
Praha – Vídeň: 
možnosti cesty k Smart  
City ve střední Evropě

Praha – Vídeň: 
možnosti cesty k Smart  
City ve střední Evropě Pr

ah
a –

 Ví
de

ň:
 M

ož
no

st
i c

es
ty

 k
 Sm

ar
t C

it
y 

ve
 st

ře
dn

í E
vr

op
ě





Praha – Vídeň:  
možnosti cesty k Smart 
city ve střední Evropě
Publikace vznikla s podporou programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR



Praha – Vídeň: možnosti cesty k Smart city ve střední Evropě

Autoři: 
Petr Moos (FD ČVUT) 
Pavel Činčera (BEZK) – článek Pražská zeleň 
Petr Štěpánek (MÚVS ČVUT) 
Daniela Špirková (ÚM STU, PE MU) 
Jan Havránek (MÚVS ČVUT) 
Lucia Dobrucká (STU, ČVUT)  
Monika Arkai (GreenPower) 
Josef Smola (FSv ČVUT)

Fotografie: Josef Smola, archiv města Vídeň (www.wien.gv.at), za použité obrázky  
v kapitole Péče o zeleň v Praze a Vídni děkujeme Vídeňským městským zahradám

Grafická úprava a sazba: Matouš Mihaliček

Vybral, provedl redakci a uspořádal Petr Štěpánek (MÚVS ČVUT)

Ve spolupráci s MÚVS ČVUT vydal BEZK, z.s., Letohradská 669/17, Praha 7 
Vydáno roku 2016 v nákladu 1 000 kusů

ISBN: 978-80-905254-8-1



Obsah

Úvod  6
Smart cities  10
Projekt Smart City Wien  28

Vize rozvoje města Vídeň 33
Cíle rozvoje města Vídeň 36
Řízení rozvoje města Vídeň 39
Klíčové předpoklady pro projekt Smart City Wien 43

Koncept smart city v Čechách a na Slovensku  48
Smart projekty města Vídně  54

E-government a virtuální městský úřad 56
Model vídeňského školního kampusu 59
Sociální město Vídeň – platforma pro sociální inovaci 64
Wien.at – veřejná wifi síť 69



Školní projekt: visuté zahrady Oberlaa 72
Inteligentní město v městských obytných budovách 76
Mission: Possible! 78
Výškové budovy jako zdroj recyklovatelných materiálů 81
TRANSFORMace: Agenda pro nízkouhlíková města 84
Neutrální příspěvek CO2: CO2 neutrální pošta 86
„Klimaaktiv“ program obnovitelných zdrojů energie pro vytápění 90
ÖkoKauf Wien 92
Boutiquehotel Stadthalle: Městský hotel s nulovou spotřebou energie 94
Urbánní zemědělství a zahrádkářství 96
Občanské solární elektrárny 98
Vídeňské hlavní nádraží 105
Doprava ve Vídni 116



Jezerní město Aspern  124
Ať je Vaše město chytré – Wien Aspern 140
Technologické centrum aspern IQ 142
Metody užívané v aspern IQ 145
Aspern.mobil – laboratoř mobility v Seestadt Aspern 148
Participace a zapojení 152

Péče o zeleň v Praze a Vídni  154
Silné stránky ve srovnání s Vídní 156
Hlavní problémy 168



Úvod





8

Vídeň je město, které pravidelně vyhrává 
mezinárodní ceny pro nejlepší město k živo-
tu. Současně je to metropole, se kterou nás 
spojuje společná historie a která nespočtem 
parametrů připomíná Prahu. To jsou důvo-
dy, proč se k rakouskému hlavnímu městu 
obrací pozornost při hledání inspirace i kon-
krétních řešení pro města ve střední Evropě.

V posledních letech indikujeme zvýše-
nou pozornost, již nikoli pouze odborné, 
veřejnosti vůči tématu kvality života ve 
městech. Diskutovány nejsou pouze pa-
rametry kvality života exaktně měřitelné, 
kupříkladu znečistění ovzduší, ale ve stře-
du pozornosti jsou i další aspekty rozvoje 
města, např. kvalita veřejného prostoru. 
Každého více či méně zajímá vývoj cen 

realit, debata o hodnotě místa, leckoho se 
dotýkají problémy se suburbiemi či do-
pravou, zaměstnaností či bezpečností.

Bezprostředně pociťujeme dopady so-
ciodemografického vývoje i hospodář-
ských cyklů. Vnímáme také snahu o širší 
rozsah participace na správě města vzta-
hující se k investiční a rozhodovací čin-
nosti ve veřejném prostoru. Při hledání 
řešení problémů českých, ale také sloven-
ských a dalších středoevropských měst lze 
snadno hledat inspiraci právě v metropo-
li země, se kterou nás spojuje společná 
historie i evropská současnost. Procházka 
Prahou, Vídní, Brnem, Krakovem, Lublaní, 
Bratislavou či Budapeští evokuje často po-
cit důvěrně známého fyzického prostředí.
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Kvalita města a kvalita života v něm 
jsou bezprostředně závislé na kvalitě 
správy města a jeho plánování. Koncept 
chytrých měst je cesta k udržitelnosti 
a konkurenceschopnosti sídel, ve kterých 
žijeme. Jeho naplnění však nemůže spo-
čívat v pouze v brandingu investic a ini-
ciativ, které je možné za „smart“ označit, 
ale především ve schopnosti tyto aktivity 
plánovat, harmonizovat a efektivně řídit.

Projekt Smart City Wien jsme vybra-
li nejen proto, že se týká města, které má 
s českou metropolí tolik společného, ale 
především z toho důvodu, že jde o jeden 
z nejpropracovanějších projektů tohoto 
typu. Příkladný je jeho průřezově inter-
disciplinární charakter a širokospektrální 

záběr, dlouhodobě naplňovaná vize, sou-
lad s hodnotovým rámcem vedení města 
i jeho obyvatel i schopnost reflektovat 
různé zájmy. Díky ochotě zástupců vídeň-
ského magistrátu, městských veřejných 
společností i agentury Tina Vienna podělit 
se o zkušenosti s vídeňským konceptem 
chytrého města mohou být tyto informace 
využívány i u nás.

Tato publikace je výběrem z monogra-
fie zpracovávané na ČVUT při přípravě 
nových programů zaměřených na pláno-
vání a řízení sídel. Nevznikla by bez las-
kavé podpory Ministerstva průmyslu a ob-
chodu a pražské kanceláře EuroComm-PR 
(Wien Holding) – zastoupení města Vídně 
v Praze.



Smart cities
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Rozvoj a řízení měst a regionů je jedna 
z nejtypičtějších multioborových disci-
plín, která v sobě zahrnuje hned několik 
vyhraněných problematik, oborově a sek-
torově až příliš vymezených. Mimo jiné 
a bez nároku na úplnost dopravu, životní 
prostředí, prostorové plánování, ekonomi-
ku, urbanismus, sociální vědy, IT (včetně 
klíčové integrace dat), stavebnictví atd. 
Možnosti technologické, energetické, en-
vironmentální i ekonomické a procesní 
harmonizace infrastrukturních investic se 
však dosud plně nevyužívají. Důvodem 
tohoto nevyužívání je obvykle nedosta-
tek relevantních informací a efektivních 
rozhodovacích procedur vztahujících se, 
v tomto případě, k budování a využívání 

regionálních a městských infrastruktur. 
Překonávat je třeba i bariéry mentální – 
jednotlivé profesní skupiny, ale instituce 
spolu často nemluví, zpracovává se množ-
ství strategií či výzkumných výstupů – ty 
však nezřídka míjejí své adresáty.

