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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Tato analýza poskytuje zhodnocení Smart City iniciativy města Český Krumlov pomocí metodiky
IDC Smart City MaturityScape. V rámci dokumentu je na základě informací poskytnutých městem
Český Krumlov v rámci dotazníkového šetření i na základě dalších veřejně dostupných informací
(např. portál města Český Krumlov) město Český Krumlov srovnáno s dalšími městy hodnocenými
stejnou metodologií a pro každou z 5 dimenzí srovnání jsou posouzeny silné a slabé stránky a z
nich vyplývající rizika a příležitosti pro město.
Ve druhé části dokumentu je poskytnut stručný přehled šíře projektů dle IDC Smart City
Taxonomie. U každého typu projektu je k dispozici stručná informace o povaze projektu, o tom,
zda je daný projekt obvykle považovaný za vhodný pro město srovnatelné s městem Český
Krumlov a dále pak na základě minulých analýz stručná informace, jaké jsou nejobvyklejší rizika
projektu a jak bývá úspěch projektu měřen.
Z dotazníku i dalších informací dostupných ohledně aktivit města Český Krumlov vyplývá, že toto
město se řadí spíše k začínajícím městům z hlediska šíře záběru současných Smart City projektů,
avšak ke středně pokročilým městům, co se týče procesního ukotvení a interakce s občany.
Vyzdvihnout je třeba rovněž ucelený způsob uvažování o Smart City řešení a uvažování o
možných synergiích jednotlivých řešení.
Stejně jako u ostatních dosud hodnocených českých měst prostor pro zlepšení existuje zejména v
oblasti práce s daty. Data, a to jak, je s nimi nakládáno, jsou přitom v dlouhodobém horizntu
klíčovým faktorem, ovlivňující jak procesní záležitosti typu evaluace projektů a existence KPIs (pro
kterou je nutnou podmínkou datová základna poskytující informace o výsledcích projektu), tak i
konkrétní projekty (např. Otevřená data), data a jejich zpracovávání. Základem pro další rozvoj
Smart City Český Krumlov se jeví ustavení kvalitní datové základny.
Město Český Krumlov je nicméně v dobré pozici tyto nedostatky odstranit. Hybridní cloud je ze
zkušenosti z ostatních měst dobrým nástrojem, jak zajistit nejen škálovatelnost, ale i potřebný
technologický fundament pro pokročilou práci s daty. Procesní stránka věci pak může být častečně
vyřešena nutnou implementací požadavků GDPR. Částečně však tyto slabší stránky mohou
přetrvávat, neboť v rámci této implementace nemusí dojít například k optimalizaci datových toků
mezi městem a příspěvkovými organizacemi a GDPR nebude mít vliv na analytické schopnosti
ovlivněné existencí nástroju BI.
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METODIKA IDC BENCHMARKINGU
Metodika benchmarkingu se v procesní rovině opírá o metodologii IDC Smart City MaturityScape, v
rovině technologické pak zejména o IDC Smart City Taxonomii. Následující část tohoto dokumentu
podává stručný popis obou těchto metodik, užívaných v rámci benchmarkingu.

IDC Smart City Maturityscape
IDC MaturityScape je hodnotící metodologie, která rozděluje Smart City iniciativy z hlediska
procesní stránky do 5 dimenzí a 19 subdimenzí. Diagram 1 podává přehled všech dimenzí a
subdimenzí hodnocení. Tato metodika byla konstruována primárně s cílem ohodnotit nikoliv
individuální projekty Smart City jako takové, ale institucionální předpoklady města tyto projekty
podporovat a dovést do úspěšného konce. Prioritně jsou proto zkoumány faktory typu organizační
struktura,způsob informování obyvatel města či práce s daty a schopnost ex post i ex ante
evaluace jednotlivých projektů. Z hlediska technologického se IDC Smart City MaturityScape
zaměřuje pouze na technologie, které jsou na základě výzkumu IDC i dalších zdrojů považovány
za průřezové, tedy schopné podporovat implementaci jednotlivých projektů Smart City napříč
různými obvyklými prioritními osami typu doprava nebo životní prostředí.
Projekt benchmarkingu je kromě odhalení silných a slabých stránek města zaměřen i na srovnání
každého města vzhledem k průměru ostatních měst, které již evaluaci podstoupili. Cílem je nejen
poskytnout městům další vodítka ohledně možných priorit dalšího rozvoje jejich Smart City
iniciativy, ale i podat stakeholderům v rámci města informaci o celkové vyspělosti jejich města,
tedy zda lze město považovat za spíše leadera na poli Smart Cities ve srovnání s obdobnými
městy, či nikoliv. IDC za tímto účelem vyvinulo 5-stupňovou škálu, na které jsou jednotlivá města
umisťována. Tuto škálu vyspělosti zobrazuje Diagram 2.

DIAGRAM 1
IDC Smart City MaturityScape dimenze

Zdroj: IDC
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DIAGRAM 2
IDC Smart City MaturityScape úrovně

Zdroj: IDC

Zařazení každé z 19 subdimenzí IDC MaturityScape je důležité z hlediska hodnocení na základě
minulých zkušeností IDC s projekty SmartCity a z častými příčinami úspěchů (nebo naopak
neúspěchů). Níže následuje stručný popis subdimenzí IDC Smart City maturityScape.
Kritéria dimenze Vize:
▪

Strategie je subdimenze orientovaná na posouzení zakotvení Smart City inicativy ve
strategických materiálech města

▪

Leadership je subdimenze posuzující zapojení politického vedení města.

▪

Business Case subdimenze se orientuje na to, jak je prováděno ex ante hodnocení
projektů.

▪

Rozpočtování je subdimenze, v rámci které jsou kladeny otázky na dlouhodobou
udržitelnost projektů a dlouhodobé plánování.

Kritéria dimenze Kultura
▪

Inovace je subdimenze v rámci které je hodnocen přístup města k inovacím a odměňování
inovací.

▪

Zapojení občanů je klíčová subdimenze zkoumající postupy a dobrou praxi v zapojování
občanů do projktů Smart City.

▪

Transparence zkoumá jak je město otevřené navenek a nakolik mají občané možnost
kontroly.
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Kritéria dimenze Procesy
▪

Řízení/kontrola je subdimenze orientovaná na průběžnou kontrolu řízení projektů.

▪

Partnerství je subdimenze v rámci které je zkoumáno, jak město spolupracuje se
soukromým sektorem a i s institucemi typu univerzity.

▪

Organizační struktura hodnotí jak je město schopno projektově řídit Smart city projekty a
zda je organizační struktura uzpůsobená potřebám často synergických projektů

▪

Měření je subdimenze orientovaná na schopnost města ex ante vyhodnocovat projekty a
měřit výsledky projektů.

Kritéria dimenze Techologie
▪

Architektura 3 platformy je subdimenze zkoumající užití technologií cloudu, Big Data a
sociálních sítí v projektech Smart City.

▪

Internet věcí je subdimenze v rámci které jsou kladeny otázky, do jaké míry město využívá
tuto technologii.

▪

Datová architektura je subdimenze orientovaná na schopnost města spravovat svá data.

▪

Akcelerátory inovace. Otázky v této subdimenzi zkoumají užití těch nejinvativnějších
technologií typu AI nebo dronů.

Kritéria dimenze Data
▪

Ochrana dat občanů. V evropském kontextu je tato subdimenze spojena s implemetací
GDPR.

▪

Otevřená data. Tato subdimenze je zaměřena na problematiku otevřených dat, jak jsou
tato data publikována a využívána.

▪

Analýza dat je subdimenze orientovaná na problematiku využívání dat a zda má město
prostředky pro analýzu dat.

▪

Sdílení dat. Tato subdimenze zkoumá, zda město kooperuje na sdílení dat s dalšími
subjekty, v českých podmínkách zejména se svými příspěvkovými organizacemi.

IDC Smart City Taxonomie
Smart City Taxonomie byla vytvořena primárně za cílem popsat výchozí situaci, důvody,
technologické komponenty a cílový stav nejvýznačnějších typů projektů, které jsou v rámci Smart
City uskutečňovány. Pro účely analýzy pro město Český Krumlov je taxonomie pužita zejména
jako klasifikační nástroj, díky kterému je možné navzdory předpokládaným synergiím a překryvům
jasně hlavní typy projektů a pak pro každý z halvních typů nabídnout na základě minulých evaluací
i dalších projektů IDC stručné zhodnocení jeho obvyklých nejvýraznějších rizik a způsobu, jakým
měřit úspěch a neúspěch daného projektu. Důraz je v této části kladen především na praktičnost,
tj. přínos pro město Český Krumlov by měl spočívat především v uceleném pohledu na obvyklá
rizika projektů, aby až město začne s implementací (nebo rozšířením implementace) jakéhokoliv z
projektů mohlo ihned v rámci počáteční analýzy prioritizovat postupy, které minimalizují rizika, na
které IDC upozorňuje.

Metodické koncepty užité v rámci analýzy
Srovnatelné město
Principem IDC analýzy je poskytovat relevantní informace městům ohledně příkladů dobré praxe i
celkových trendech vývoje ve srovnatelných městech. Každé město je sice v jistých aspektech
unikátní a má i unikátní potřeby, avšak přesto lze města zařadit do typologicky relativně
hommogenních skupin. Zamezí se tak výběru dobrých praxí, jež sice v rámci původního města
úspěšně fungují, ale v analyzovaném městě (v tomto případě městě Český Krumlov) by jejich
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přínos byl sporný. Jako příklad nevhodného přenosu dobré praxe lze uvést kupříkladu projekty
týkající se dopravy v rámci města Londýn a jeho.
V případě města Český Krumlov je klíčovým parametrem zejména velikost města a velký počet
návštěvníků - turismus. Vzhledem k velikosti populace cca 13 tisíc je nutné ve většině případů
hledět na města obdobné velikosti. V rámci databáze IDC byla tedy pro pousouzení vybrána města
relativně srovnatelné velikosti. Mezi další aspekty nutné k posouzení vhodnosti jednolivých směrů
vývoje Smart City užitých pro analýzu pak patří zejména regulatorní rámec a podobnost situace v
České republice se srovnávanými zeměmi (pokud může pro danou implementaci právní rámec
představovat význmanou překážku). Pokud je dále v textu užíván výraz srovnatelné město či
města, jedná se tedy o města s výše uvedenými charakteristikami.

