípravě nového občanského zákoníku. V letech 2006-2010 působila 

jako poradce ministryň školství, kde odborně garantovala přípravu reformy finanční pomoci 
studentům. Je spoluautorkou Bílé knihy terciárního vzdělávání (MŠMT 2009) a Věcného záměru 
zákona o finanční pomoci studentům (MŠMT 2011), spoluautorkou studie Financování vysokých škol 
jako nástroj budoucí prosperity České republiky (2019), spoluautorkou monografie Nerovnosti 
ve vzdělávání, od měření k řešení (Slon 2010). Řešitelkou projektu Matematika s chutí (ISEA 2011-
2017) a projektu TAČR Maturita efektivní a sociálně spravedlivá (2014 - 2019). V roce 2017 byla 
členkou Inovační platformy Vzdělávání na Středočeském inovačním centru, kde také 
spolupracovala na aktualizaci programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 
2018-2024. Mezi její výzkumná témata patří problematika lidského kapitálu, nerovnosti v přístupu 
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ke vzdělání, kompetenčních modelů a nerovností na trhu práce. Na tato témata publikuje odborné 
statě a spolupracuje na analýzách a projektech s obdobným zaměřením. 

Martina Krčová 

energetika 

Martina Krčová ve své předcházející praxi působila více jak 17 let na Energetickém 
regulačním úřadě, a taktéž na začátku kariéry přímo na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu. Má zkušenosti s nastavováním regulace síťových odvětví v České 

republice od jejího prvopočátku. Poslední tři roky spolupracuje s municipalitami na přípravě a 
zpracování strategických materiálů jako příklad lze uvést spolupráci se Středočeským krajem v 
rámci aktualizace Programu rozvoje kraje a Územní energetické koncepce. V současnosti se podílí 
na přípravě projektu s názvem - „Komunitní plusová energetická síť v obci Kněžice včetně zavedení 
nových Smart technologií z konceptu Smart Grids a Smart City. Působila na pozici energetické 
manažerky pro Městskou část Prahy 7 a stále aktivně působí v rámci Sdružení energetických 
manažerů měst a obcí SEMMO. Působí taktéž jako pověřená konzultantka pro Centrum 
kompetence pro Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny – PTTE, je členkou Rady 
programu Théta a aktivní hodnotitelka pro Technologickou agenturu ČR. 

 

Petr Jirman 

analýzy, financování, projekty výzkumu a vývoje 

Petr Jirman je zakládajícím členem nestátní neziskové organizace ISFOR z.ú. V letech 
2005-2012 působil na Ministerstvu životního prostředí v odboru fondů EU, kde měl 
na starosti koordinaci velkých investičních projektů v oblasti životního prostředí 
financované z ISFA/Fondu soudržnosti 2004 - 2006 a Operačního programu Životní 

prostředí 2007 - 2013. Zároveň spolupracoval na přípravě a vyjednávání Operačních programů 
Životní prostředí 2007 - 2013 a 2014 - 2020. V letech 2013 - 2014 působil na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, na kterém řídil přípravu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
V letech 2014 - 2017 působil v Technologické agentuře jako vedoucí projektu Zefektivnění činnosti 
TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy 
v oblasti VaVaI, jež byl nástrojem pro zajištění rozvojových aktivit Technologické agentury ČR, jimiž 
došlo k analýze, systemizaci a metodickému uchopení zkušeností, při plnění povinností daných 
zákonem. V roce 2017 působil jako vedoucí odboru projektové kanceláře ve Středočeském 
inovačním centru. V rámci něho byl zodpovědný za přípravu a realizaci projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Interreg Danube Programme, Interreg Central Europe 
a Visegrad fund (Hodnocení vybraných měst V4 v oblasti Smart City). V roce 2017 rovněž 
spolupracoval na aktualizaci programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 
2018 - 2024. V roli konzultanta pomáhá s hledáním vhodných finančních prostředků pro financování 
chytrých řešení. 
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Jaroslav Zelený 

informační a komunikační technologie 

Jaroslav Zelený strávil 44 let svého života jako specialista, výzkumný pracovník 
a manager v oblasti IT (Výzkumný ústav matematických strojů, IBM ČR). Na Fakultě 
informatiky Masarykovy univerzity spoluzakládal nový studijní obor Service Science, 
který je založen na přístupu k IT jako službám a má multidisciplinární charakter. 