Pojem smart cities označuje koncept, 
který směřuje k průřezově udržitelné kva-
litě života ve městech, jejich konkurence-
schopnosti a odolnosti i schopnosti čelit 
sociálním, demografickým, ekonomic-
kým, ale také environmentálním výzvám, 
naplňuje jej implementací nových techno-
logií, ale i způsobů řízení. Chytrá města 
(smart cities), inteligentní budovy (smart 
buildings), smart governance – v posled-
ní době se rozšířil i mimo odborné texty 
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výskyt termínů s adjektivem odkazujícím 
na jejich sofistikovanost. Do jisté míry lze 
zvýšenou frekvenci slova „smart“ v obo-
rech prostorového plánování, realitního 
inženýrství, sociální geografie, městského 
inženýrství i stavitelství obecně pokládat 
za indikátor nového trendu v plánování 
a rozvoji měst.

Řada ekonomů, politologů a sociolo-
gů argumentuje při popisu trendů rozvoje 
(nejen evropských) regionů tím, že by se 
měla posílit role měst v ekonomice a po-
litice v nejširším slova smyslu. Městské 
aglomerace jsou katalyzátorem ekono-
mického rozvoje (a také místem socio-
ekonomického a kulturního pokroku), 
avšak stále více pociťují, vedle problémů 

sociálních, problémy, které jsou bezpro-
středně závislé na stavu a kvalitě infra-
struktury a infrastrukturních technologií 
a také na kvalitě jejich správy. I v boha-
tých městech můžeme ovšem indikovat 
řadu problémů, které zmíněnou roli měst 
brzdí. Tyto problémy jsou konsekvencí de-
mografických, společenských, ekonomic-
kých i technologických změn městských 
struktur a jejich nerovnoměrného rozvoje.

Všechny tyto aspekty mění tradiční 
pohledy na plánování, fungování a řízení 
měst, která v evropském geopolitickém 
prostoru mají ambici být póly růstu a pro-
sperity i centrem kvality života. Některým 
městům a regionům se to daří, jiné zatím 
při hledání cest k tomuto cíli tápou.
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Paralelně se v současné době v řadě 
měst a obcí rozběhla příprava tzv. strate-
gických plánů měst (kvalitativně ovšem 
někdy diskutabilní). Jde o dlouhodobé 
koncepční dokumenty, které stanovují 
cíle, priority a cesty při řešení klíčových 
otázek rozvoje města na období 15–20 let 
a popisující urbánní socioekonomické 
struktury na základě analýzy současné-
ho stavu veřejných a soukromých aktivit 
demografického, ekonomického, sociální-
ho, kulturního a ekologického charakteru 
na území města. Někdy je jejich součástí 
i koncept smart city.

Smyslem těchto plánů je organiza-
ce rozvoje sídel prostřednictvím har-
monizace jednotlivých zájmů, účinným 

katalyzátorem přípravy strategických 
plánů je skutečnost, že jejich zpracování 
a schválení podmiňuje využívání části fi-
nančních prostředků z ERDF a kohezního 
fondu v nadcházejícím programovacím 
období 2014–2020. Bohužel, ne vždy je 
prostor k tomu, aby přípravě těchto plá-
nů předcházela interdisciplinární analýza 
zahrnující mj. i reflexi zkušeností ze za-
hraničí, kde nezřídka čelili stejným pro-
blémům a směřovali k podobným řešením. 
Koncept chytrých měst – smart cities – se 
tematicky prolíná s přípravou strategic-
kých plánů právě v důrazu na harmonizaci 
všech sfér rozvoje i užívání měst a sídel.

Také česká města v míře různé a zá-
vislé na jejich poloze, velikosti, minulosti 
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čelí problémům, které si žádají sofistiko-
vaná řešení. Některé problémy jsou dě-
dictvím minulosti, některé pramení z ne-
schopnosti poučit se z chyb realizovaných 
v obdobných zemích okolo nás. Část pro-
blémů je řešitelná prostředky technickými, 
investicemi do infrastruktur či změnou 
legislativy, avšak významná skupina pro-
blémů je povahy systémové. Skutečností 
jsou ovšem i setrvačné přístupy k pláno-
vání měst a neschopnost nalézt společný 
hodnotový rámec, a to i na institucionální 
úrovni. Řešení však často leží i nedaleko 
za hranicemi, při hledání cest je nezřídka 
možné využít zkušeností z okolních zemí.

Problémů k řešení je mnoho. Velmi 
těžko budeme např. řešit nezvládnutou 

suburbanizaci (s konsekvencí neefektiv-
ního využívání energetických zdrojů a ná-
roky na distribuci energie), která začala 
v 90. letech minulého století a orientaci 
na silniční dopravu nevyužívající potenci-
ál železniční sítě (mj. jako důsledek roz-
voje suburbií okolo sítě silniční a nikoli 
železniční). Největší hrozbou pro Prahu 
i některá větší města je sociální degradace 
části – jinak stavebně vynikajících - vnitř-
ních městských částí, degradace urbánní-
ho prostředí, jeho rozvolňování a ztráta 
atraktivity pro obyvatele, vylidňování 
center a pozbývání ekonomických (ale 
i kulturních) funkcí.

Demografický vývoj dlouhodobě smě-
řuje k výraznému nárůstu podílu populace 
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starší 65 let k a relativnímu poklesu podílu 
ekonomicky aktivní části obyvatel, mj. tak 
hrozí energetická chudoba a narušení so-
ciální koheze. Rychlý růst populace nad 
65 a 80 let vyžaduje adaptaci městských 
a lokálních politik, služeb a infrastruktury 
pro starší populaci, včetně růstu poptáv-
ky po nových a modifikovaných službách, 
bydlení, vzdělávání a pracovních příleži-
tostech a využití ekonomického i občan-
ského potenciálu starší populace. Na druhé 
straně je problém i nedostatek prorodin-
ných služeb, zejména předškolních zaří-
zení a neuspokojená poptávka po sladění 
rodinného života a zaměstnání. Ve většině 
těchto oblastí jsou naše města, jakkoli situ-
ace vyžaduje cílenou aktivitu, pasivní.