Příklad dobré praxe
Jako příklady dobré praxe jsou použity projekty či postupy vesměs užité v rámci srovnatelných
měst. Existují však výjimky, kdy je představen projekt města jiného (kupříkladu většího). V tomto
případě se jedná o projekt či postup, kde nezáleží na velikosti města či jiné charakteristice města,
díky které toto město nemůže být zařazeno mezi srovnatelná města. Kupříkladu evaluace
úspěšnosti projektů a jejich hodnocení je princip, který může být aplikován bez ohledu na velikost
či konkrétní priority města. Vesměs se jedná o města evaluovaná v rámci předchozích IDC
projektů, avšak v rámci analýzy byly využity i jiné zdroje know-how, které má IDC k dispozici, tak,
aby bylo nalezeno vždy relativně nejvhodnější město jako příklad dobré praxe.

VÝSLEDKY BENCHMARKINGU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Vize
Dimenze vize se orientuje na stav strategických dokumentů týkajících se Smart City, procesů řízení
a financování a způsobem ex ante analýzy dopadů (nákladů vs. finančních i nefinančních přínosů)
Smart City projektů. Propracované strategie hrají mimo jiné velmi významnou roli při získávání
financování z evropských fondů, ale dlouhodobý ucelený pohled je cenný sám o sobě, neboť slouží
jako rámec pro zasazení jednotlivých projektů a usnaďnuje vyhodnocování výsledků.

GRAF 1
Benchmarking v dimenzi Vize

Zdroj: IDC
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Silné stránky města Český Krumlov:
▪

Existence Smart City pracovní skupiny. Takováto organizační struktura umožňuje rychlé
zpracování průřezových projektů (včetně miniprojektů typu zpracování této analýzy, kde se
často ukazuje, že některá města nejsou schopna rychle shromáždit potřebné informace,
protože v nich nikdo nemá holistický pohled na problematiku).

▪

Jasně určené priority, reflektované v současných existujících dokumentech

▪

Město zpracovává případové studie na připravované Smart City projekty.

Slabé stránky města Český Krumlov:
▪

Nezakotvení požadavku měřitelných metrik pro nově schvalované projekty.

▪

Neexistence dlouhodbé evaluace udržitelnosti nad rámec nutného minima daného např.
požadavky u dotací se Strukturálních fondů EU.

Rizika a příležitosti města Český Krumlov:
▪

Rizikem je dlouhodobá udržitelnost projektu po vypršení doby udržitelnosti definované
pravidly Evropských strukturálních fondů. Finanční návratnost i velmi úspěšných projektů
bývá v delším časovém horizontu, než je obvyklé období udržitelnosti v podmínkách
získání EU dotace (tzn. projekty nedávávají ekonomicky smysl, pokud by běžely pouze po
období udržitelnosti definované v dotačním programu). Udržování alespoň základního
přehledu o tom, na kolik běžné výdaje městského rozpočtu zatíží udržování projektů v
současné době financovaných z dotací může zamezit riziku jejich zrušení z důvodu
přetížení městského rozpočtu.

▪

Rizikem je institucionální neukotvení Smart city na úrovni vedení města. Jakkoliv je stav,
kdy se o danou problematiku zajímá konkrétní člen vedení města žádoucí, ještě lepší je
situace, kdy je tato zodpovědnost institucionalizována. Speciálně u měst menší velikosti
často nastává situace, že po volbách či změnách v radě se při neexistenci
institucionalizace Smart City projekty upozaďují, a následně neplní svoji funkci, neb
postrádají podporu ze strany nového vedení.

▪

Příležitostí může být i případné zakotvení povinnosti uvést měřitelné metriky
úspěchu/neúspěchu u nově schvalovaných oblastí. Je zjevné, že u většiny projektů jsou
pravděpodobně takovéto metriky předkládány už nyní. Přesto však formální požadavek
může dále pomoci, neboť ze zkušenosti IDC plyne, že po formalizování tohoto požadavku
pracovníci města na projekty od začátku začínají nahlížet jinou optikou a uvažování o
impaktu a jeho maximalizaci je častější a více promyšlené. Formalizovaný požadavek se
stává "automatickým myšlenkovým pochodem" a výsledkem je více na výsledek
orientovaná kultura projektového řízení.
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▪

Příležitost se dále nabízí zejména v souvislosti s avizovaným zpracováním koncepce
Smart City Český Krumlov. Tato koncepce se může zaměřit kromě dalších rozvojových
projektů na současné slabé stránky ve všech dimenzích a načrtnout plán odstranění těchto
slabin.

Box 1. – příklad dobré praxe- synergie vize a evaluace projektů – město Schenectady
Město Schenectady (USA, 66 000 obyvatel) může být považováno za příklad dobré praxe v
oblasti Vize, zejména pak s přihlédnutím k propojení strategických dokumentů a konkrétních
projektů a jejich ex post jakož i ex ante evaluace. Město v rámci strategických dokumentů
postuluje cíle Smart City iniciativ, jakož i formální proces, kterým v půběhu svého "životního
cyklu" musí každá Smart City iniciativa projít. Každý projekt tak musí: zapadat svým zařazením
do jednoho či více z priorititních okruhů městských plánu rozvoje, b) v plánovací fáze mít jasně
stanovené kvantifikovatelné cíle, jejich způsoby měření jakož i frekvenci měření pokroku, c) v
průběhu a po skončení být měřen z hlediska dosažení cílů a nákladovosti, d) po skončení
projektu (resp. dosažení cílů) musí povinně dojít k analýze, která pomůže určit důvody
úspěchu/neúspěchu, e) výsledky analýzy slouží jako podklad pro zpracování strategických
materiálů pro další období.
Všechny strategické cíle (vesměs obvyklého charakteru typu zlepšení životního prostředí,
zlepšení finanční stability města či zajištění přístupu k internetu na území města) jsou také
sledovány z hlediska naplnění předpokladů pro uplatňování "chytrých postupů". Město tak
sleduje nejen plnění svých cílů, ale i prostředků k jejich dosažení a pravidelně evaluuje své
zdroje a procesy u všech projektů v oblastech: a) bezpečnosti a dodržování ochrany osobních
dat, b) konektivity (tedy postačujících zdrojů a jejich finančních nákladů v oblasti připojení k
internetu), c) výpočetních zdrojů (převážně tedy HW vybavení pro práci s daty v požadovaném
časovém horizontu), analytických nástrojů (převážně tedy SW vybavení na analyzu dat), d)
Data Managementu, e) Interoperatbility (tedy schopnosti používat zdroje napříč projekty).
Město se rovněž snaží zvýšit efektivitu využívání všech zdrojů (včetně nemovitostí v majetku
města) ka naplnění cílů rozvojových strategií. Geografická stránka Smart City projektů je plně
zakomponována do rozhodovacích procesů a město (resp. odbor zodpovědný za správu
nemovitostí) průběžně evaluovat možnosti využití nemovitostí pro Smart City projekty, jakož i
evaluvat s pomocí digitální mapy města plány jednotlivých Smart City projektů z hlediska jejich
potencionálního dopadu na rozvoj a "zoning" jednoltivých částí města. Město rovněž zkoumá
situaci na realitním trhu a snaží se pomocí prodejů (a cen) provedených v každém roce
evaluovat kvalitu života v jednotlivých částech a podle zjištění pak prioritizovat svoje další
projekty. V souvislosti s bojem proti tvorbě sociálně vyloučených lokalit město rovněž mapuje
stav nemovitostí a vytváří seznamy vlastníků a snaží se bojovat proti chátrání budov.

Kultura
V dimenzi Kultura je hodnocena transparentnost městské administrativy, zapojení občanů i
existence způsobů, jak může město využívat inovativních iniciativ navržených "zezdola", ať už
zaměstnanci nebo občany. Zejména zapojení občanů a informování o projektech, které vyžadují
jejich aktivní participaci se ukazuje jako klíčové pro úspěch. IDC benchmarking evaluuje způsoby,
jakými město používá moderní technologie k dosažení těchto cílů.
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GRAF 2
Benchmarking v dimenzi Kultura

Zdroj: IDC

Silné stránky města Český Krumlov:
▪

Využívání sociálních sítí pro komunikaci s občany, relativně solidní podíl obyvatelstva
odebírajících zpávy na Facebookovém profilu města.

▪

Pokročilý systém informování občanů včetně možné fokusace hlášení pouze na určitou
skupinu obyvatel

▪

Existence participativního rozpočtu.

▪

Existence "rozklikávacího" rozpočtu města

▪

Možnost občanů nahlížet do uzavřených smluv včetně fulltextového vyhledávání.

Slabé stránky:
▪

Neexistence mechanismů posilujících inovaci a zapojujích občany do inovace v rámci
města.

▪

Neexistence transparentních účtů.

Rizika a příležitosti:
▪

Vzhledem k vysoké míře pokročilosti města Český Krumlov v této oblasti převládají nad
rizky spíše příležitosti.

▪

Příležitostí je využití stávajích i nových schopností k modulaci cestovního ruchu. V rámci
projektu eCulture lze uvažovat o implementaci několika nových řešení, která mohou
přispět jak ke zvýšení míry spokojenosti turistů, tak i případně modulovat tok návštěvníků
žádoucími směry (víz níže v jeden z uvedených příkladů).

▪

Příležitostí je dále aktivní využívání Facebooku k propagaci jiných projektů u kterých lze
důvodně usuzovat, že jejich rizikem je nízká míra obeznámenosti obyvatelstva s jejich
existencí. Málokteré město dosahuje tak značného procenta odebírajích v poměru k
populaci. Pokud uvážíme, že v české populaci disponuje Facebookem cca 48% obyvatel a
město Český Krumlov má počet odebírajících na úrovni 37%, pak lze říci, že město Český
Krumlov dosahuje pokryvu cca 77% možných odběratelů na sociálních sítích (pomineme-li
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možnost odběru jinými skupinami obyvatel než jsou obyvatelé Českého Krumlova). Velké
množství srovnatelných měst nedosahuje ani 10%.
▪

Příležitostí je rovněž další spolupráce s občany například na snížení nákladů za energie.
Dobrou praxí může být v této oblasti projekt realizovaný ve městě Třebíč (viz níže).