Na FI MU působí jako odborný garant tohoto oboru a člen vědecké rady. S ICT unií spolupracuje 
v oblasti jejích aktivit ve vzdělávání. Mezi jeho aktuální zájmy patří úloha Smart City jako služby 
a uplatnění IT jako dominantního prvku v projektech Smart City. 

 

Leonard Walletzký 

informační a komunikační technologie 

Leonard Walletzký pracuje na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně 
od roku 2011. Zabývá se především Teorií služeb (Service Science) a její uplatnění 
v oblasti informačních technologií. Dále je odborníkem v problematice marketingu 
služeb a řízení - vše v kombinaci s ICT. Od roku 2013 vede Laboratoř servisních 

systémů, v rámci které se mimo jiné zaměřuje na analýzu SMART City a designu služeb. Publikoval 
články o koncepci SMART City a vedl již několik prací týkající se aplikace služeb ICT v rámci SMART 
City. 

 

Ladislav Mlčák 

sociální služby a zdravotnictví 

Ladislav Mlčák aktuálně působí jako regionální zástupce v Technologické agentuře 
České republiky. Aktivně se zabývá oblastí zdravotnicko–sociálního pomezí, 
prosazováním integrace        v současných systémech zdravotní a sociální péče 

či komponenty domácí péče ve vlastním sociálním prostředí klienta, jako je telemedicína, asistivní 
technologie a společenské inovace. Při hledání komplexních řešení problematiky stárnutí se věnuje 
propojování výzkumné sféry s veřejným a soukromým sektorem. V rámci působení na 
Středočeském inovačním centru byl developerem inovační platformy Social Life Science s cílem 
posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče, 
v čemž nadále pokračuje v rámci dílčích projektů. 

 

Josef Kocourek, 

doprava a mobilita 

Docent Josef Kocourek se v rámci své činnosti zabývá zejména analýzou vlivu 
stavebních opatření na bezpečnost silničního provozu, v posledním období se 
zaměřením na projekty Smart Cities. Konkrétně se věnuje problematice zklidňování 
dopravy zejména ve městech a obcích, včetně bezpečného návrhu křižovatek, 

rozvoji a projektování zařízení a komunikací pro pěší provoz a cyklistickou dopravu. Dlouhodobě se 
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věnuje výzkumu sledování dopravních konfliktů. Aktuálně působí na ČVUT v Praze Fakulta dopravní, 
Ústav dopravních systémů. 

 

Roman Dostál 

doprava a mobilita 

Roman Dostál se specializuje na městskou dopravu, bezpečnost v dopravě 
a dopravu ve Smart City. Soustředí se na projekty související s uvedeným zaměřením 
– koncepce mobility, plány udržitelné městské mobility, dopravní studie 

a bezpečnostní inspekce. V současnosti se věnuje výzkumu využití dat mobilních operátorů v 
kombinaci s dalšími Velkými daty za účelem modelování dopravy a následného využití těchto 
modelů. 

 

Michal Kamenčák 

PR a komunikace 
Michal Kamenčák vystudoval obor Marketing a management na Obchodně 
podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě. Již v průběhu studia 
se zaměřoval na marketingovou komunikaci - ať už teoreticky studiem 
nebo prakticky v mezinárodní studentské organizaci AIESEC. Poté pracoval 

pro Technologickou agenturu ČR, kde měl mimo jiné na starost komunikaci projektu Rozvoj TA ČR. 
Později se přesunul do několika soukromých společností, kde pomáhal tvořit komunikační strategii 
a přispíval k jejímu naplňování. Na rok a čtvrt odjel na Nový Zéland cestovat, pracovat a učit 
se cizímu jazyku. Po příjezdu znovu spojil vazby s bývalými zaměstnavateli a navázal nové. 
Nyní pomáhá s komunikací společnostem z různých oborů, fotografuje, spravuje sociální sítě a tvoří 
webové stránky. 
 