Rozvoj některých složek urbánní-
ho prostředí je dlouhodobě podceňován, 
čímž dochází k degradaci fyzického pro-
středí v některých částech města a tím i ke 
snižování kvality života obecně. Životní 
prostředí nejvíc negativně ovlivňuje jen 
komplikovaně redukovatelná doprava, ne-
dostatek zeleně (uličních stromořadí) či na-
opak její nevhodné plánování a (ne)údržba, 
zanedbaný veřejný prostor a jeho nepromy-
šlené využívání – vše často jako důsledek 
nedostatečně kvalitní správy. Dlouhodobě 
jsou vykazovány významné environmen-
tální deficity, které ještě místně umocňuje 
nárůst dopravní zátěže. Doprava přispívá 
k překračování limitů emisí NOX a po-
létavého prachu a podílí se významně na 
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Dřevostavba u jezera. Jezerní město Aspern.
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hlukové zátěži v mnoha lokalitách. Vý-
znamným problémem je také nežádoucí 
trend snížení sociální atraktivity veřejné 
dopravy. Problémem je, klesá-li počet 
malých zelených ploch (vnitrobloky, ulič-
ní zeleň apod.), zelené plochy v okolích 
velkých infrastrukturních staveb nejsou 
koncepčně udržovány.

Kromě deficitu kvalifikace vedení mu-
nicipalit je důvodem problémů i nedosta-
tek relevantních informací a efektivních 
rozhodovacích procedur vztahujících se, 
v tomto případě, k budování a využívá-
ní regionálních a městských infrastruk-
tur. Překonávat je třeba i bariéry men-
tální – jednotlivé profesní skupiny, ale 
instituce spolu často nemluví, zpracovává 

se množství strategií či výzkumných vý-
stupů – ty však míjejí své adresáty. Vý-
sledkem je vzájemná nekomunikace a ne-
důvěra. I ve schopnosti nalézat společný 
zájem se můžeme inspirovat v zahraničí.

Město musí vytvářet předpoklady pro 
svou dobrou prostupnost a dostupnost 
husté sítě cílů (město krátkých vzdále-
ností) a bořit fyzické i mentální bariéry. 
Prioritní je řešení dopravních problémů 
a přirozená redukce dopravy, někde domi-
nující na úkor obyvatelnosti města. Ces-
tou k udržitelnosti bydlení je systematický 
rozvoj potenciálu lokálních center aktivit, 
stejně jako podpora celoměstské struktu-
ry soudržnosti – cílem rozvoje hustší sítě 
přirozených jader aktivit není oslabování 
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centra, ale podpora a doplnění struktury 
celé hierarchie subcenter města a jejich 
zatraktivnění.

Důvodů je více, ale mezí ty klíčové pa-
tří nekoordinovaná výstavba nákupních 
center, rezignace na kvalitu veřejného 
prostoru a kvality životního prostředí, za-
nedbaná technická infrastruktura. Důsled-
kem je např. deficit bezpečnosti, snížená 
lokální dostupnost doprovázená nárůstem 
dopravy v těchto oblastech, akcelerova-
ná degradace veřejného prostoru a sníže-
ní kvality bydlení. Při plánování nových 
částí města není věnována potřebná po-
zornost kvalitě a životaschopnosti veřej-
ných prostorů, které v nich mají vznik-
nout. Namísto center multifunkčních 

a veřejných prostorů v nich vznikají mo-
nofunkční obytné, kancelářské, nákupní 
a zábavní komplexy. Specifickým českým 
problémem je dědictví panelových sídlišť 
(1/3 stále nezrekonstruována, část rekon-
strukcí je nekvalitní).

Příprava strategických plánů a realizace 
konceptu smart cities není jen kompetence 
municipální, zapojit se do něj musí všich-
ni zainteresovaní aktéři (stakeholders). Je 
potřeba budovat víceúrovňová partnerství 
mezi správou města a občanskou společ-
ností, protože tento cíl vyžaduje integrova-
né názory založené na různých pohledech 
aktérů, sektorů a úrovní (využívání). Tato 
potřeba širšího zapojování je dána multi-
disciplinárním charakterem problematiky, 
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nutností kombinace různých kompetencí 
a kvalifikací, potřebou harmonizace díl-
čích opatření, diferencovanou odpověd-
ností za jednotlivé části systému a v někte-
rých případech dlouhodobým charakterem 
dopadů opatření.

Pomoci tomu může podpora integrova-
ného výzkumu, zpracování dat (např. toky 
energie) a implementací technologií BIM, 
vytváření rozhodovacích algoritmů apod. 
Přesto, že proveditelnost plánů závisí 
často na implementaci konkrétních tech-
nologií, nesmíme zapomínat, že nejdůle-
žitějším elementem ve městě je nakonec 
člověk.

Důvodů zájmu o „inteligentní“ města 
je v našem prostředí více, především pak 

ty vztahující se k investiční a rozhodovací 
činnosti ve veřejném prostoru, které zo-
hledňují to, že součástí evropských politik 
(Strategie 2020, kohezní politika pro PO 
2014–2020 apod.) je také iniciativa EU 
Smart cities aspirující harmonizovat infra-
strukturní projekty v zemích EU či v ze-
mích zapojených do rozvojové pomoci, 
především pak ty projekty financované 
v rámci kohezní politiky EU s ambicí tyto 
projekty, jejich dopady a udržitelnost 
zefektivnit. Současně regionální a měst-
ské samosprávy nejpozději do roku 2020 
plánují dokončit realizaci řady nezbyt-
ných infrastrukturních investic (a to s ak-
tuálními rozpočtovými limity), přičemž se 
ukazuje, že končí doba velkorysého 
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utrácení fondů EU i za cenu disharmonie 
jejich dopadů nebo diskutabilní efektivity. 
Typickým případem evropské směrnice 
navazující na Strategii 2020 je Směrnice 
o energetické náročnosti budov 
(tzv. EPBD II/20-20-20, 2010/31/EU), 
tj. zákonná povinnost velmi nízké energe-
tické náročnosti veřejných (2018) a ná-
sledně i ostatních budov. Změny v techno-
logiích výstavby (včetně technických 
norem) akcentují potřebu nízké energetic-
ké náročnosti vyvolané přirozeně tržními 
vlivy (ceny energie), osvětou, ale také in-
stituční podporou. Realizuje se – kvalita-
tivně ovšem velmi diskutabilní – příprava 
strategických plánů měst (koncept smart 
city často zahrnující) podmiňujících 

využívání části finančních prostředků 
z ERDF a kohezního fondu. Zkušenost 
s realizací veřejných investic byla nejen 
u nás doprovázena poznáním neefektivní-
ho vynakládání veřejných prostředků 
a konsekvenčně pak přirozený tlak na 
zefektivnění investičních rozhodnutí ve 
veřejném sektoru. V neposlední řadě pak 
po roce 2008 první velká realitní krize 
u nás zrelativizovala hodnotu nemovitostí 
a vyvolala diskusi o determinantech kva-
lity a udržitelnosti bydlení i u laické ve-
řejnosti. Do produktivního věku se také 
dostává generace lidí, která má od naroze-
ní možnost komparace kvality života 
v různých regionech a sídlech za hranice-
mi ČR a již ji neuspokojuje modernizace 
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a revitalizace měst z devadesátých let mi-
nulého století. Indikovat lze i boom kor-
porátních aktivit, a to nejen těch spjatých 
s politikou environmentální zodpověd-
nosti firem v oblasti smart cities – IBM, 
energetické firmy, developeři atd. Mnoho 
z těchto aktivit předbíhá aplikovaný vý-
zkum financovaný veřejným sektorem. Ve 
stejné době česká města, v míře různé 
a závislé na jejich poloze, velikosti, minu-
losti čelí problémům, které si žádají sofis-
tikovaná řešení. Patří mezi ně nezvládnutá 
suburbanizace (s konsekvencí neefektiv-
ního využívání energetických zdrojů a ná-
roky na distribuci energie), hrozící sociál-
ní degradace některých městských částí 
a bezpečnost, dostupnost a kvalita bydlení 