Box 2. – příklad dobré praxe – město Třebíč
Dobrá komunikace s občany (město Třebíč má úroveň odbírajících Facebookového kanálu zhruba
na stejné procentuelní úrovni jako Český Krumlov) se projevuje možností exekuce projektů
s jejich vysokou mírou zapojení. Např. v roce 2015 město Třebíč iniciovalo agregaci nákupů
energií pro domácnosti a díky vyjednání velkoobchodních cen za pomoci třetí strany přes 700
domácnosti v Třebíči ušetřilo ročně cca 30% na ceně energií. Podobné projekty, s jasným
přínosem pro obyvatelstvo, pomáhají učinit populární koncept Smart City jako takový a
představují i účinný nástroj na zvýšení popularity městské administrativy jako takové. Jejich
předpokladem však bývá právě rozvinutá schopnost komunikace s občany a jejich informování
prostřednictvím různých kanálů.
Město Třebíč rovněž prostřednictvím projektu „Městské zásahy“ umožňuje veřejnosti navrhovat
náměty na zlepšení. Náměty jsou dále posouzeny z hlediska proveditelnosti a u proveditelných
pak veřejnost hlasovala o jejich prioritizaci. Jedná se tedy o určitou variantu participativního
rozpočtu.

Procesy
Dimenze Procesy zkoumá organizační ukotvení Smart City projektů, a zejména záležitosti týkající
se udržitelnosti a měření výsledků projektů. Schopnost měřit výsledky je předpokladem zpětné
vazby, ale zejména tvoří důležitý podklad pro další rozhodování o případných návazných
projektech. IDC rovněž zkoumá způsoby zapojení soukromých subjektů (například formou PPP),
jelikož vícezdrojové financování včetně projevené důvěry a ochoty soukromého sektoru do projektu
investovat předznamenává vyšší udržitelnost projektu. Objektem zkoumání je rovněž controlling
projektů ze strany interního auditu města.

©2018 IDC

10

GRAF 3
Benchmarking v dimenzi Procesy

Zdroj: IDC

Silné stránky města Český Krumlov:
▪

Existující projektové řízení, umožňující zapojení různých stakeholderů.

▪

Alespoň rudimentární využívání KPIs.

Slabé stránky:
▪

KPI jsou používány spíše v kvalitativní podobě, sběr dat pro hodnocení KPI nebývá
automatizován.

▪

Prozatím není využívána spolupráce s neziskovým sektorem (organizacemi typu např.
univerzita).

Rizika a příležitosti:
▪

Příležitostí může být rozšíření a další rozvoj používání KPIs. Český Krumlov je menší
město a proto sledování výkonnových ukazatelů je nutně omezena institucionální
kapacitou radnice, přesto však je možné i u menšího města nastavit komplexní sledování
KPI. Prvním krokem obvykle bývá zakotvení povinnosti měřitelných KPI v rámci
dokumentace při schvalování projektu.

▪

Příležitostí může být zapojení neziskového sektoru do projektů Smart City. Zejména
spolupráce s univerzitami je poměrně obvyklým jevem a města tak mají možnost nejen
využívat know-how výzkumníků z těchto univerzit, ale především i získat přístup k aditivním
zdrojům financování, neboť spoluprácí s univerzitami se otevírá možnost financovat
některé pilotní projekty Smart City z prostředků určených na aplikovaný výzkum.

▪

Příležitostí rovněž může být navázání spolupráce (nikoliv dodavatelsko-odběratelské, ale
spíše formou partnerství) s některými provozovateli eTourism řešení z komerčního sektoru.
Níže je uveden příklad aplikace, která zprostředkuje návštěvníkům různých měst
zážitkovou návštěvu města. Vedlejším efektem může být i vytvoření nových "cest", po
kterých se návštěvníci budou pohybovat a rovnoměrnějšímu rozporostření návštěvníků po
městě.
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Box 3. – příklad dobré praxe – zapojení neziskového sektoru – město Arcata
Město Arcata (USA, 17 000 obyvatel) pomáhá provozovat unikátní bikesharingový model pod
názvem "Arcata Bike Library". Město finančně podporuje neziskovou organizaci, která provozuje
takzvanou "knihovnu kol". V praxi se jedná o prostor, kde je možné si obyvatelé města mohou
dlouhodobě (6 měsíců) zapůjčit kolo za symbolický poplatek. Bike Library disponuje velkým
množstvím starších kol, která jsou darována občany a dobrovolníci je spravují, popřípadě
rozebírají na náhradní díly.
Konceptuálně zajímavý je tento příklad z několika důvodů: a) dlouhá doba fungování, v původní
podobě byla Arcata Bike Library založena v roce 1997, je tedy zřejmé, že systém má
dlouhodobou udržitelnost, b) dobrovolnická činnost má mnoho přesahů, například v oblasti
vzdělávání mládeže, neboť prostřednictvím zkušenosti z Arcata Bike Library má mládež možnost
seznámit s manuální prací "opraváře", c) jedná se o principielně velmi levnou aktivitu. Město
může pomoci ze zajištěním prostor a základním vybavením.

Box 4. – příklad dobré praxe – aplikace WhaiWhai
Příkladem, jak gamifikace může pomoci turisty vést mimo "vyšlapané stezky", je aplikace
Whaiwhai. Tato aplikace umožňuje těm, kteří si ji nainstalují prožít "interaktivní příběh" formou
procházky po měste, kdy jim aplikace dává pokyny, jakými cestami se ubírat. Turista má tak
možnost prožít navštěvu jinak. Aplikace WhaiWhai (http://www.whaiwhai.com/en) zatím
funguje primárně ve městěch s vysokou koncetrací turistů jako je Florencie nebo Verona.
Pro města mají podobné aplikace dvojí přínos: a) potenciálně mohou zvýšit počet návštěvníků,
neboť interaktivní zážitek, který nabízejí, je aditivním důvodem k návštěvě, a b) aplikace tohoto
typu umožňují modulovat tok návštěvníků městem a potenciálně tak ulevit nejvytíženějším
komunikacím. Tato schopnost však přirozeně závisí na počtu turistů, kteří mají aplikaci
nainstalovánu.

Technologie
V rámci dimenze technologií je hodnocena především schopnost využívat nových technologií s
důrazem na cloud, sociální sítě, Big Data, Internet věcí (tzv. IoT) a popřípadě dalších pokročilých
řešení využívající i technologie jako je například machine learning. Pro město nemusí být ta která
technologie klíčová v současnosti, ale zkušenost ukazuje, že schopnost implementovat projekty s
vysoce inovativními technologiemi zvyšuje institucionální kapacitu města i pro implementaci jiných
projektů.
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GRAF 4
Benchmarking v dimenzi Technologie

Zdroj: IDC

Silné stránky města Český Krumlov:
▪

Plánovaný hybridní cloud, který v budoucnu umožní škálovatelnost služeb, sloužící i jako
shromaždiště dat z IoT endpointů

Slabé stránky:
▪

Existující fragmentace a duplikace v rámci IT.

▪

Neexistence Smart City platformy.

▪

Neexistence centrálního přehledu o sbíraných datech.

Rizika a příležitosti:
▪

Významným rizikem je neexistence metastruktury dat, respektive alespoň seznamu dat,
které městský úřad (popřípadě i jeho podřízené organizace) sbírají. Chybějící architektura
dat může vyústit v duplikování práce (pokud se někdo v rámci městské administrativy
snaží zjistit to, co už někdo jiný ví), zhoršení rozhodovacích schopností managementu
(více dat znamená více znalostí a tedy lepší podklady pro rozhodování), jakož i překážku
při zavádění nových složitějších projektů, které budou vyžadovat ustálenou datovou
architekturu.
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▪

Příležitostí do budoucna je zejména vhodná implementace datové platformy. Ve velmi
rudimentární podobě by pomohl i prostý strukturovaný seznam obsahující metadata k
datům, které jednotlivé útvary a zřizované organizace města sbírají.

Box 5. – příklad dobré praxe – využití cloudových technologií - město Westfield
Město Westfield (USA, 33 000 obyvatel) implementovalo novou cloudovou technologii CRM
(customer relations management) založenou na cloudových řešení. Cloudové řešení bylo
zvoleno ze tří důvodů: a) město se v rámi přechodu rozhodlo kompletně změnit způsob své
komunikace s občany a zřídilo jednotný přístupový bod pro služby města (weconnect
westfield), což by si vyžádalo kompletní změnu IT architektury v každém případě, b) město se
rozhodlo radikálně snížit dobu odezvy na problémy ve městě reportované občany (typu
přetékající popelnice či díry v silnici) a vybavilo své údržbářské týmy laptopy s přímým
napojením na CRM systém. Cloudové řešení se ukázalo jako pružnější v umožnění mobility
pracovní síly, c) IT tým města byl přetížen a nová řešení by si vyžadovala přijetí nové pracovní
síly, na což město nemělo kapacitu. Cloudová řešení umožnila přesunout část zátěže na
dodavatele a vyhnout se potencionálním problémům s udržováním řešení po té, co se stane
součástí tzv. "legacy infrastruktury".

Data
Data, jejich správa, ochrana a hlavně schopnost je aktivně využívat jsou nedílnou součástí skoro
každého Smart City projektu. Dimenze Data benchmarkingu zkoumá schopnost města pracovat s
daty, ale zároveň je i udržet v bezpečí. Význam je kladen zejména na schopnost používat data
inovativním způsobem, propojovat různé datasety a schopnost jejich konkrétního využití i jinými
subjekty, než je samotné město.

GRAF 5
Benchmarking v dimenzi Data

Zdroj: IDC
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Silné stránky města Český Krumlov:
▪

Ustálené procesy ochrany dat občanů, třebaže bude muset dojít k jejich dalšímu rozvoji z
důvodu souladu s GDPR.

▪

Existence rudimentárních otevřených dat

Slabé stránky:
▪

Neexistence "business inteligence" nástrojů

▪

Pouze rudimentární sdílení dat s příspěvkovými organizacemi

Rizika a příležitosti:
▪

Neexistence analytických nástrojů zpracování dat s sebou nese podobné riziko jako v
předchozí části zmíněná nepostačující datová architektura. Bez analytických nástrojů na
zpracování dat je obtížné jich plně využít. Může tak docházet k situacím,kdy data sice
existují, ale nejsou využívána, protože stávající systém neumožňuje jejich snadnou
analýzu.

▪

Příležitostí může do budoucna být automatizace možnosti občana zjistit, kdo přistupuje k
jeho datům. Transparence vzhledem k ochraně osobních dat a přístupu k nim se stává
uznávanou dobrou praxí, a to i vzhledem k iniciativám EU v této oblasti (v roce 2017 byla
otázka ohledně automatického přístupu zařazena do mystery shopping hodnocení
digitalizace členských států).