 
Viktor Jaroš 
koncepce 
Viktor Jaroš pracoval na vedoucích pozicích na Úřadě Regionální rady Jihovýchod, 
na krajském úřadě JMK a věnoval se i územnímu plánování. Zkušenosti s EU projekty. 
Jeho úkolem v NCEÚ je sledovat strategické dokumenty z oblasti energetiky na EU 
i národní úrovni, připravovat statistiku, stanoviska a metodické podklady. 
 

 
Dále spolupracovali: 
 
Jakub Cach, SMO ČR 
Luděk Knorr, ICT 
Hana Vrbická, organizační podpora 
Martina Šviráková, grafika 
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Níže uvedené výstupy projektu jsou zveřejněny 
na www.smartcesko.cz, kde je možné je také stáhnout 
 

1. Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: analytická část  
2. SMART Česko: příklady dobré praxe  
3. SMART Česko: základní teze 
4. Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: strategická část 
5. Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: implementační část 
6. Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: financování SMART Česka 
7. Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: jak uskutečnit SMART řešení 
8. SMART Česko: výzkumné projekty s tematikou “smart” 

 

Sociální sítě 

facebook.com/smartcesko 
twitter.com/smartcesko 
linkedin.com/company/smartcesko 
www.smartcesko.cz 
 

Tvorba analytické části a sběr příkladů dobré praxe 

Byla provedena analýza strategií 33 měst a obcí České republiky, z toho 
10 do 10 000 obyvatel, 10 do 50 000 obyvatel, 10 do 100 000 obyvatel a 3 největší 
aglomerace. Municipality byly vybrány podle předem zvolené a popsané metodiky. 
Rovněž strategie byly analyzovány stanoveným postupem, a to nejen zastřešující 
rozvojové strategie, ale také všechny dílčí dohledatelné a platné strategie měst 
a obcí. Vzhledem k tomu, že pojem Smart City není ustálen a navíc řada těch měst, 
které Smart City strategii naplňují takto své strategie neoznačují, nebyla analýza 
zaměřena pouze na ty strategie, které jsou primárně označeny tímto názvem, ale 
obecněji na rozvojové strategie. Analýza dále obsahuje popis/analýzu strategií 
20 měst různé velikosti z různých zemí  Evropské unie  - podle zvolené metodiky 
byly vybrány  municipality z databáze Evropské komise k této problematice. 
Provedena byla rovněž analýza SWOT. 
 
Vedení Svazu měst a obcí ČR zároveň oslovilo municipality s žádostí o poskytnutí 
příkladů dobré praxe z oblasti Smart City. Sesbírané příklady byly publikovány 
v samostatném výstupu projektu. Jako aktuality jsou však stále doplňovány 
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a publikovány na webových stránkách smartcesko.cz a na sociálních sítích 
projektu. 
 
Nad rámec výše uvedeného se uskutečnilo dotazníkové šetření v obcích 
se zaměřením na využívání nových technologií? Průzkum proběhl mezi 
16. 7. – 16. 8. 2019 mezi členy Svazu měst a obcí ČR, přičemž bylo získáno celkem 
234 odpovědí. 
 
Anonymně bylo položeno celkem 8 otázek k zavádění tzv. inteligentních systémů 
(inteligentních technologií) do technické infrastruktury měst a obcí. Jednalo 
se o systémy řízení dopravy, veřejné osvětlení, parkovací naváděcí systémy, 
věrnostní karty, energetický management (budov), inteligentní energetiku, měření 
odběrů vody, nakládání s odpady atd. Dotazy byly zaměřeny na způsob 
rozhodování o pořízení systémů a jejich udržování – zda se jedná o ad hoc řešení 
nebo promyšlený postup, při kterém jsou zvažovány i návazné povinnosti, 
tj. budoucí investice do obnovy zařízení, jeho dlouhodobé správy atd. Ukázalo se, 
že jen cca polovina nových technologií je pořizována s vědomím dalších souvislostí. 
Nejčastěji obce pořizují nové technologie v oblasti ICT, energetiky a odpadovém 
hospodářství. 
 