(jako důsledek nepromyšlené realizace 
územních plánů), dědictví panelových 
sídlišť (1/3 stále nezrekonstruována, část 
rekonstrukcí je nekvalitní), ale také stár-
nutí populace (mj. hrozba energetické 
chudoby a narušení sociální koheze), ne-
zaměstnanost (často v důsledku snížené 
konkurenceschopnosti sídel), doprava, 
v některých místech stále znečištěné ži-
votní prostředí apod. – vše často jako dů-
sledek nedostatečně kvalitní správy. Vět-
šina těchto problémů souvisí stále více 
s deficitem dostatečně kvalifikovaného 
a harmonizovaného řízení. Aplikace kon-
ceptu smart city v českých a slovenských 
městech se realizuje na více úrovních, 
v některých (lepších) jako promyšlený 
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plán s vlastním managementem, v jiných 
spíše jako label pro dílčí, především ITC, 
projekty. Metodicky se tyto plány opírají 
především o zahraniční zkušenosti (Mor-
genstadt City Lab zpracovávaná v němec-
kém Fraunhofer institutu), k dispozici je 
i metodický materiál Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR Metodika Konceptu in-
teligentních měst vypracovaná Centrem 
dopravního výzkumu a financovaná Tech-
nologickou agenturou ČR. Vídeňská zku-
šenost je však vnímána jako inspirující 
i v evropském kontextu. Původní ryze en-
vironmentální paradigma bylo postupně 
nahrazeno fokusem na energetiku, dopra-
vu a ICT technologie. V evropských pod-
mínkách však hrají neméně významnou 

roli parametry ekonomické a sociální udr-
žitelnosti a v neposlední řadě i fyzické 
struktury a architektonické tváře města. 
Podle Institutu plánování a rozvoje hl. 
města Prahy patří k principům konceptu 
smart city především technologické, eko-
nomické a sociální inovace, které posilňu-
jí komplexní městský rozvoj, zvyšují kon-
kurenceschopnost míst a zároveň snižují 
negativní dopady lidské činnosti na život-
ní prostředí. V obecné rovině je úspěšný 
koncept smart city podmíněný holistic-
kým přístupem k plánování a řízení pro-
jektů, schopností formulovat i sdílet smy-
sluplný hodnotový rámec a nezřídka 
postrádanou kvalitou managementu. Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR uvádí 
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poměrně dlouhou definici smart city: 
„Město, které holisticky řídí a integračně 
naplňuje svou dlouhodobou kvalitativně 
a číselně vyjádřenou strategii rozvoje, jíž 
kultivuje politické, společenské a prosto-
rové prostředí města s cílem zvýšit kvalitu 
života, svou atraktivitu a omezit negativní 
dopady na životní prostředí. Nasazením 
vhodných ICT technologií umožňuje 
svým občanům se do rozvoje města zapo-
jit a uplatnit své nápady a náměty skrze 
komunitní programy či ekonomiku sdílení 
s cílem zlepšit komunikaci s městem 
a oživit veřejný prostor. Město tento pro-
ces přechodu na uvědomělou kulturu cho-
vání podporuje nasazením vhodných or-
ganizačních i technologických nástrojů 

21. století, plošným, integrovaným a ote-
vřeným způsobem s cílem zajistit inte-
roperabilitu různých systémů a technolo-
gií a jejich synergického využití. Kvalitou 
života v konceptu SC se pak míní digitální, 
otevřené a kooperativní prostředí města, 
které je zdravé, čisté, bezpečné a pro ob-
čany ekonomicky zajímavé.“ Cílem však 
není pouze samoúčelné nasazení moder-
ních technologických vymožeností, ale 
vytvoření hodnotové koheze mezi občany 
a vedením města, investora a dalšími re-
prezentanty relevantních zájmů. Ve smart 
city tedy nejde pouze o technologická ře-
šení, ale o celkovou změnu správy města, 
aktivizaci občanů a multidisciplinární pří-
stup k aktuálním výzvám dnešní 
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společnosti. Avšak navzdory deklarova-
nému holistickému přístupu a důrazu na 
lidi je podstatná část metodiky MMR ČR 
zaměřena specificky na oblast dopravy, 
energetiky a ICT a navíc každou samo-
statně. Každopádně v této první rovině 
možno konstatovat, že veliká část čes-
kých a slovenských měst vytváří strate-
gické dokumenty, které se na výš uvede-
né principy odvolávají. I v případě užšího 
zaměření na technologické aspekty 
v sobě strategické plány (minimálně for-
málně) zahrnují různé aspekty konceptu 
smart city, zdůrazňují kvalitu života a na 
jejich přípravě se podílejí zástupci širo-
kého spektra stakeholderů. Jiná rovina 
aplikace konceptu smart city je v praxi 

výrazně komplikovanější: vytvořit tako-
vé politicko-managerské zázemí, které 
umožní přivézt koncept smart city do re-
álného života, a využívat technologie ne 
jako samoúčelný cíl, nýbrž jako prostře-
dek k vyšší kvalitě života občanů. Existu-
je několik principů, které hrají v tomto 
směru nezastupitelnou roli, stojí za 
úspěchy Vídně, a tvoří nutné předpokla-
dy pro implementaci konceptu smart 
city v rámci každého města. Především 
je nutné formulovat a prosadit inspira-
tivní a široce akceptovaný důvod pro za-
vedení konceptu, tedy vizi. To se neobe-
jde bez dlouhodobé politické podpory 
vrcholných představitelů města, kontinu-
ity ve smyslu dlouhodobé orientace 
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rozvoje a politických rozhodnutí (vídeň-
ský starosta Michael Häupl je ve své funk-
ci přes dvacet let) a harmonizace jednotli-
vých rozvojových cílů napříč všemi obory, 
odděleními, rozvojovými plány nebo pro-
jekty. V našem prostředí je citlivou otáz-
kou i paralelní vytváření konkurenčních 
strategií a koncepcí a institucionální ne-
soulad i deficit komunikace a spolupráce 
mezi experty, občany, úředníky a politiky. 
Dobré implementaci často prospěje silná 
osobnost v čele celého procesu, zejména 
na jeho začátku a v době stále širší partici-
pace i orientace na obyvatele při definová-
ní jednotlivých cílů, a jejich zapájení do 
procesu tvorby a implementace jednotli-
vých projektů. Je nad rámcem tohoto 