Box 6. – příklad dobré praxe – IoT technologie a analýza dat - město Antibes
Město Antibes (Francie, 77 000 obyvatel) je jedno z nejpokročilejších menších měst v Evropě
co se týče práce s technologiemi IoT a daty. Město disponuje online přehledem o dění ve
městě, k čemuž využívá síť kamer, IoT senzorů a cloudových aplikací analyzující data. Město
se v současné době zaměřilo na sledování zásobování vodou, které v minulosti představovalo
problém. Díky síti s více jak 2000 IoT senzorů má nyní město a jeho pracovníci přesný přehled
o kvalitě vody, tlaku, teplotě a potencionálních problémech typu úniku vody i stavu vodních
pump, které pomáhají s rozvodem vody. Pracovníci tak mohou zakročit proti případné havárii
ihned díky online datům. V současné době navíc probíhá zavádění prediktivní analytiky, která
by měla pomoci odhalovat případné problémy ještě dříve, než skutečně nastanou.

Shrnutí
Tato část analýzy prezentuje celkový výsledek města Český Krumlov v porovnání se srovnatelnými
městy, jakož i přehled nejvýznamějších silných a slabých stránek, rizik a příležitostí.
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GRAF 6
Celkový výsledek benchmarkingu IDC MaturityScape

Zdroj: IDC

Silné stránky: Prezence na sociálních sítích, plánovaný technologický fundament pro Smart City
projekty (hybridní cloud), transparence městské administrativy (rozklikávací rozpočet a další prvky
transparence)
Slabé stránky: Formalizace datových toků a práce s daty, nadstavby typu BI, příprava na GDPR
dosud neukončena.
Z dotazníku i dalších informací dostupných ohledně aktivit města Český Krumlov vyplývá, že toto
město se řadí spíše k začínajícím městům z hlediska šíře záběru současných Smart City projektů,
avšak ke středně pokročilým městům, co se týče procesního ukotvení a interakce s občany.
Stejně jako u ostatních dosud hodnocených českých měst prostor pro zlepšení existuje zejména v
oblasti práce s daty. Data, a to jak, je s nimi nakládáno, jsou přitom v dlouhodobém horizntu
klíčovým faktorem, ovlivňující jak procesní záležitosti typu evaluace projektů a existence KPIs (pro
kterou je nutnou podmínkou datová základna poskytující informace o výsledcích projektu), tak i
konkrétní projekty (např. Otevřená data), data a jejich zpracovávání. Základem pro další rozvoj
Smart City Český Krumlov se jeví ustavení kvalitní datové základny.
Město Český Krumlov je nicméně v dobré pozici tyto nedostatky odstranit. Hybridní cloud je ze
zkušenosti z ostatních měst dobrým nástrojem, jak zajistit nejen škálovatelnost, ale i potřebný
technologický fundament pro pokročilou práci s daty. Procesní stránka věci pak může být častečně
vyřešena nutnou implementací požadavků GDPR. Částečně však tyto slabší stránky mohou
přetrvávat, neboť v rámci této implementace nemusí dojít například k optimalizaci datových toků
mezi městem a příspěvkovými organizacemi a GDPR nebude mít vliv na analytické schopnosti
ovlivněné existencí nástroju BI.
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ŠÍŘE PROJEKTŮ SMART CITY
Analýza IDC Smart City MaturityScape má za úkol sloužit i jako inspirace pro města ohledně
možných nových směrů, kterými se jejich chytré město může ubírat. IDC za tímto účelem vyvinulo
taxonomii pokrývající všechny oblasti Smart City. Město tak dostane informaci, jakými projekty se
obvykle zabývají srovnatelná města. V každé z následující z 5 základních oblastí Smart City pak
bylo posouzeno, do jaké míry jsou města dané velikosti aktivní, jaké projekty jsou již realizovány
městem Český Krumlov a kde tedy leží potenciální další směry, jimiž se může rozvoj Smart City
inicativy tohoto města ubírat. Diagram 3 ukazuje základní rozdělení možných oblastí Smart City.
Diagramy 4-8 ukazují rozdělení na jednotlivé možné projektové celky, zda jsou v současné době
realizovány nebo plánovány městem Český Krumlov a zda jsou tyto projektové celky obvykle
realizovány srovnatelnými městy. Ke každému typu projektu je níže vysvětleno, proč je obvyklým
(či neobvyklým) pro srovnatelná města a jaká jsou častá rizika jeho implementace.
IDC dělí Smart City projekty na pět oblastí, odpovídající obvyklému funkčnímu rozdělení agend ve
městech – ekonomický rozvoj města, rozvoj města a administrace, energetika a infrastruktura,
veřejné bezpečí a sociální služby a konečně doprava.

DIAGRAM 3
IDC Smart City Taxonomie, úroveň 1

Zdroj: IDC

Pro každou z 5 oblastí je v diagramech vyznačeno červeným kroužkováním, zda u každého druhu
projektu se jedná o obvyklý typ projektu ve srovnatelném městě a hvězdou, zda město Český
Krumlov již má podobný typ projektu. Plně žlutá hvězda značí relativně rozvinutý projekt, částečně
žlutá hvězda pak jistý rudimentární projekt, který ale nenese všechny atributy typického projektu
tohoto typu.
U každého projektu jsou dále stručně popsána základní rizika, které je třeba při případné
implementaci uvažovat a doporučený způsob, jakým evaluovat užitečnost projektu. Nejedná se o
vyčerpávající popis rizik a možných způsobů měření, ale o rizika, která ze zkušenosti IDC a již
provedených benchmarkingů, jakož i další spolupráce s městy IDC identifikovalo jako nejčastější,
nejvážnější a jako nejpravděpodobnější důvod neúspěchu projektu. Tato informace může
poskytnout městu Český Krumlov vodítka pro implementace dalších typů projektů, jakož i vodítka
pro evaluaci a sledování rizik u projektů již existujících a jejich rozvoje.Důraz je kladen na stručné
zhodnocení nejvýznamnějších rizik a praktičnost informací.
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Ekonomický rozvoj a občanská angažovanost
DIAGRAM 4
IDC Smart City Taxonomie, Ekonomický rozvoj

Zdroj: IDC

Chytré kiosky
Chytré kiosky (nedopravního charakteru, kiosky s primární funkcí prodeje jizdenek jsou
považovány jako součást Veřejné dopravy nové generace) jsou používány především pro
informaci návštěvníků města, popřípadě pro informaci pro obyvatele města či pro kontakt na
městské služby.Chytré kiosky jsou užívány především ve městech s velmi vysokým počtem
návštěvníků, neboť obyvatelé obvykle používají jiné kanály pro komunikaci s městem. Jakkoliv je
město Český Krumlov rovněž turistickou destinací, koncentrace turistů není natolik velká jako u
měst, která chytré kiosky efektivně využívají (to samé až na pár výjimek platí pro všechna města v
ČR).
Rizika: V případě chytrých kiosků je zásadní hrozbou nízká míra využití, neodpovídající velikosti
investice. Chytré kiosky jsou vždy do jisté míry substitutem (popřípadě komplementem) jiných
informačních zdrojů. Město tedy musí pečlivě zvážit, zda svými investicemi do jiných kanálů
komunikace (například městský portál v kombinaci s dostupným WiFi připojením) již dostatečně
nepokrývá potřeby obyvatel i návštěvníků (počet osob bez smartphonu se zmenšuje a tyto osoby
jsou často averzní i k použití jiných digitálních technologií typu chytrých kiosků)
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Předpokládaný počet užití kiosku denně versus
počáteční cena a náklady provozu kiosku. Určení akceptovatelné "ceny" jednoho užití kiosku.

Inteligentní management událostí
Inteligentní management událostí je komplexním projektem, který si klade za úkol zajistit bezpečný
průběh akcí typu koncerty (open air), průvody, demonstrace apod. Jedná se spíše o projekt
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procesní, kdy město za tímto účelem využívá technologie, které již má k dispozici (kamerové
systémy), drony, videoanalytiku. Města mají ustálené procesy pro případ větší události, které
pomáhají městské policii, jakož i dalším orgánům mšsta zabezpečit hladký průběh událostí.
Typicky se jedná o projekt typický pro větší města. Využití v menších městech je sporadického
rázu.
Rizika: Vzhledem k tomu, že užité technologické celky jsou zakoupeny za jiným účelem
nepředstavuje obvykle neefektivní využití přímých finančních nákladů riziko. Rizikem tak spíše v
podmínkách ČR může představovat nekoordinace aktivit města se složkami Integrovaného
záchranného systému.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Pro evaluaci užitečnosti zřízení tohoto procesu je
klíčové, zda se ve městě často konají akce masového charakteru, či město aspiruje na to, aby se
zde takové akce konat začaly.