Fokusové skupiny 
 
Zvláštností projektu byla sama metoda práce – výsledné produkty nebyly 
„vyrobeny od stolu“, ale vznikly v diskusi se zástupci municipalit, regionů a místních 
akčních skupin. Celkem proběhla dvě kola konzultací – k analytické části v květnu 
2019 a ke strategické části v září a v říjnu 2019, a to nejen v prostorách SMO ČR 
v Kongresovém centru, ale laskavostí hl.m. Prahy také v Podnikatelském 
a inovačním centru hl. m. Prahy (PIC) v Jungmannově ulici, Praze 1. Třetí kolo, 
k implementaci strategie, proběhlo formou společného semináře na CIIRC ČVUT 
v Praze Dejvicích dne 4. 12. 2019. 
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Tvorba strategické a implementační části 
 
V průběhu léta 2019 byly vytvořeny základní teze strategie SMART Česko.  Základní 
teze – přístup k problematice Smart City – byl schválen Radou SMO ČR 26. září 2019. 
Zvláštností přístupu je posílení důrazu na udržitelný rozvoj a netechnické aspekty 
well-being v městech a obcích České republiky. Následně byla rozpracována 
strategická část, a to podle vládou doporučené metodiky tvorby strategií, 
tj. ve struktuře vize, globální cíl, strategické oblasti, strategické a specifické cíle, 
typová opatření, příklady projektů. Strategie SMART Česko byla postavena  nejen 
na provedené analýze, ale také na základě studia velkých společenských 
a technologických trendů významných pro Českou republiku. Zároveň byly 
studovány všechny významné a v současné době platné národní strategické 
dokumenty – na jejich cíle zpracovaný materiál reaguje. V úvodu každého 
strategického cíle je uvedeno, kterým státním strategiím zejména daný cíl 
odpovídá. SMO ČR očekává, že stát své strategie bude plnit a ty pak bude možné 
prostřednictvím SMART Česka reflektovat v území, ve městech, obcích, 
mikroregionech či větších celcích. 

Implementační část byla zpracována s využitím všech v průběhu řešení získaných 
znalostí. Zpracovatelský tým vycházel z toho, že SMART Česko je zastřešující 
strategie, která by měla pokrýt různé přístupy k novým řešením. Rozhodující je, 
aby nová řešení nebyla „cukrováním“ běžných postupů v několika městech 
a obcích, kde zrovna chtějí „něco zvláštního“, řešením „pro sto vyvolených“. SMART 
Česko je strategie pro dynamicky se rozvíjející a rychle inovující Českou republiku, 
kde 2/3 lidí žije v několika velkých aglomeracích a 1/3 v téměř 6200 většinou 
malých obcí. Cílem je, aby tam, kde žijí, žili rádi a dobře i nadále. Není proto důvod 
„přeškolovat“ všechny, kteří realizují MA21, jsou součástí NSZM ČR nebo 
jsou v jiných sdruženích, MAS apod., aby všichni dělali všechno stejně, tedy „smart“ 
podle návodu SMO ČR, ale aby různými cestami, za využití nových technologických 
možností, zejména infrastruktury rychlého internetu, došli ke stejnému cíli 
– spokojenosti lidí v udržitelném prostředí. Takto je vytvořena implementační část 
projektu, tedy i s odkazy na řadu aktivit různých organizací a rovněž podpůrných 
aktivit ministerstev. 

Zvláštní kapitolou je přehled, jakým způsobem lze smart řešení financovat. Cílem 
není jen využít dotace a smart řešení není jen investování velkých peněz 
do infrastruktury. Je až překvapivé, jaké levné cesty k získání znalostí a realizaci 
zlepšení lze využít. Této problematice proto byla věnována zvláštní pozornost 
a samostatná publikace. 
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V průběhu řešení vznikla ještě jedna samostatná publikace – přehled projektů 
výzkumu s tematickou „smart“. Nová chytrá řešení vznikají neustále, Smart City 
je město či obec neustále inovující, využívající nová řešení. Nová řešení 
jsou většinou navázána na výzkum a vývoj. Výzkumné kapacity v ČR jsou poměrně 
rozsáhlé, zejména ty, které jsou financovány z veřejných prostředků. 
Proto jsou představitelé měst a obcí vybízeni ke spolupráci s výzkumníky tak, 
aby to, co se v obcích a městech instaluje, bylo skutečně to, co je nové, co možná 
dlouho vydrží, bude odpovídat zásadě 3E, tedy bude po všech stránkách efektivní. 
V publikaci s výzkumnými projekty jsou cenná nejen témata, která jsou řešena, ale 
hlavně informace o tom, kdo danou problematiku řeší a kdo tedy může obcím 
a městům nejsnáze pomoci v jejich „smart“ úsilí. 