textu podrobně rozpracovat výš vyjmeno-
vané principy a jejich uplatňování v čes-
kých městech. Platí však, že podmínky 
rozvoje každého města jsou zásadně určo-
vány takovými faktory, jako jsou široká 
dohoda, kontinuita rozhodnutí napříč po-
litickými seskupeními a stranami, harmo-
nizace rozvojových záměrů podle jedno-
ho zastřešujícího dokumentu, silní lídři 
procesu rozvoje a jejich podpora aktivní-
mi lokálními obyvateli, a podobně. Bohu-
žel musíme konstatovat, že na rozdíl od 
formálního obsahu strategických doku-
mentů, které se povětšině k nějaké verzi 
konceptu smart city přiklánějí, v této dru-
hé rovině je situace v našich městech příz-
nivá jen výjimečně. Tyto skutečnosti 
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podporují potřebu integrovaného výzku-
mu, zpracování dat (např. toky energie), 
vytváření rozhodovacích algoritmů apod. 
Tyto a další aspekty jsou také katalyzáto-
rem výzkumných aktivit v předmětných 
oborech, dobrou zprávou je, že bez výjim-
ky jde o témata, která patří mezi výzkum-
né priority české vlády. Vídeňská zkuše-
nost je, s ohledem na velikost metropole, 
překvapivě rozsáhlá a proto následování-
hodná - jak množstvím projektů a partner-
ství, tak mírou zapojení (a nezbytné syn-
chronizace) všech úrovní a složek 
municipálního řízení. Pro nás je pak pod-
statná ochota vídeňského magistrátu se 
o tyto zkušenosti podělit.



Projekt  
Smart City Wien
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Zrod projektu Smart City Wien může-
me datovat do roku 2011. V té době za-
čal být pod vedením tehdejšího (a stále 
aktuálního) primátora Vídně Dr. Michae-
la Häupla prosazován koncept smart city. 

„Smart“ koncepty jsou dnes – minimálně 
částí odborné veřejnosti – považovány za 
samozřejmost a nezřídka i vyprázdněný 
pojem (s tím, že stále málokdo chápe jeho 
skutečný obsah) či pouze marketingovou 
nálepku. To ale neplatilo a neplatí pro Ví-
deň, která v té době byla následováníhod-
ným průkopníkem. To bylo dáno řadou 
faktorů – od potřeby prosadit se v regio-
nu jako jednoznačně vedoucí metropole 
až po příslovečně rakouskou schopnost 
nalézt celospolečenský konsenzus, což je 

jedna z podmínek smysluplného rozvoje 
jakéhokoli sídla.

Implementace konceptu nebyla možná 
bez širokého institucionálního a metodic-
kého ukotvení, které částečně postrádáme 
v našich podmínkách. Na základě inicia-
tivy hlavního výkonného správce Ericha 
Hechtera a s podporou primátora začal být 
na jaře 2013 připravován dokument s ná-
zvem Smart City Wien: Rámcová strate-
gie, který byl dokončen a schválen zastu-
pitelstvem města v létě 2014, a následně 
začal být adaptován do dalších rozvojo-
vých záměrů, programů a projektů Vídně. 
Dnes je Vídeň považovaná za vzorový 
příklad uplatňování konceptu smart city 
a zástupci z mnoha veřejných, ziskových 
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i neziskových institucí přicházejí do Víd-
ně hledat inspiraci pro vlastní rozvoj. Stojí 
však za úspěchem Vídně jenom koncept 
smart city?

V poslední době se setkáváme s ozna-
čením Vídně jako „města nejpříjemněj-
šího pro život“. V rámci celosvětového 
řebříčku míst získala tento titul v letech 
2009–2016 sedmkrát za sebou. To zna-
mená, že první takovéto ocenění dostala 
v čase, kdy se ještě o aplikování konceptu 
smart city ve městě mluvit nedá.

Stejně ošemetné je to například 
i s projektem budování městské čás-
ti Aspern, který je považován za jeden 
z výstavních projektů konceptu smart 
city ve Vídni a kterému se tato publikace 

věnuje podrobněji. Tento projekt je za-
střešen společností Aspern Smart City 
Research GmbH & Co KG, která začala 
realizovat aktivity v roce 2013, tedy ješ-
tě před schválením Rámcové strategie. 
Je zřejmé, že před založením organizace, 
která má reálný vliv na územní rozvoj 
městské části s předpokládaným počtem 
obyvatel 20 000 lidí, probíhala roková-
ní mezi reprezentanty klíčových zájmů 
(stakeholders) a následně ještě příprava 
jejího fungování. Můžeme předpokládat, 
že celý proces rokování a přípravy trval 
pár let, musel tedy začít někdy v době pr-
votní iniciativy primátora Häupla, nebo 
ještě před ní. V takovém případě by ale 
koncept smart city pouze sladil výstavbu 
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jedné městské části s později přijatými 
strategickými dokumenty města, nebyl by 
důvodem této výstavby.

Z uvedeného vyplývá, že za úspěchem 
projektu Smart City Wien nestojí pouze 
samotný koncept smart city, ale celkový 
přístup města k vlastnímu rozvoji. Právě 
schopnost takový projekt řídit, nalézt pro 
něj politickou podporu s využitím funkč-
ních participačních nástrojů a harmonizo-
vat dílčí akční plány a respektovat společ-
né paradigma jejich nastavení i evaluace 
činí projekt Smart City Wien jedinečným 
a následováníhodným a je ho třeba vnímat 
v jeho širších a časově delších souvislos-
tech.
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Vize rozvoje  
města Vídeň

Jakkoli je výsledkem formulace vize 
rozvoje města jedna či dvě věty, je její 
formulace jedním z nejnáročnějších kro-
ků. Podle Rámcové strategie je vídeňskou 
vizí do roku 2050 „nejlepší kvalita života 
pro všechny lidi ve městě – kombinovaná 
s maximální úsporou zdrojů, která je do-
sažitelná díky komplexním inovativním 
řešením.“ Na této formulaci je zajímavé 
to, že na začátku věty jsou lidé. Koncept 
smart city neslouží ve Vídni jako cíl sám 
pro sebe, jako demonstrace technologic-
kého rozvoje či utilitární podpory kon-
kurenceschopnosti několika sektorů, ale 
právě jako způsob naplnění kvality života 
obyvatel Vídně. Na to, že město je přede-
vším sídlem pro jeho obyvatele a teprve 
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pak (dopravní, energetická, environmentál-
ní apod.) infrastruktura, nezřídka zapomí-
nají někteří odborníci u nás. Podle Pamely 
Mühlmann je právě postavení lidí do centra 
zájmu celého konceptu tím, co Vídeň odli-
šuje od jiných chytrých měst a činí ji „the 
smartest among the world’s smart cities“.

Vídeňská Vize 2050 má tři nosné pilíře: 
kvalita života, zdroje a inovace. S kvalitou 
života (první pilíř vize) jsou běžně spo-
jovány kvalitní bydlení, snadno dostupné 
prostory pro odpočinek, zeleň, kultura, 
efektivní doprava, bezpečnost a podobně. 
Město má dbát na vše, co souvisí se sta-
rostlivostí o zdraví obyvatel a prostředím 
pro jejich život. Ve Vídni však tento pilíř 
vytváří širší kontext. Hodnoty jako sociální 

inkluze, participace a spoluúčast všech 
obyvatel na rozvoji, které jsou tady chápá-
ny jako aspekty související s kvalitou živo-
ta, mají zásadní vliv na celkový způsob ří-
zení města a determinují i tvář a fungování 
nejmodernějších a technologicky nejpro-
gresivnějších projektů. Obyvatelé Vídně 
mají k rozvoji vlastního města dlouhodobě 
aktivní přístup, mj. už přes třicet let velmi 
dobře funguje koncept Lokální agenda 21 
a praktické zkušenosti s tímto konceptem 
byly zapracovány i do způsobu řízení pro-
jektu Smart City Wien. Je příznačné, že 
v České republice jsou tyto dva koncepty 
vnímány jako konkurenční.