Chytrá muzea
Chytrá muzea jsou novým trendem spočívajícím v akcentaci interakce návštěvníků s exhibicí,
včetně aditivních digitálních zdrojů informací jako součásti prohlídky či dokonce zapojení
technologií AR/VR. Častou součástí je také aplikace principu gamifikace, v případě muzeí tedy
učení či vstřebávání informací formou hry.
Chytrá muzea jsou obvykle implementována u vysokoprofilových muzeí, která se snaží
diverzifikovat své "portfolio" návštěvníků a zaujmout mladší generaci. Druhým častým módem
využití jsou muzea, která jsou na principu interaktivity postavena a tento princip má představovat
jejich hlavní komparativní výhodu oproti konkurenci (typicky se jedná o "vědecké" parky). Nelze
nicméně přímo usuzovat, že pokud má muzeum v současnosti nízký počet návštěvníků, je
investice do "chytrosti" špatnou investicí. Cílem může být učinit relativně nenavštěvované muzeum
populárnějším a interaktivní prvky jsou vyzkoušeným způsobem, jak tohoto cíle lze dosáhnout.
Rizika: Nedostatečně zpracovaný či nerealistický "business plán". Pokud muzeum s nízkou
návštěvností plánuje značnou investici do digitálních technologií za účelem zvýšení interaktivity,
měl by být součástí projektu i detailní business plán s popisem strategie, jak zlepšit povědomí o
nově nabyté zvýšené atraktivitě muzea. Sebelepší interaktivní muzeum bez náležité propagace jen
stěží dosáhne kýženého zvýšení počtu návštěvníků.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Předpokládané zvýšení počtu návštěvníků založené na
realistickém a propracovaném business plánu.
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Box 7. – příklad dobré praxe – Neapol – Maschio Angioino
Mezi pokročilejší projekty chytrých muzeí v kontextu historického města (a prostoru) patří
projekt realizovaný na hradě Maschio Angioino. Tamější projekt se stává z aplikace, WIFI
konetivity a senzorů na jednotlivých exponátech či místnostech expozice. Smartphony
jednotlivých návštěvníků pak slouži jako náhrada za audioguidy a umožňují i záskání další
informací. Jakmile se návštěvník se smartphonem přiblíží k senzoru umístěném u určitého
exponátu, je muz nabídnut audiotrack s výkladem o exponátu jakož i další aditivní informace o
podobných uměleckých dílech a více podrobné textové informace. Návštěvník tak má možnost
uzpůsobit svoji návštěvu a objem poskytovaných informací podle svých zájmů a preferencí.
Projekt rovněž eliminuje nutnost existence audioguidů, a umožńuje i návštěvníkům se zájmem o
expertní informace, které by nebylo možné poskytnout na omezeném prostoru informačních
cedulí v muzeu, aby si je přečetli přímo v prostoru expozice na svých smartphonech. Podle
úrovně jejich zájmu aplikace rovněž nabízí personalizované cesty kam se vydat dále za
podobnými exponáty.
Box 8. – příklad dobré praxe – Smithsonian Design Museum
Jedním z nejinteraktivnějším muzeí je Smithsonian Design muzeum. Projekt místního chytrého
muzea je orientovaný nejenom na zvýšení komfortu návštěvníků, ale i na sběr dat ohledně
průběhu návštěv a dalších dat, která by muzeu mohla pomoci optimalizovat nabízené služby.
Každý návštěvník, dostane na začátku návštěvy "digitální tužku" a vstupenku, na které je mimo
jiné uvedena adresa jeho "osobní stránky". Digitální tužku pak přikládá k exponátům, které ho
zaujali a na svoji osobní stránku dostane k těmto předmětům popis. Muzeum navíc
prostřednictvím digitalizace vyřešilo problém, jak vystavit daleko větší množství fyzických
exponátů, než kolik se vejde do fyzického prostoru muzea. V muzeu se nacházejí místa, kde
prostřednictvím digitální tužky může prostřednictvím digitálních obrazovek "přivolat" digitální
obraz exponátů. Tužka také může být užita ke kreslení vlastních skicna základě shlížených
exponátů. Vlastní skici jsou rovněž uloženy na personální stránku návštěvníka.
Poté, co návštěvník odevzdá tužku u východu, je vše přehráno na stránku návštěvníka. 3D skicy,
které návštěvnici udělají v průběhu navštěvy pak mohou být využity k vytištění jejich vlastního
3D modelu.

Interaktivní zážitky
V rámci toho typu projektu se města snaží oslovit zejména turisty zlepšením kvality jejich pobytu v
rámci města prostřednictvím digitálních nástrojů jako aplikace využívající technologii AR,
gamifikace, jakož i možnost plateb za městské památky prostřednictvím mobilního telefonu.
Konceptuálně se jedná o podobný projekt jako Chytré muzeum, ale vztažený k celému městu
(resp. k jeho turisticky atraktivní části). Tento projekt bývá u měst s velmi vysokým počtem
návštěvníků rovněž zamýšlen jako prostředek k managementu pohybu turistů po městě, kdy
formou doporučení či gamifikace je návštěvník "veden" po specifických trasách a zabraňuje se tak
přetížení frekventovaných cest. Typický je tento projekt zejména pro větší města, popřípadě pro
několik menších měst, které za účelem vývoje tohoto projektu spojí síly.
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Rizika: Stejně jako u Chytrého muzea je zásadním rizikem nedostatečný počet uživatelů,
popřípadě neprokázaný přínos pro zvýšení počtu návštěvníků města. Stejně jako u Chytrého
muzea by měl být prvotním předpokladem pro implementaci tohoto projektu dobře zpracovaný
business plán.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Počet uživatelů aplikací, jejich zpětná vazba. V ideálním
případě by byla užitečnost evaluována pomocí zvýšení počtu turistů, popřípadě opakovaných
návštěv či zvýšení průměrné doby návštěvy.

Box 9. – příklad implementace – Město Stradford nad Avonou
Město Stradford nad Avonou je britských měst s nejvyšším počtem návštěvníku na jednoho
obyvatele. Město proto participovalo na vytvoření aplikace tzv. "literálních procházek"
(https://www.gpsmycity.com/tours/stratford-upon-avon-shakespeare-tour-3643.html), kdy
turista s pomocí smartphonu chodí po určených trasách a odměnou mu je detailní popis
jednotlivých památek a zajímavostí ve městě. Trasy jsou plánovány tak, aby turista dostal
ucelený pohled na nejzajímavější městské památky.
Stejně jako u aplikace WhaiWhai město určitým způsobem kolaboruje s vydavatelem aplikace,
avšak není vydavatelem aplikace. Jedná se tedy o určitou formu PPP projektu. Z hlediska
možností především menších měst (a tedy i města Český Krumlov) se jeví jako účelné, aby město
nebylo primárně zodpovědné za vývoj celé aplikace a pro případný rozvoj eCulture využilo již
existujících projektů, které disponují potřebným technologickým know-how.

Otevřená data
Otevřená data jsou velmi častým projektem, u jehož implementace v zásadě není závislá na
velikosti města. Tento projekt je implementovatelný pro každé město. Města se liší pouze v
rozsahu a obsahu svých Otevřených dat a ve způsobu provedení tohoto projektu. Více viz kapitola
Data výše.
Rizika: Rizikem je zejména nevhodná forma otevřených dat, která neumožní efektivní využití dat
dalšími subjekty (typicky soukromým sektorem). Dalším rizikem jsou nerealistická očekávání ve
smyslu počtu využití dat.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Z praxe měst dle zkušenosti IDC vyplývá, že otevřená
data (alespoň u menších měst) mají často velmi malý počet unikátních přístupů. Způsob evaluace
užitečnosti pomocí počtu přístupů proto není optimální. Kromě jisté inherentní hodnoty
transparence, kterou musí posoudit u každého města jeho politické vedení na základě svých
preferencí, se tak nabízí zejména hodnocení, zda jsou Otevřená data pravidelně využívána jinými
právnickými osobami než městem (typicky například zpracovateli mapových aplikací a Chytrých
plánovačů cesty).

Moderní městský portál
Moderní městský portál by měl umožňovat řešení všech životních situací, které se nějakým
způsobem vztahují k městu - od zjištění úředních hodin až po zaplacení povolení k parkování a
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dalších městských poplatků. Kromě úkonů, které vyžadují fyzickou přítomnost občana z definice,
by tak měl městský portál zajišťovat plný servis pro občana online. Pokročilejší městské servery
pak umožňují zřízení "občanských účtů", kde muže každý občan přehledně vidět veškerou svoji
agendu a spravovat jednotlivé role.
Rizika: Městský portál je (kromě velmi malých sídel, což není případ města Český Krumlov)
nezbytnou součástí prezentace města směrem ke svým občanům i návštěvníkům. Nepředstavuje
tedy ve své rudimentární formě investici, která by mohla být označena jako neúčelná. Riziko
neúčelnosti nastává při implementaci navazujících funkcionalit, kde musí být zvažován potenciální
přínos vs. cena. Dalším velmi častým rizikem je pak nevhodná architektura městského portálu,
která může zapříčinit nesnadnou orientaci, nízkou míru využití ze strany občanů a ve výsledku tak
nerentabilitu investice.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Počet přístupů k jednotlivým funkcionalitám. Ušetřený
čas pracovníků radnice díky automatizovaným procesům.

Městské služby nové generace
Městskými službami nové generace jsou myšleny nové kanály komunikace s občany k vyřízení
běžných životních situací (vyjma akutních stavů vyžadujících zásah Integrovaného záchranného
systému), které nejsou přímo vyřizovány v rámci městského portálu. Mezi obvyklé způsoby
komunikace může patřit call centrum, mobilní aplikace, sociální sítě, informační emaily, "chaty" s
občany či SMS zprávy. Typickým příkladem jsou mobilní aplikace umožňující nahlášení grafiti či
rozbitého odpadkového koše (v českých podmínkách například lepsimisto.cz).
Rizika: Nedostatečné ex ante posouzení nákladovosti vs. frekvence využívání. Typickou chybou
pro menší města je tvorba vlastní mobilní aplikace bez důkladného zvážení potenciálního počtu
uživatelů.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Počet uživatelů jednotlivých kanálů. Celková četnost
stížností na nedostatečné informování.

Digitální rovnost
Digitální rovností jsou myšleny veškeré aktivity a projekty směřující k tomu, aby bylo občanům, kteří
disponují smartphonem či tabletem avšak mají omezené možnosti připojení (ať už z důvodů
finančních nebo nedostupnosti 4G signálu) zajištěn základní přístup k internetu a nebyli tak
zásadně znevýhodněni oproti svým spoluobčanům v možnostech komunikace s veřejnou mocí ani
v dalším využití internetu typu vzdělávací či obchodní činnosti. Do konceptu digitální rovnosti lze
zařadit například i chytré lavičky, pokud je jejich primárním cílem poskytovat konektivitu
prostřednictvím WiFi a dobíjení baterií digitálních přístrojů. Stejně tak do digitální rovnosti patří
projekty městských hotspotů.
Rizika: Nedostatečné dlouhodobé plánování, nesladění plánů města s plány národní vlády, kraje či
možnostmi dalšího technologického vývoje
Velmi častým, rizikem je přílišná koncentrace na technologie a ne na konečný očekávaný výsledek
– tj. zvýšení možnosti občanů připojit se na internet. Z hlediska občana je jedno, zda mu konektivitu
poskytuje lavička, lampa, koš nebo například klasický WiFi router umístěný v obchodních
prostorách pronajímaných městem, který může být podstatně levnější volbou.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Počty připojení a celková doba trvání připojení.
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Chytré stadiony
Projekty chytrých stadionů jsou zaměřeny na optimalizaci provozu sportovních stadionů a
spokojenosti diváků. Typický projekt chytrého stadionu může zahrnovat digitální displeje, mobilní
aplikace s online statistikami pro diváky a možností přehrávání zajímavých momentů, propojení s
infrastrukturou stadionu typu informace o volných toaletách o přestávce či menu jídelních kiosků na
stadionu včetně online slevových kuponů. Chytré stadiony jsou doménou velkých měst, respektive
měst, ve kterých se konají pravidelně velmi významné sportovní události.
Rizika: V případě chytrých stadionů není vzhledem k predikovatelnému počtu návštěvníků
primárně počet uživatelů chytrých řešení, typickým rizikem bývá spíše jejich nevhodný design či
nesladění priorit mezi majitelem stadionu a dalšími subjekty (pronajímatelem, provozovatelem
parkoviště či kiosků s občerstvením).
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Zvýšení počtu návštěvníků, zvýšený zájem třetích stran
o pořádání sportovních akcí ve městě.

