
Budování chytrých čtvrtí
seminář v rámci projektu „Zavádění systematického přístupu k financování inovativních (smart) řešení v ČR“



Program

• Co je to chytrá čtvrť? Jak ji připravit chytrou čtvrť a jaký má význam pro město,
obyvatele, podnikatele, krajinu?

• Jaký má chytrá čtvrť význam pro město, obyvatele, podnikatele, krajinu?

• Jak zajistit financování a zahrnutí soukromých prostředků?

• Příklady realizací v ČR a v zahraničí (Chytré Líchy, PED Kladno, Living Lab Písek,
Špitálka Brno a další).

• Průběžná diskuse.



Odborní hosté

• Ing. Arch. Petr Lešek, předseda pracovní skupiny Udržitelnost - Česká komora architektů

• Ing. Arch. Simona Vondráčková Ph.D., městská architektka Milevsko – Česká komora
architektů

• Ing. Jan Vitula, starosta Židlochovic – Chytré Líchy

• Mgr. Lukáš Grůza, manažer projektu REGGEDISED, specialista evaluací – Brno Špitálka

• Ing. David Škorňa, vedoucí projektu SPARCS – Kladno

• PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D., vedoucí organizační složky Smart Písek

• Vít král, koordinátor projektu – Živé Milevsko

• Zoltán Tarr, smart space and IoT expert – Budapest, Hungary



I. Blok: 

Co je to chytrá čtvrť? Jak chytrou čtvrť připravit?



Co je chytrá čtvrť

• Urbanisticky inovativní lokalita

• Technologicky vyspělá

• Propojující komunity

• Smysluplně a v souladu s přírodou rostoucí

• Využívající obnovitelné zdroje energie



Co vše udělat při přípravě?

• Komunikace s odborníky

• Územní studie

• Vazba na územní plán. Např. přijetí regulativů.

• Projednání s veřejností

• Definice cílů

• Stanovení role města



II. Blok: 

Jaký má chytrá čtvrť význam pro město, obyvatele, 
podnikatele, krajinu?



Jaký má význam pro město?

• Atraktivita

• Inovativní rozvoj města, reakce na trendy doby

• Výstavba šetrná k životnímu prostředí

• Možný nástroj boje proti odlivu mladých

• Navázání užší spolupráce se soukromým sektorem

• Vzor pro ostatní



Jaký má význam pro obyvatele?

• Moderní technologie

• Úspory na energiích

• Větší komfort

• Integrita

• Komunita – lidé se společnými zájmy



Jaký má význam pro podnikatele?

• PPP projekty

• Příležitost

• Možnost podílet se na vizionářských projektech



Jaký má význam pro krajinu?

• Výrazně nižší emisní stopa

• Smysluplně vytvořený veřejný prostor

• Zadržování vody v krajině, využívání obnovitelných zdrojů energie

• Méně aut na ulicích



III. Blok: 

Jak zajistit financování a zahrnutí soukromých prostředků? 
Jak lze příprava a realizace čtvrti financovat? Lze čerpat 

nějaké dotace?



Financování

• Vybudování infrastruktury

• Získání partnerů

• Dotace

• Mezinárodní spolupráce



Panelová diskuze
• Jak jste řešili financování u vás?

• Proč takhle? 

• Nešlo to jinak?

• Co by se mohlo v budoucnu změnit?

• Jak by mohl/měl pomoct stát?

• Jak by mohla/měla pomoct EU?



Shrnutí
• Co by bylo fajn si odnést?

• Máte pocit, že něco důležitého nezaznělo?

• Tak co, teď už chytrou čtvrť ve svém městě/obci chcete? ☺



Děkujeme za pozornost ☺