Šetření zdrojů v oblasti energetiky, 
mobility, infrastruktury nebo výstavby 
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(druhý pilíř vize) je dosahované zejmé-
na prostřednictvím jeho úzkého propoje-
ní s inovacemi vytvářenými ve výzkumu, 
vzdělávání anebo v rámci podnikatelské-
ho prostředí (třetí pilíř vize). Například 
vytápění mnohých novějších budov ve 
Vídni je zabezpečeno decentralizovaně 
podle jednotlivých městských částí pro-
střednictvím zbytkového tepla z geoter-
mální energie nebo spalování odpadů.

Aby bylo možné využívat moderní 
technologie v oblasti alternativních zdrojů 
tepla, jsou v nejvyšší možné míře uplat-
ňovány nové poznatky z vědy a výzkumu, 
nezřídka ve formě experimentů (např. prá-
vě městská část Aspern se dá považovat 
za experiment realizovaný přímo v praxi). 

Vídeň podporuje úzkou spolupráci mezi 
sektorem výzkumným (nové poznatky), 
komerčním (ekonomické využití nových 
poznatků) a veřejným (aplikace nových 
poznatků ve veřejném prostoru nebo fi-
nancování dalšího výzkumu). Kooperace 
veřejného, výzkumného a korporátního 
sektoru je další následováníhodnou cestou 
limitovanou více schopností vzájemné in-
stitucionální komunikace než zdroji. Díky 
tomuto komplexnímu přístupu se Vídeň 
stává centrem pro výzkumníky a vědce ze 
střední Evropy, s čímž je spojen také roz-
voj školství a vzdělávání všeobecně. Ten-
to přístup je stejně atraktivní i pro podni-
katelské subjekty, které uplatňují výsledky 
vědy a výzkumu v komerční sféře.
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Cíle rozvoje  
města Vídeň

Tři hlavní pilíře vize 2050 obsahují ně-
kolik cílů, které jsou následně rozpracová-
ny v navazujících sektorových strategiích. 
Cíle vize jsou definovány v dlouhodobém 
horizontu, proto jsou poměrně všeobecné 
a prozatím nemají stanoven jednoznačný 
systém hodnotících ukazatelů. Cíle sekto-
rových strategii jsou střednědobé, konkre-
tizované a měřitelné. Několik, zdaleka ne 
všech, příkladů těchto cílů:

Hlavní cíl v pilíři zdroje: v porovnání 
s rokem 1990 snížit míru skleníkových 
plynů na obyvatele o 35 % do roku 2030 
a o 80 % do roku 2050. Dílčí cíl v oblasti 
energií: v letech 2030 a 2050 bude 20 % 
a 50 % hrubé spotřeby energií pocházet 
z obnovitelných zdrojů. Dílčí cíl v oblasti 
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mobility: do roku 2030 bude největší mož-
ný podíl individuální motorové dopravy 
nahrazen veřejnou dopravou nebo indivi-
duální nemotorizovanou dopravou anebo 
se budou využívat nové technologie po-
honu (např. elektromobily). Dílčí cíl v ob-
lasti budov: všechny nové městské struk-
tury, přístavby a přestavby budou od roku 
2020 dodržovat standardy optimalizova-
ných nákladů a nulové spotřeby energií. 
Dílčí cíl v oblasti infrastruktury: vytvořit 
100 nových aplikací během 3 let.

Hlavní cíl v pilíři inovace: v roce 2050 
je Vídeň lídrem v inovacích díky výzku-
mu zaměřenému na top výsledky, silné-
mu podnikatelskému prostředí a vzdělání. 
Dílčí cíl v oblasti výzkum: v roce 2030 

je trojúhelník Vídeň–Brno–Bratislava 
jedním z nejprogresivnějších přeshra-
ničních regionů v Evropě, zaměřený na 
budoucnost a inovace. Dílčí cíl v oblasti 
ekonomika: ročně je ve Vídni založeno 
10 000 nových podniků. Dílčí cíl v oblas-
ti vzdělání: komplexní zabezpečení celo-
denního a integrovaného školství a další 
zvyšování kvality služeb péče o děti.

Hlavní cíl v pilíři kvalita života: Vídeň 
udržuje kvalitu života obyvatel na součas-
né vysoké úrovni a zaměřuje svou politi-
ku na sociální inkluzi. V důsledku toho je 
Vídeň v roce 2050 městem s nejvyšší kva-
litou života a spokojeností obyvatel v Ev-
ropě. Dílčí cíl v oblasti sociální inkluze: 
Vídeň je městem plné diverzity ve všech 
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oblastech života. Dílčí cíl v oblasti péče 
o zdraví: organizačním principem pečo-
vatelských služeb je „pacient venku“, to 
znamená umožnit lidem zůstat v jejich 
domovech tak dlouho, jak je to možné, při 
zabezpečení prvotřídních pečovatelských 
služeb. Dílčí cíl v oblasti prostředí pro 
život: v roce 2030 bude podíl zelených 
ploch přes 50 %. Zvláště v rostoucích 
čtvrtích budou zabezpečeny dodatečné 
rekreační plochy, které budou odpovídat 
nárůstu populace.
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Řízení rozvoje 
města Vídeň

Poslední kapitoly Rámcové strategie 
se věnují managementu celého projek-
tu – vzájemnému propojení jednotlivých 
cílů, jejich správě a monitoringu. Nosným 
principem samosprávy Vídně a jejích 
městských částí je zejména propojování 
cílů, které je podmíněno spoluprací, har-
monizací dílčích dokumentů a zapojením 
všech relevantních aktérů. „Nedostatek 
spolupráce způsobuje vysoké náklady 
v podobě nekonzistentnosti, duplicit ve 
vynaloženém úsilí nebo rozporů.“

Implementace projektu Smart City 
Wien a zejména jeho silného důrazu 
na inovace, výzkum a spolupráci vy-
žaduje specifický, tematicky zaměře-
ný managerský tým a nové přístupy 
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Vytápění a chlazení mnohých novějších budov ve Vídni je zabezpečeno decentralizovaně podle jednotlivých městských částí.  
Část klimatizační jednotky, Schottering 4, Vídeň.
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k jeho fungování. Klíčovým faktorem 
je rovnováha mezi politickou a opera-
tivní úrovní řízení. Schopnost uzavřít 
dohodu mezi primátorem města a hlav-
ním výkonným správcem města (pozice 
zajišťující vzájemnou protiváhu) a ná-
sledně jejich silná společná pozice vůči 
zastupitelstvu města vytvářejí nezbytné 
předpoklady pro kontinuitu politických 
rozhodnutí.