Udržitelný městský rozvoj a administrace města

DIAGRAM 5
IDC Smart City Taxonomie, Udržitelný rozvoj a administrace

Zdroj: IDC

Smart City Platforma
Smart City platforma je nástroj jak propojit fyzický a digitální svět, propojuje nové a "legacy"
aplikace a koncové přístroje sbírající data (senzory, videokamery). Smart City platforma by měla
zajišťovat holistický pohled na město a jeho Smart City iniciativy a zajišťovat agregaci a správu dat.
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Rizika: Nevhodně zvolená forma platformy, špatná implementace a špatně nastavené SLAs,
vendor lock-in.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Vyhodnocení Smart City platformy může probíhat např.
na základě vyhodnocení následujících otázek: Umožňuje Smart City platforma efektivní sledování a
vyhodnocování dění ve městě? Je Smart City platforma schopna efektivně inkorporovat nové
projekty bez potřeby rozsáhlých změn a výdajů?

Online kancelář
Tento projekt je orientován na vnitřní fungování radnice a jeho modernizace. Projektem Online
kanceláře se rozumí modernizace typických "back-office" procesů jako je správa lidských zdrojů,
financí, nemovitostí i dalších aktiv města, jakož i modernizace správy dodavatelsko-odběratelských
vztahů.
Rizika: Špatně provedená systémová integrace, neoptimální management životního cyklu aplikací.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: ušetřený čas úředníků radnice, zrychlení procesů,
popřípadě provozní úspory.

Digitální regulatorika
Digitální regulatorika je projekt kladoucí si za cíl digitalizaci rozhodování zastupitelstva, popřípadě
rady města. Mezi typické součásti patří online přenos z jednání zastupitelstva, online dostupnost
dokumentů k hlasování a schválených dokumentů. Cílem je zvýšit transparenci konání vedení
města a zajistit informovanost občanů.
Rizika: V případě nedobře promyšlené implementace ochromení jednání radnice nekonstruktivními
připomínkami několika občanů.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Jedná se o jeden z obtížněji měřitelných projektů,
protože obvykle počet osob sledujících přenos ze zasedání nebo studující a komentující online
podklady pro jednání je velmi malý. Nabízí se proto například průzkum spokojenosti občanů s
otevřeností radnice.

Na datech postavená urbanistika
Tento projekt je postaven na využívání anonymizovaných dat ohledně pohybu a chování
obyvatelstva po městě, kombinován s analytikou tzv. "Big data" a ostatními informacemi a
datovými zdroji. Cílem projektu je umožnit na datech založené rozhodování, které zvýší efektivitu a
transparenci konání radnice. Jedná se o jeden z pokročilejších projektů, neboť i jeho pouhé
zahájení obvykle předpokládá existenci fungující Smart City platformy a propojenost datové
základny.
Rizika: Ochrana osobních údajů a nastavení správných kontrolních mechanismů ohledně ochrany
osobních údajů při sběru dat. Občané musí být vhodným způsobem informováni, jaká data jsou
sbírána, jakým zůsobem jsou skladována a jak probíhá anonymizace.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Projekt má velmi různorodé metriky evaluace, neboť
může zasahovat do mnoha oblastí. Metriky tak lze nastavit až podle způsobu využití.

Digitální licence, povolení a monitoring
Tento typ projektů se zaměřuje především na optimalizaci kontrolních funkcí, které pracovníci
města vykonávají. V rámci obvyklé implementace dostanou městští kontroloři laptopy (popř tablety)
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a data z kontrol jsou na místě zadávána a skladována např. v cloudovém úložišti. Součástí těchto
projektu je obvykle i kontrola parkovacích povolení např. automatickou kontrolou SPZ
Rizika: Špatně provedené zhodnocení přínosu v porovnání tradiční formou výkonu činnosti.
Hlavním přínosem elektronizace v této oblasti je úspora času pracovníků města. Pokud jim dané
činnosti příliš času nezabírají, pak nemusí úspora odpovídat vynaloženým prostředkům.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Úspora času nebo výkonová metrika typu četnost
provedení kontrol.
Tento typ projektu je doporučitelný jen pro velmi pokročilá města, která mají již plně
optimalizovanou Smart City platformu.

Digitální dvojče
Tzv. digitální dvojče je projekt "virtuálního" namapování a vytvoření modelu všech procesů, zdrojů
a fyzických aktiv města.Digitální dvojče reprezentuje 3D model města včetně budov, pohybu lidí,
toku dopravya zdrojů typu vody pomocí senzoriky nainstalované ve městě. Tento typ projektu je
doporučitelný jen pro velmi pokročilá města, která mají již plně optimalizovanou datovou
architekturu, extenzivní síť senzorů rozmístěnou ve městě a finanční prostředky na nezbytné SW
vybavení. Jedná se o jakousi pokročilou nadstavbu Smart City platformy a na datech postavené
urbanistiky.
Rizika: Typickým rizikem tohoto typu projektu je snaha o jeho implementaci, pokud nejsou splněny
všechny ex ante podmínky typu velmi dobré datové architektury.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Schopnost modelovat dopady případných rozhodnutí na
digitálním modelu města a díky tomu výrazné omezení rizik vyplývající ze špatného rozhodnutí.

Spojená sousedství
Takzvaná Spojená sousedství je typ projektů zaměřený na organizaci komunitního rozhodování
dané buď geografickou polohou nebo společným zájmem určité části občanů města. Mezi typické
příklady projektu patří například komunitní fóra pro obyvatele určité čtvrti (či ulice, náměstí) či jinak
definované skupiny obyvatel (např. přátele ochotnického divadla apod.). Technologicky se může
jednat o různá internetová fóra či v případě větší investice GPS podporované mobilní aplikace.
Rizika: Nízká míra využívání ze strany občanů. V případě tohoto projektu je nutné předem ověřit,
že je o možnost podobné komunikace skutečně zájem a jaké skupiny obyvatel tento zájem mají.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Počty participujících v tématických diskusích.

Komunitní mikrogridy
Zajištění spolehlivosti elektrické sítě prostřednictvím instalace "mini rozvodných sítí" (microgrids) v
sousedstvích a zajištění fungování přísunu elektrické energie i v případě blackoutu. Projekt je často
koncipován nejen za účelem posílení energetické soběstačnosti, ale i za účelem "stmelení
komunity", jelikož vyžaduje vzájemnou kooperaci širší sousedské komunity. Města obvykle zajišťují
či dotují infrastrukturu.
Rizika: V českých podmínkách je nutno dobře zvážit návratnost investice, hlavním rizikem je
neúměrná finanční náročnost vzhledem k dosaženému výsledku. Blackouty ani extrémní klimatické
podmínky nejsou častým jevem, takže nutnost decentralizace sítě je velmi sporná.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Finanční návratnost, čas po který mikrogrid zamezil
výpadku proudu.
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Na datech založené veřejná bezpečnost a sociální služby

DIAGRAM 6
IDC Smart City Taxonomie, Veřejná bezpečnost

Zdroj: IDC

Krizová centra v reálném čase
Krizová centra jsou projekty typické pro velká města, která si řídí svoje vlastní policejní systémy.
Centra jsou napojena na kamerový a senzorický systém a jejich automatické analytické systémy
mají za úkol v reálném čase vyhodnocovat hrozby. Součástí je rovněž datová analytika s úkolem
zajistit prediktivní analýzu zločinu – tj. jak plánování využití policejních sil za užití historických dat o
spáchaných zločinech či přestupcích. Krizová centra nejsou v českých podmínkách spravována
městy, neboť města neřídí Integorvaný záchranný systém, jedná se o projekt pro města typických
spíše v USA.
Rizika: V případě krizových center nové generace je hlavním rizikem nesprávná integrace
jednotlivých "stavebních kamenů" typu senzoriky a kamer. Častým problémem je také nezvážení
přínosů a nákladů různých řešení a přílišná nákladnost zvolených řešení.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Zvýšení rychlosti reakce složek integrovaného
záchranného systému.

Policejní minikamery
Jedná se o jeden z velmi častých, relativně nenákladných a velmi oceňovaných typů projektu. Ze
zkušenosti IDC se spoluprácí s městy lze konstatovat, že policejní minikamery představují jeden z
nejjistějších projektů, co se týče poměru ceny a přínosu. Přínosem kamer je ulehčení práce
městských strážníků, jakož i zvýšení důvěry občanů v policii.
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Rizika: Tento projekt je (oproti ostatním) relativně bezrizikový, jediné riziko představuje špatně
zvolená technologie vzhledem k očekávánemu způsobu využití. Pokud je záměrem pouze chránit
městské strážníky a poskytnout jim možnost dokumentovat průběh jejich práce, pak není
technologický výběr příliš podstatný. Projekt je však často zamýšlen i jako ochrana občanů – v
případě pochybení městských strážníků při zákroku možnost využití kamerového záznamu jako
důkazu ze strany poškozeného občana. V takovém případě je nutné uzpůsobit technologické
řešení. Kamery by měly nahrávat kontinuálně a musí být nastaveny jasné procesy extrakce dat a
jejich skladování včetně pravidel ohledně mazání dat. Optimalizace z hlediska zachování
důvěryhodnosti procesu (musí být zajištěno, aby se nestávalo, že kamery jsou "náhodou" mimo
provoz) je klíčová.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Měření dopadu tohoto projektu je relativně
komplikované, neboť přínos je často nemateriální. Nabízí se možnost měření například množstvím
a způsobem vyhodnocení stížností na konání městské policie (kolikrát byly kamery použity jako
důkazní prostředek).

Sdílení dat a interoperabilita
Sdílení a interoperabilita je rovněž projektem, který není příliš aplikovatelný v českém prostředí.
Jedná se o projekt, jehož cílem je umoňit sdílení a rychlou reakci policejních složek napříč městy.
Tento projekt je tedy primárně Akcentován v zemích, kde města mají vlastní policejní sbory typu
například New Yorku. V českých podmínkách lze o tomto projektu uvažovat pouze ve vztahu k
městské policii, která má však jiné pravomoci, než jak je obvyklé v USA. V českých podmínkách
může projekt být smysluplný například v oblasti kamerových systémů, propojující kamerové
ssytémy vlastněné městem s kamerovými systémy např. státní policie.
Rizika: Rizika tohoto projektu bývajíc zejména procesní, spojená s nedostatečným uspůsobením
vnitřních procesů policejních sborů.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Schopnost sdílení dat ohledně kriminality jak na
strategické úrovni (statistiky umožňující zlepšení prediktivní analýzy) tak na úrovni taktické
(jednotlivé případy s cílem zlepšit operativu).

