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Co to je smart city?
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Smart city

• Politická úroveň: dlouhodobá vize, strategie, plánování, 

organizace úřadu, programy, koncepce, vedení projektů

• Společenská úroveň: zapojení občanů do řešení – přijetí 

koncepce, využití síly občanů, aktivistů

• Technologická úroveň: znalost a využití technologií pro účinnou 

regulaci městských agend
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Parkování

• Politická úroveň: Investice do přípravy, odborné vedení, znalost 

nových technologií, regulace pro celé město (Amsterdam 7 let)

• Společenská úroveň: správná komunikace a vysvětlení pravidel a 

jejich důvodů občanům (50 % z rozpočtu v SF PARK, San Francisco)

• Technologická úroveň: nasazení vhodných technologií, pilotní 

odzkoušení, jasná technická pravidla pro otevřený trh (norma)
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Politická úroveň pro regulaci parkování

• SMART = politik neurčuje ceny parkovného

• SMART = striktní a jednotná pravidla pro celé město

• SMART = dobře využívá, co má, pak teprve buduje

• SMART = řeší problémy hned, ne v horizontu 10 let

• SMART = nechá si poradit a rady odborníků využívá jako argumenty 

pro veřejnost
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Společenská úroveň – komunikační strategie
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Technologická úroveň

• Technické nástroje pro regulaci parkování

• Koordinace CDV za podpory projektu POSSE

• POSSE = podpora otevřených systémů v dopravě

• Interní skupina, jejímž cílem je stanovit technické podmínky pro 

systém chytrého pouličního parkování (datový model)

• Prezentace prvních výsledků na DATEX User Forum v Praze (19.-

20.5.2014)

• Termín do září 2014, aktuálně 60 stran dokumentu v angličtině

• Ambice: česká technická norma na celý systém
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Animace systému chytrého parkování (zdroj CITIQ.cz)



Chytré pouliční parkování

• Inspirace SFpark v San Francisko

• Spolupráce s českým výrobcem CITIQ

• Úspěch technologie v USA, Británii, Nizozemí, Itálii, Španělsku, Francii 

a Rusku

• Systém pro tzv. výkonové zpoplatnění parkování v rámci města

• Odhadovaná návratnost investic je do 8 měsíců

• Chybějí jednotná pravidla pro poptávání
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Instalace od malých i velkých firem
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Jednotná pravidla umožní:



Integraci do jednoho městského systému
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Jednotná pravidla umožní:



Služby pro řidiče od více firem
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Jednotná pravidla umožní:



Projekt Chytrá slovenská a česká města

• ERDF projekt CZ_SK spolupráce ke zvýšení konkurenceschopnosti

• CDV a UNIZA

• Pracovníci státní správy, podnikatelé a studenti

• Vzdělávací modul: co to je chytré město

• Pilotní instalace systému chytrého parkování 

na půdě Žilinské univerzity (květen 2014)

• Odborné školící semináře: 

Zlín 12.5.2014, Opava 13.5.2014, Žilina 24.-25.6. 2014
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Podpora zadavatelů 
http://www.chytremesta.sk:5000/cs

– znalost rámcové pořizovací
ceny
- znalost provozních nákladů
- možnost výpočtu návratnosti 
investice
- to vše v různých měnách a 
jazycích
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Konference časopisu Smart Cities – 3.-4.6. 2014 Brno
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Norma

• Jednotná pravidla na hardware

• Jednotná pravidla na poskytování dat 

• Profilová norma, tj. staví na evropských normách a stanoví povinné a 

volitelné požadavky

• Zájem již nyní v Británii a Holandsku

• Nejspíše součástí nově vzniklé IEC SEG WG8

• Očekáváme zřízení samostatné WG na národní úrovni s 

cílenou podporou (smart city je širokým spektrem odborností 

vyžadující jednotný a dlouhodobě podporovaný přístup)
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