 

Semináře a konference 
 
Výsledky projektu byly prezentovány na řadě seminářů a konferencí a na 
několika samostatných akcích SMO ČR. První byl seminář na veletrhu URBIS 
v Brně v červnu 2019. Následoval již uvedený úspěšný seminář v CIIRC ČVUT 4. 
prosince 2019. Projekt byl zakončen samostatným seminářem k financování 
Smart City 20. února 2020 a závěrečnou konferencí 21. února 2020 
v Technologické agentuře ČR. Vzhledem k velkému zájmu o účast byla 
konference přenášena on-line, takže se počet účastníků zdvojnásobil. Je i nadále 
dostupná na kanálu YouTube v následujícím odkazu 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=_MuXL0Jn1zw&feature=em
b_logo. 
 
Kromě těchto samostatných akcí SMO ČR řešitelé vystoupili během necelého roku 
na více než 20 konferencích a seminářích. 
 

     
 

 
Vzdělávací kurz 
 
Pro vzdělávání úředníků ve veřejné správě byl Ministerstvem vnitra akreditován 
40hodinový vzdělávací kurz. K tomu byla zpracována dokumentace a k naplnění 
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projektu bylo prezenčně vzděláno 19 úředníků a zastupitelů měst a obcí. Vzdělávání 
ve dnech 27. 1. -31. 1. 2020 v CIIRC ČVUT v Praze 6 se zúčastnilo celkem 
45 respondentů. Pro ně byly zpracovány rozsáhlé prezentace, které účastníci 
následně obdrželi v plném znění. Vedle přednášejících – členů řešitelského týmu 
projektu, byla pozvána řada hostů s konkrétními příklady smart řešení, případně 
k vysvětlení některých národních strategií. S konkrétními příklady vystoupilo 
celkem 23 prezentujících, vedle praktických přístupů, které byly pro účastníky 
přínosem, bylo cílem seznámit je s lidmi, kteří se dílčími problematikami smart 
zabývají a mohou se na ně v případě potřeby obrátit. Účastníci také navštívili 
laboratoř asistivních technologií ČVUT a seznámili se s tvorbou 3D projektů 
studentů Smíchovské střední průmyslové školy z Prahy 5. Pro účastníky 
bylo přidanou hodnotou kromě získání znalostí také vzájemné seznámení se lidí, 
kteří se v různých krajích a obcích ČR problematikou smart zabývají. Zprávy 
ze vzdělávání a fotografie jsou zveřejněny na facebooku projektu 
- www.facebook.com/smartcesko. 

    
 

 
Příklady dobré praxe  
 
Na facebooku projektu systematicky zveřejňujeme příklady dobré praxe. A stále 
se divíme, co všechno se v Česku děje. Zpráva z Česka je mimořádně pozitivní 
– dobrých aktivit je mnoho, znalosti nových řešení se rychle šíří a v řadě míst 
se nové věci uplatňují. Ten, kdo by se chtěl inspirovat, může kromě příkladů dobré 
praxe – samostatné publikace a na facebook, nahlédnout také do závěrů publikace 
ke strategické části a implementační části projektu. Je tam publikována řada esejů 
– textů k zamyšlení o tom, v jakém prostředí žijeme a jaká jsou očekávaná nová 
řešení. 
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Závěrem 
 
Závěrečnou konferenci projektu jsme uvedli větou, přisuzovanou Senecovi: 
Neexistuje příznivý vítr pro námořníka, který neví, kam plout (jinak: Když nevíš, kam 
plout, žádný vítr ti není příznivý). Důvodem pro tvorbu celorepublikové strategie 
SMART Česko a návody k tomu, jak a proč vytvořit místní strategie dříve 
než se začne konat, jsou vedeny s tímto poznáním – musíme vědět, kam chceme 
dojít nebo dojet, až pak můžeme nastartovat… 
 
 