Vizuální dohled a analýza
Jedná se o projekt podobný krizovému centru, avšak svým rozsahem menší, vhodný i pro česká
města včetně do jisté míry měst střední a malé velikosti. Projekt spočívá v ustavení analytické
vrstvy nad kamerovým systémem města. Tato analytická vrstva pak může být využívána jak k
automatické identifikaci protiprávnímu jednání a upozornění policejních složek, jakož i k plánovací
činnosti, umožňující například získávat informaci o četnosti pohybu osob po městě v různou denní
dobu.
Rizika: V případě menších měst je největším rizikem nedostatečné zvážení přínosu vůči ceně.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Snížení doby reakce policie díky lépe zpracovaným
informacím z kamerových systémů, schopnost získávat data o pohybu obyvatelstva městem pro
analytické účely.

Systémy včasného varování
Projekty systému včasného varování jsou jistou nadstavbou či doplněním projektů vizuálního
dohledu. Podstatou projektu je nejen zajistit povědomí o případné probíhající krizové události na
straně policie (případně dalších složek), ale i občanů. Typickým příkladem je software, který v
případě teroristického útoku rozešle zprávu občanům, aby se vyvarovali místa, kde tento útok
probíhá. Krize se však v tomto případě nemusí omezovat na terorismus nebo zločin, stejně tak
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může aplikace informovat o akutních událostech dopravního charakteru (vážná nehoda nebo
spadlý strom na frekventované komunikaci apod.).
Rizika: Kromě samotného vyhodnocovacího softwaru se tento projekt obvykle opírá o již existující
infrastrukturu typu kamerového systému. Rizikem (a obvyklou chybou) tedy obvykle bývá započetí
tohoto projektu bez dostatečně rozvinuté infrastruktury.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Rychlost schopnosti systému informovat občany o
hrozícím nebezpečí.

Box 10. – příklad implementace – město Parma – systém včasného varování
Město Parma je jedním z mnoha italských měst, které nově využívají tzv. ALERT System,
multikanálový informační systém, který může informovat občany v případě probíhající
mimořádné události. Alert systém využívá senzory, open data a algoritmy k identifikaci a
kvantifikaci rizikovosti mimořádných událostí a informuje o této události občany prostřednictvím
mnoha komunikačních kanálů – zpráva SMS, mail, sociální média, dedikovaná aplikace, ale i
hromadný telefonát. Systém implementovaný v Parmě dokáže prostřednictvím geolokace určit
pozici jednoltivých občanů a zaslat zprávu pouze těm, jejichž se předmět zprávy dotýká (např.
obyvatelům a návštěvníkům určité čtvrti) nebo (za použití dat dostupných radnici) pouze na
telefonní čísla rodičů žáků určité školy.
Předností, která se zatím jeví jako zásadní je žádná nepovinnost instalace dedikované aplikace.
Město může vysílat zprávy i na pevné linky a okruh možných příjemců tedy není omezen na
obyvatele užívající smartphone s připojením k internetu. Pdoel informací města klesl čas
potřebný k informování občanů na 11 minut z předchozí cca hodiny. Další výhodou je to, že
město dokáže informovat prostřednictvím telefonu všechny občany, na které má telefonní
spojení, nikoliv jen tedy ty občany, kteří se nějakým způsobem zaregistrují.

Požárnictví s využitím internetu věcí
Hasiči jsou často nuceni k zásahům bez detailních informací např. o možném úniku nebezpečných
látek v oblasti požáru.Systém senzorů (fungující na principu Internetu věcí) rozmístěný po městě
může pomoci se sběrem informací ohledně ohnisek požárů, intenzity žárů, popřípadě přítomnosti
nebezpečných chemikálií. Přínosem projektu je také obvykle automatická detekce požáru,
umožňující rychlejší zásah a omezení vzniklých škod.
Rizika: V případě tohoto typu projektu je rovněž třeba zvážit finanční nákladnost vůči přínosům.
Typické je jeho využití v průmyslových čtvrtích či v podmínkách, kdy za a) jsou požáry relativně
časté, za b) jedná se o dostatečně kompaktní území, aby ho bylo možno senzory pokrýt.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Počty detekovaných požárů, celková doba reakce
(snížení).

Online sociální pracovníci
Sociální pracovníci jsou často zahlceni administrativou, která se stává mimořádně nepraktickou
zejména pokud jsou zrovna "v terénu". Projekt "online sociální pracovníka" is klade za cíl snížit
administrativní zátěž pro tyto pracovníky a umožnit jim efektivněji pracovat i mimo kancelář. Projekt
typicky využívá technologie jako tablety (nebo notebooky), konektivitu a dálkové připojení k
datovým zdrojům nutným pro sociálního pracovníka.

©2018 IDC

28

Rizika: Nedostačující dálkový přistup a nesprávně softwarové vybavení pro terrení pracovníky. Pro
úspešný projekt tohoto typu nestači pouze nakoupit pracovníkům notebooky (popř. tablety). Klíčem
ke zýšení efektivity je umožnit propojení těchto přístrojů s datovými zdroji, které terénní pracovník
pro svoji práci potřebuje.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Zvýšení efektivity práce terénních sociálních pracovníků.

Na datech založené sociální služby
Hlavním cílem projektů tohoto typu je na základě již existujících dat odhalit rizikové jedince z
hlediska dalšího sociálního vývoje pomocí prediktivní analytiky a nasměrovat je k potřebným
službám dříve, než se jejich situace významně či dokonce nevratně zhorší. Projekt může také
sloužit jako podklad pro rozhodování o přidělení některých služeb typu sociálního bydlení.
Vzhledem k důležitosti objemu dat (systémy se na datech učí) je žádoucí, aby byly tyto typy
projektů realizovány ve větších celcích (spolupráce několika měst nebo velká města).
Rizika: Obvyklým rizikem je nedostatek dat, resp. nesprávná datová architektura. Jedná se o
projekt plně závislý na kvalitě a schopnosti využití dat, proto projekt tohoto typu nemá smysl
iniciovat, pokud není datová základna v dobrém stavu.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Tento projekt je obtížně objektivně hodnotitelný, neboť v
ideálním případě se jeho přínos projeví tím, že se určité věci nestanou (klient sociálních služeb v
dluhové pasti, páchající trestnou činnost apod.) a je zpětně nesnadné hodnotit, zda bez tohoto
projektu by k nim došlo. Obvyklý způsob měření je tedy spíše hodnocení ze strany sociálních
pracovníků a jejich evaluace, zda projekt pomáhá identifikovat rizikové případy.

Odolná infrastruktura a energetika
DIAGRAM 7
IDC Smart City Taxonomie, Infrastruktura a energetika

Zdroj: IDC
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Management vodního hospodářství
Tento typ projektů je zaměřen na prevenci a včasné odhalení poruch zásobování vodou. Cílem
projektu je použít moderní technologie (zejména senzory fungující na principu Internetu věcí a
analytického softwaru) k odhalení závad na infrastruktuře zásobování vodou, jakož i predikovat
potencionální problémy na základě dat z minulosti. Jedná se o poměrně častý typ projektu, pro
město má však přirozeně smysl pouze pokud je město zodpovědné za zásobování obyvatelstva
vodou a nejedná se o zodpovědnost jiného subjektu.
Rizika: Návaznost reakce na zjištění nového systému. Nový systém vyhodnocování rizik a hlášení
havárií musí být doplněn schopností na tyto jevy pružně reagovat. Pokud na základě zjištění není
konáno, pak je samotný systém zbytečný.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Četnost a rychlost odhalení poruch v soustavě
zásobování vodou, schopnost odhalovat slabá místa a předcházet haváriím – prostředky ušetřené
díky zamezení haváriím.

Monitorování kvality vody
Monitoring kvality vody je projektem týkající se především měst, ve kterých z různých důvodů lze
předpokládat problematickou kvalitu vody. Česká republika a města v ČR se s podobnými
problémy vesměs nepotýkají. Přesto však kvalita vody je nutné sledovat. Projekty monitorování
kvality vody se zaměřují na automatizaci toho měření prostřednictvím chytrých senzorů.
Rizika: V případě ČR se jedná o obvykle relativně neprioritní projekt. Rizikem je tedy nedostatečné
ex ante uvážení potencionálního přínosu a na druhé straně ceny.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Úspora času pracovníků kontrolujících kvalitu vody.

Enviromentální monitoring
Oproti vodnímu hospodářství je měření kvality dalších součástí životního prostředí, zejména
vzduchu, pro česká města velice aktuálním. Projekty monitorinu životního prostředí se většinou
orientují na měření znečištění právě vzduchu. V jejich moderní podobě pak mohou sloužit nejen ke
strategickému plánování a vytváření mapy znečištění, ale operativně i jako vstup pro řízení
dopravy, pokud je doprava důležitým znečišťovatelem.
Rizika: Nedostatečné využití získaných dat. Enviromentální monitoring je důležitým nástrojem pro
utváření městských politik v oblasti životního prostředí či dopravy. Sebelepší monitoring se však
míjí účinkem, pokud není předem jasné, jak bude na jednotlivé druhy zjištění reagováno.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Schopnost využití dat k formulaci dopravních i jiných
politik, případně operativnímu řízení dopravy.

Chytré pouliční osvětlení
Projekt chytrého pouličního osvětlení je jedním z nejčastěji realizovaných typů projektu v městěch,
se kterými IDC spolupracovali, či je jinak zkoumalo. Primárním cílem projektu chytrých lamp jsou
většinou úspory energie. To však zdaleka není jediný možný způsob využití chytrých lamp. Projekt
stejně tak může obsahovat komponentu chytrého parkování, poskytování konektivity (Wi-Fi) či
senzoriky určené k měření kvality ovzduší. Lampa je přirozeným možným nositelem všech těchto
možností zejména z toho důvodu, že a) je u ni vyřešeno zásobování elektrickým proudem.
Především v oblastech, kde není možné budovat nové rozvodné sítě je toto nesporná výhoda, b)
díky své výšce umožňuje senzorům na ní umístěných pokrytí značného prostoru.
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Rizika: Nevyužití potencionálních synergických efektů a tzv. vendor lock-in. Při zavádění projektu
chytrých lamp je užitečné zvažovat i další možné využití, i když se třeba jeví momentálně jaké příliš
drahé/nepotřebné. Příkladem budiž využití lampy jako nabíjecího zařízení pro elektromobil. V
současné době se toto může jevit jako neekonomické /přinejmenším ve velkém měřítku). Za deset
let však může jít o klíčovou část infrastruktury. Je proto důležité při implementaci chytrých lamp
postupovat tak, aby parciální řešení typu ztlumování lampy neomezovalo do budoucna i možnost
jiného využití. Rovněž je klíčové vyvarovat se implementací, při nichž bude instalována
technologie, jejíž výměna bude do budoucna prakticky nemožná (např. z důvodu takových změn
na lampě, které ji učiní nekompatibilní bez kompletní výměny s jinými technologiemi).
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Energetické úspory, u dalších způsobů využití pak v
návaznosti na jejich konkrétní podobu.

