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„Smart City je místo, kde jsou tradiční sítě a 

služby poskytovány efektivněji s využitím 

digitálních a telekomunikačních technologií 

ve prospěch jejich obyvatel a firem.“ 
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Naše pojetí Smart City

1) orientace na občana/spotřebitele

2) open data

3) sdílení informací, služeb, kapitálu, know how

4) využití moderních technologií

5) expertní politika 

6) komplexní řešení

7) propojení veřejné správy – univerzit – byznysu –

občanské společnosti

8) koncepce, strategie, akční plány obsahující prvky 

smart konceptu
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Smart v Ústeckém kraji

1) Smart City

- efektivní veřejná správa, podpora podnikání, IT infrastruktura, modrá 

infrastruktura, decentralizace

2) Smart Region

- doprava, životní prostředí, cestovní ruch, kultura

3) Smart Community

- vzdělání, participace obyvatelstva, zvýšení kvality života, chytré 

bydlení, smart campus
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Marketing
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Spatial-turn (prostorový obrat)

➢Kolektivní představa/vnímání je konstrukt

➢Konstrukt – a) vymyšlený/vymýšlený 

(Anderson, Hunt); b) lze volně měnit; c) nemá 

žádné hranice (geografické); d) nemá žádné 

etnické/národnostní hranice – volné seskupení

➢Region – nemá žádné přesné hranice, není 

přesně definován, lze volně měnit – neexistuje 

historický dědičný hřích „špatného“ regionu

6



Hlavní podmínky

➢ Nelze vytvořit upoutávku pro všechny (definice klíčové 

cílové skupiny)

➢ Vytváříme imaginaci/dojem/prostředí, nikoli skutečnost

➢ Vše musí být v pohybu

➢ Žádné mluvící, statické hlavy

➢ Důležitý kontakt (bez genderových stereotypů)

➢ Musí být nějaká akce

➢ Jazyk je jen prostředek komunikace nikoli obsah 

komunikace

➢ Vše musí být v exteriéru (uzavřený prostor vyvolává 

negativní emoce)

➢ Různé změny perspektivy (zkušenost počítačových her)

➢ Zapojit co nejvíce smyslů
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Kultura.digital

https://www.youtube.com/watch?v=hh61N5J_YWU&t=40s

Smart City

Smart Community

Smart Region

Projekt TU Dresden, SKD Dresden, UJEP, Euroregion Elbe/Labe
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Inspirace ze 
severu
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• Dresden concept – strategický
koncept rozvoje Drážďan a 
okolí

• Důraz na lidský kapitál

• Spojení soukromého sektoru, 
akademického světa a veřejné
správy

• Hl. oblasti: věda a kultura





● Nová platforma kultura.digital slouží k vyhledávání kulturních událostí a institucí a k plánování výletů, které jsou na 

kulturu zaměřeny

● Propojuje milovníky umění, umělce, muzea, galerie a další instituce

● Snadné vyhledávání událostí v regionu a filtrování výsledků

● Zobrazení detailů o místě zájmu

● Editace programu výletu

● Přidávání zajímavých míst do kategorie oblíbené

● Ukládání naplánovaných výletů pro budoucnost

● Odeslání naplánovaného výletu ve formě itineráře

● Předpřipravené výlety

● Doporučení zajímavých míst a událostí

● Hodnocení míst a výletů

● Responzivní provedení

● Editace profilu pro uživatele i instituce

● Administrátorské rozhraní 



Vyhledávání míst a institucí

Vyhledávač je centrálním prvkem a 

funkcionalitou platformy. Uživatel si 

snadno navolí místa, které ho 

zajímají podle vzdálenosti, typu 

místa, data, svého rozpočtu a 

dalších parametrů. 

Místa jsou zobrazena a barevně 

odlišena na mapě, zároveň je 

možné místo rozkliknout a zobrazit 

další detailní informace.



Detail místa

Na detailu místa se uživatel dozví 

veškeré potřebné informace -

otevírací dobu, adresu, informace o 

daném místě, výstavě nebo 

instituci. 

Uživatel má zároveň možnost z 

tohoto místa přidat místo do 

programu svého výletu, který 

aktuálně plánuje, nebo se vrátit 

zpět k mapě a přehledu míst.



Plánování výletu

Pokud uživatel najde místo, které 

chce navštívit, může si ho přidat do 

oblíbených míst, nebo rovnou do 

výletu, který plánuje. 

Harmonogram výletu vidí uživatel 

stále před sebou ve formě itineráře 

i mapy. Systém uspořádává 

program výletu a doplňuje jej dle 

času k prohlídce, času, otevírací 

doby a času nutného na přesun z 

místa na místo.



Tipy na výlety

Administrátor systému připravuje 

pro uživatele seznam událostí a 

nových míst, které by si neměl 

nechat ujít. 

Sekce tak funguje nejen jako 

novinky, ale také jako inspirace

k plánování výletů. 

Najdeme zde nejen možnost 

přečíst si informace o události, ale 

také ji můžeme zakomponovat do 

výletu, nebo se podívat na 

předpřipravené výlety.



Mobilní verze - ukázky



Kreativní průmysl – budoucnost regionu?
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Kde je smart city?

Foto: Viet Anh Chu Foto: Viet Anh Chu
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Děkuji za pozornost a přeji hezký den

Radek Soběhart

Michaela Jánská
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