Formulace priorit a politik rozvoje 
je sice vnímáno jako privilegium politi-
ků, tito ovšem musejí konat zodpověd-
ně a v souladu s Rámcovou strategií. Na 
operativní úrovni jde o administrativní 
zabezpečení rozvoje, harmonizaci akti-
vit mezi městskými částmi, sektorovými 

strategiemi a konkrétními projekty. Tato 
úroveň je relativně samostatná ve smyslu 
hledání způsobů naplnění cílů Rámcové 
strategie, současně však vyžaduje důsled-
nou koordinaci napříč jednotlivými or-
ganizačními útvary, různorodými aktéry 
a taky partnery mimo Vídeň. „Pravděpo-
dobně nejpodstatnějším úkolem Rámco-
vé strategie je její schopnost poskytnout 
dodatečnou asistenci velikému množství 
specializovaných strategií, které ve Vídni 
existují.“ Jednotlivé rozvojové dokumen-
ty tak získávají zakotvení v delším časo-
vém horizontu a širších souvislostech, než 
jsou jejich vlastní.

Rámcová strategie identifikuje několik 
kroků, které vedou k úspěšné koordinaci 
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na obou úrovních, tj. v rovině politické 
i operativní:

 » budování tzv. výstavních 
projektů, dobrých příkladů, které 
můžou být dále následovány

 » posilnění participace 
obyvatel a expertů

 » důraz na kvalitu lidí ve všech 
složkách městské administrativy, 
jejich nábor a další vzdělávání

 » vybudování značky Smart City Wien
 » vytváření funkčních aliancí 

a procesů konzultování.
Systém indikátorů na monitorování 

funkčnosti těchto kroků, jakož i indi-
kátorů naplňování jednotlivých cílů je 
v současnosti v procesu tvorby. Podle 

Pamely Mühlmann by měl být systém mo-
nitorování připraven do konce roku 2016 
a v průběhu roku 2017 konzultován, testo-
ván a v případě potřeby modifikován.
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Klíčové 
předpoklady  
pro projekt  
Smart City Wien

V úvodním slově k Rámcové strategii 
se píše: „Naše město bylo smart během 
několika generací.“ Na základě vysvětlení 
od Pamely Mühlmann se dá toto vyjádření 
chápat ve dvou rovinách. Z hlediska vy-
užívání nových technologií může Vídeň 
stavět na úspěšných projektech z minu-
losti, které se týkaly budování sociálního 
bydlení a zelených ploch, zvyšování hus-
toty osídlení, rozšiřování veřejné dopravy 
či nakládání s odpadem a pitnou vodou. 
Tyto projekty a jejich technologická řeše-
ní vytvořily dobrou startovací pozici pro 
koncept smart city. V druhé rovině má Ví-
deň dlouhou tradici v uplatňování něko-
lika klíčových principů rozvoje – jsou to 
zejména vysoká kvalita života, moderní 
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město a inovace. Tyto principy se odrazily 
na managementu města napříč všemi ak-
tivitami realizovanými v minulém období 
a pomohly vytvořit systém řízení, který je 
v souladu s inovativními technologickými 
řešeními. Právě integrace „hard“ a „soft“ 
přístupů (inovace v oblasti technologií 
a rovněž v oblasti managementu) je hlavní 
myšlenkou dokumentu Smart City Wien: 
Rámcová strategie.

Jako již bylo uvedeno výše, Rámcová 
strategie obsahuje několik jasně specifiko-
vaných cílů. Ty ale tvoří jen jednu stranu 
mince. Na druhé straně stojí důvody, pro 
které byl tento dokument napsán a které 
významnou měrou určují jeho podobu. 
Prvním důvodem bylo vytvoření takového 

dokumentu, který by díky své kompati-
bilitě s evropskými strategiemi umožnil 
Vídni získat podporu pro další rozvoj. A to 
nejen ve smyslu čerpání eurofondů, ale 
také aby byl strategickým nástrojem vy-
tvářejícím dobrou vyjednávací pozici vůči 
potenciálním investorům či partnerským 
subjektům. Koncept smart city nabídl zá-
klad, na kterém bylo možno sladit rozvoj 
Vídně s preferovanými evropskými poli-
tikami. Druhým byla harmonizace exis-
tujících rozvojových dokumentů, kterých 
měla v roce 2010 Vídeň veliké množství. 
Integrace jednotlivých strategií, plánů 
a rozvojových dokumentů zabezpečuje 
krom jiného to, že nové rozvojové pro-
gramy musejí být v souladu s Rámcovou 
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Na jezeře Abenddämmerung se zrcadlí budoucnost jezerního města Aspern.
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strategií, protože nemají možnost odvo-
lávat se na jakýkoliv dokument, který by 
v souladu nebyl. Třetím důvodem, nejmé-
ně zřejmým, bylo postavit lidi do centra 
rozvojových aktivit (viz vize 2050 výš). 
Čelní političtí představitelé města hledali 
takový koncept rozvoje, který by umož-
ňoval uplatnění silného sociálno-humán-
ního rozměru a zároveň by byl nový čili 
politicky atraktivní. Z tohoto důvodu ne-
byl využit například koncept trvalo udrži-
telného města, který by sice sociálno-hu-
mánní rozměr umožňoval a ve Vídni už 
byl zaveden, zároveň ale už byl „okou-
kaný“.

Podle Pamely Mühlmann bylo vytvo-
ření Rámcové strategie „politicky velmi 

žádané“. Na otázku zastupitelství, proč 
by měla Vídeň přijmout smart řešení, od-
pověděl hlavní výkonný správce Erich 
Hechtner takto: „Protože ne-smart roz-
voj už dál neexistuje. Rozvoj je tady tak 
nebo onak, tak proč by neměl být rovnou 
smart?“. Takovéto jednoznačné vyjádření 
vrcholného představitele města má neza-
nedbatelný motivační efekt. Nejde totiž 
jen o vyjádření politické podpory nějaké-
mu projektu, ale o povýšení daného pro-
jektu na úroveň konceptu aplikovaného 
do všech ostatních projektů. V praktické 
rovině se tato podpora promítá do postup-
né harmonizace všech rozvojových pro-
jektů, ale taky například do rozpočtu Víd-
ně. Ten se nedělí na smart aktivity a jiné 
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„standardní“ aktivity, ale existuje jen jako 
jeden smart rozpočet se stejnými kritérii 
na všechny položky.

Dlouhodobá orientace rozvojových zá-
měrů, kontinuita v uplatňování stejných 
principů rozvoje v průběhu několika ge-
nerací, systematická politická podpora 
klíčových představitelů města a postupná 
harmonizace dílčích cílů nesporně patří 
k zásadním důvodům úspěšného nastarto-
vání projektu Smart City Wien. Na druhé 
straně uvedla Pamela Mühlmann několik 
faktorů, které dělají projektovým manage-
rům největší starosti směrem do budouc-
nosti: 

 » nejen věci nastartovat, ale 
udržet je funkční v chodu 

 » vybudovat síť multiplikátorů, to 
znamená lidí, kteří nastartované 
myšlenky převezmou, osvojí si je 
a budou je prosazovat v dalších 
úrovních, lokalitách či projektech 

 » nezapomenout při plánování 
budoucnosti na lidi. Přesvědčit 
obyvatele, aby chtěli participovat 
na věcech veřejných, které se 
jich nemusí vždy týkat osobně.