Chytrý sběr odpadu
Projekty chytrých odpadkových košů si kladou za cíl zefektivnit svoz dopadu. Typicky se jedná o
koše vybavené senzory, které zjistí jeho naplněnost a upozorní centrálu na nutnost vyvezení. Koše
také mohou plnit další funkce typu WiFi konektivity či odpad stlačovat, aby se snížila periodicita
vyvážení. Koše typicky využívají solární pohon.
Rizika: neuvážení enviromentálních dopadů, neprovedení ex ante ekonomické analyzy výhodnosti
košů, nezvážení variantních možností. Koše mohou představovat určité enviromentální negativum,
pokud obsahují funkci stlačování. Municipální odpad bývá dále třděn, pokud je však odpad
slisován, třídění je tím víceméně zamezeno.U projektu košů je rovněž třeba pečlivě analyzovat,
jaká je jejich ekonomická návratnost vzhledem k ceně. Města často poukazují na nízkou návratnost
vzhledem k ceně. Možné je i uvažovat alternativy (například řešení, která nabízejí pouze instalaci
senzoru do stávajícíh košů a mají tedy tendenci být levnější).
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: úspory času pracovníkům odpadového hospodářství,
zkrácení času, po který je koš plný a nevyvezený.

Chytré vnitřní osvětlení budov
Chytré vnitřní osvětlení budov je projekt obvyklý pro města všech velikostí. Součástí je vybavení
městem vlastněných či spravovaných buov senzorikou a chytrými světly, která optimalizují podle
potřeby svítivost a šetří tak elektrickou energii. V pokročilejší variantě tento projekt také umožňuje
dálkovou kontrolu světel.
Rizika: Nedostatečné ex ante zhodnocení ekonomické výhodnosti.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Ekonomická návratnost.

Inteligentní doprava
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DIAGRAM 8
IDC Smart City Taxonomie, Inteligentní doprava

Zdroj: IDC

Autonomní vozidla
Autonomní vozidla a jejich využití je jedním z nejzásadnějším technologickým vývojem současnosti
co do impaktu potencionálních změn na fungování ekonomiky a společnosti. V prostředí ČR jsou
však autonomní vozidla považována za něco futuristického bez možnosti praktického využití ze
strany městy. Navzdory tomu už v Evropě první projekty tohoto typu začínají i na městské úrovni, a
to nejen pro účely testování, ale i běžného fungování města. Menší města jsou pro relativní
jednoduchost dopravy (oproti velkým metropolím) přitom ideálním místem pro první příklady
implementace.
Rizika: Předčasná implementace neodpovídající vyspělosti technologie nebo možnostem města.
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Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Úspora lidských zdrojů, v současné době rovněž vliv na
PR města a turistický ruch, neboť vzhledem k nerozšířenosti lze považovat autonomní vozidlo v
současnosti za svého druhu atrakci.

Box 11. – příklad implementace – město Bad Birnach – Autonomní vozidlo
Bavorské lázeňské městečko Bad Birnach (populace 5700 obyvatel) začalo od roku 2017
provozovat ve spolupráci s Deutsche Bahn autonomní autobusovou linku mezi centrem města a
vlakovým nádražím (v první fázi má linka pouze 750m).
V této fázi je nesporným přínosem zejména publicita. Bad Birnach se dostal na stránky
celosvětových publikací typu forbes.com a zaznamenal zvýšený zájem turistů.
Kromě propagace města, které je do značné míry turistickou destinací, byla důvodem k adopci
technologie především snaha testovat a postupně zavést do praxe technologii, která by ušetřila
náklady na lidské zdroje ve veřejné dopravě a eventuleně umožnila obslužnost i v případech, kde
za současné situace není zavedení hromadné dopravy ekonomicky smyslupné. Nutno však
poznamenat, že tento konkrétní přínost je stále otázkou příštích let.

Konektivita vozidel a okolí
Projekty komunikace vozidel s vozovkou, dopravním značením a jinými vozidly jsou v Evropě
relativně nerozšířené. Projekty tohoto typu předpokládají rozvinutou senzoriku v rámci města, jakož
i moderní vozový park. V prostředí ČR lze říci, že tento typ projektů nemá splněné předpoklady ke
svému uskutečnění.
Rizika: Předčasná implementace bez splněných podmínek výskytu senzoriy ve městě.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Zamezení dopravním zácpám, efektivnější fungování
systému městské veřejné dopravy.

Veřejná doprava nové generace
Projekty veřejné dopravy nové generace v sobě obvykle zahrnují jak usnadnění plateb (například
možnost platbou kartou přímo ve vozidle, tak konektivitu pro pasažery formou WiFi. Na strategické
úrovni jsou často vyhodnocována data tak, aby mohly být jízdní řády pružně uzpůsobeny reálnému
pohybu obyvatelstva a poptávce.
Rizika: Nedostatečné informování veřejnosti o změnách. Nové možnosti typu WiFi pak nejsou
využívány, neboť o nich velká část cestující neví.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Zvýšení (stabilizace počtu cestujících), podíl
bezhotovostních plateb, průměrná čekací doba na dopravní prostředek.

Chytré parkování
Chytré parkování je jedním z nejběžnějších projektů. Kromě běžných funkcí typu možnosti platby
kartou se často objevují i další funkce typu možnost zamluvit si dopředu volné místo, či platba
prostřednictvím mobilní aplikace.
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Rizika: Implementace na nevhodném prostoru. Nejčastější chybou, kterou u měst IDC
zaznamenává je implementace chytrého parkování v nevhodném rozsahu či místě. Následkem je
poté zhoršená dopravní situace i samotné možnosti parkování.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: čas nutný k vyhledání parkovacího místa, počet využití
dedikované aplikace, efektivita využití parkovacích míst.

Chytrý plánovač cesty
Chytrý plánovač cesty je typicky mobilní aplikace, která by měla občanům umoňit dostat se v rámci
města z bodu A do odu B nejefektivnějším způsobem bez ohledu na zvolený dopravní prostředek.
V pokročilejších případech chytrý plánovač obsahuje i možnost placení za hromadnou dopravu.
Rizika: Neefektivní vývoj vlastního plánovače bez zhodnocení alternativ. IDC v posledních letech
pozoruje konsolidaci trhu, kdy se plánovačem cesty stále častěji stává Google Maps nebo národní
varianta téhož (mapy.cz v případě ČR). Obojí může za určitých podmínek představovat vhodný
substitut vlastního plánovače cesty.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Počty uživatelů a četnost užití plánovače.

Multimodální dopravní uzly
Multimodální dopravní uzly jsou terminály hromadné dopravy (autobusů, vlaků apod.), které v
rámci projektů Smart City nabízejí nové typy služeb typu Wi-Fi konektivity. Účelem je primárně
zvýšit komfort pasažérů a zvýšit jejich počet.
Rizika: Nedostatečná propagace. V případě dopravních uzlů jsou potencionální uživatelé často
obyvatelé z jiných měst (zemí), kteří nabízené služby typu Wi-Fi, pokud nebudou dobře inzerovány,
postřehnout.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Počty uživatelů, počty pasažérů.

Inteligentní management dopravy
Inteligentní management dopravy je pojektem určeným k řízení dopravy ve městě holistických
způsobem, včetně předcházení zácpám. Jedná se o projekt, jež je často nadstavbou jiných
projektů typu vizuálního dohledu a analýzy dat.
Rizika: Řízení dopravy je komplexní záležitostí, která vyžaduje nejen stálý přísun online dat, ale i
dobře nastavené algoritmy reakce na jednoltivé scénáře. Jelikož je pořízení systému Inteligentního
řízení dopravy obvykle velmi nákladnou záležitostí, musí být tyto algoritmy řešeny dříve, než je celý
systém schválen, aby bylo jasné, do jaké míry dokáže potom ve výsledku Inteligentní management
dopravy opravdu dopravu změnit.
Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Snížení výskytu dopravních zácp, snížení emisí.

Sdílené služby mobility
Sdílená ekonomika začíná výrazným způsobem zasahovat do problematiky mobility ve městech.
Města začínají využívat služby soukromých dopravců jako doplňkovou možnost mobility pro určité
skupiny obyvatelstva. Příkladem mohou být třeba služby seniorům se sníženou pohyblivostí.
Rizika: Častým rizikem je v tomto případě nedodržení rozpočtu způsobené například nesprávným
vymezením osob s možností službu využít.
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Doporučený způsob evaluace užitečnosti: Snížení počtu osob s obtížemi způsobenými
nedostatkem mobility

Box 8. – příklad implmentace – město Brisbane – Senior Taxi
Smart city nemusí být nutně pouze otázkou nových technologií, ale i o novém pohledu a využití
již existujících, i desítky let zavedených technologií. Příkladem může být projekt tzv. Senior Taxi,
který funguje již po řadu let v mnoha městech po celém světě. Principem služby je dotování
taxislužeb pro seniory s omezenou mobilitou. Například město Brisbane poskytuje všem
občanům nad 60 let či se zdravotním postižením ovlivňujícím mobilitu možnost přepravovat se
senior Taxi pro účely nákupu či návštěvy lékaře. Za jednu cestu se platí v přepočtu mezi 16 a 50
CZK. Město dotuje provoz taxislužby a pravidelně evaluuje její využívání občany. Zda je občan
oprávněn službu využívat je kromě jiného určeno i geografickou polohou jeho bydliště.
V případě Senior Taxi však stojí za zmínku, že jde o koncept, který již aplikují i česká města. Města
však často nedisponují detailními informacemi, jak často, kdo a za jakých podmínek službu
využívá. Pokud těmito informacemi disponují, jedná se pouze o informace za účelem fakturace,
se kterými není dále pracováno. Senior taxi může sloužit i jako zdroj pro další práci zejména
sociálního charakteru, neboť využívání (nebo naopak nevyužívání) této služby může pomoci
odhalit sociální i zdravotní problémy seniorů a lépe zacílit další služby.
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