Koncept smart city  
v Čechách  
a na Slovensku
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Aplikace konceptu smart city v čes-
kých a slovenských městech má dvě úrov-
ně. První rovina je zřejmá: definování 
takových cílů rozvoje, které odpovídají 
kritériím konceptu smart city. Podle Insti-
tutu plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy patří k principům konceptu smart 
city především technologické, ekono-
mické a sociální inovace, které posilňují 
komplexní městský rozvoj, zvyšují kon-
kurenceschopnost míst a zároveň snižují 
negativní dopady lidské činnosti na život-
ní prostředí. Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR uvádí poměrně dlouhou definici 
smart city:

„Město, které holisticky řídí a in-
tegračně naplňuje svou dlouhodobou 

kvalitativně a číselně vyjádřenou strategii 
rozvoje, jíž kultivuje politické, společen-
ské a prostorové prostředí města s cílem 
zvýšit kvalitu života, svou atraktivitu 
a omezit negativní dopady na životní pro-
středí. Nasazením vhodných ICT techno-
logií umožňuje svým občanům se do roz-
voje města zapojit a uplatnit své nápady 
a náměty skrze komunitní programy či 
ekonomiku sdílení s cílem zlepšit komu-
nikaci s městem a oživit veřejný prostor. 
Město tento proces přechodu na uvědo-
mělou kulturu chování podporuje nasa-
zením vhodných organizačních i techno-
logických nástrojů 21. století, plošným, 
integrovaným a otevřeným způsobem 
s cílem zajistit interoperabilitu různých 



51

systémů a technologií a jejich synergic-
kého využití. Kvalitou života v konceptu 
SC se pak míní digitální, otevřené a koo-
perativní prostředí města, které je zdravé, 
čisté, bezpečné a pro občany ekonomicky 
zajímavé.“

Opírá se přitom o 16 komponentů in-
teligentního města publikovaných v člán-
ku Davida Bárty, šéfredaktora časopisu 
Smart Cities. Bárta tvrdí, že „chytré město 
staví na síle svých občanů… Cílem není 
nasazení moderních technologických vy-
možeností, ale vytvoření silného vztahu 
a sounáležitosti občana a města, tj. spo-
lečně sdíleného stavu, kdy město ovliv-
ňuje život občana a občan život města.“ 
Nejde tedy jen o technologická řešení, ale 

o celkovou změnu správy města, aktivi-
zaci občanů a multidisciplinární přístup 
k aktuálním výzvám dnešní společnosti. 
Avšak navzdory deklarovanému holis-
tickému přístupu a důrazu na lidi je pod-
statná část metodiky MMR ČR zaměřena 
specificky na oblast dopravy, energetiky 
a ICT a navíc na každou samostatně.

Každopádně v této první rovině možno 
konstatovat, že veliká část českých a slo-
venských měst vytváří strategické doku-
menty, které se na výše uvedené principy 
odvolávají. I v případě užšího zaměření 
na technologické aspekty v sobě strategic-
ké plány (minimálně formálně) zahrnují 
různé aspekty konceptu smart city, zdů-
razňují kvalitu života a na jejich přípravě 
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se podílejí zástupci širokého spektra 
stakeholderů.

Druhá rovina aplikace konceptu smart 
city je v praxi výrazně komplikovanější: 
vytvořit také politicko-managerské záze-
mí, které umožní přivést koncept smart 
city do reálného života a využívat techno-
logie ne jako cíl sám pro sebe, nýbrž jako 
prostředek k vyšší kvalitě života obča-
nů. Existuje několik principů, které hrají 
v tomto směru nezastupitelnou roli, stojí 
za úspěchy Vídně a tvoří nutné předpokla-
dy pro implementaci konceptu smart city 
v rámci každého města:

 » inspirativní a široce akceptovaný 
důvod pro zavedení konceptu

 » systematická politická podpora 

vrcholných představitelů 
města, kontinuita ve smyslu 
dlouhodobé orientace rozvoje 
a politických rozhodnutí

 » harmonizace jednotlivých 
rozvojových cílů napříč všemi 
obory, odděleními, rozvojovými 
plány nebo projekty

 » zamezení paralelnímu vytváření 
„konkurenčních“ strategií  
a koncepcí

 » komunikace a spolupráce 
v jejich nejširším pojetí

 » silná osobnost v čele celého 
procesu, zejména na jeho začátku

 » orientace na obyvatele při definování 
jednotlivých cílů a jejich zapojování 
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do procesu tvorby a implementace 
jednotlivých projektů.

Je nad rámcem tohoto textu podrob-
ně rozpracovat výše jmenované principy 
a jejich uplatňování v českých a sloven-
ských městech. Platí však, že podmínky 
rozvoje každého města jsou zásadně ur-
čovány takovými faktory, jako jsou široká 
dohoda, kontinuita rozhodnutí napříč po-
litickými seskupeními a stranami, harmo-
nizace rozvojových záměrů podle jednoho 
zastřešujícího dokumentu, silní lídři pro-
cesu rozvoje a jejich podpora aktivními 
lokálními obyvateli a podobně. Bohužel 
musíme konstatovat, že na rozdíl od for-
málního obsahu strategických dokumentů, 
které se povětšině k nějaké verzi konceptu 

smart city přiklánějí, v této druhé rovině 
je situace v našich městech příznivá jen 
výjimečně.



Smart projekty  
města Vídně
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E-government 
a virtuální 
městský úřad

Druck služby e-governmentu jsou 
poskytovány prostřednictvím interne-
tové stránky virtuálního úřadu (Virtuel- 
lesAmt) magistrátu města Vídeň. Virtu-
ální úřad pomáhá občanům a podnikům 
s vyřizováním úředních záležitostí. Exi-
stuje téměř 600 oficiálních asistenčních 
stránek – všechny přehledně strukturová-
ny a vizuálně unifikovány – které vysvět-
lují, usnadňují nebo nahrazují dosavadní 
oficiální postupy. Z těchto může být přes 
220 oficiálních úředních procesů vyřízeno 
online.

Virtuální úřady tím, že nenutí k osob-
nímu dojíždění na pobočku a šetří čas po-
třebný na vyřízení konkrétních záležitostí, 
rovněž přispívají k dosažení některých 
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důležitých cílů Rámcové strategie Inteli-
gentního města Vídně (Smart City Wien). 
Vynakládání energie a zdrojů na vyřizo-
vání důležitých oficiálních administra-
tivních úkonů se lze vyhnout návštěvou 
internetových stránek virtuálního úřadu 
pomocí počítače, tabletu nebo chytrého 
telefonu.

Uspořádané a přehledné

Virtuální úřad je vytvořen v souladu se 
situacemi každodenního života; podobně 
jako je tomu v případě standardních měst-
ských úřadů, i tady najdete všechny po-
třebné dokumenty pro vyřízení úředních 

záležitostí. Co se týče uspořádání, má jas-
nou strukturu:

 » osobní doklady
 » sociální aspekty a společnost
 » zdravotní péče
 » sport a volný čas
 » kultura a vzdělávání
 » finanční otázky a podpora
 » ekonomika
 » stavby a bydlení
 » silnice a doprava
 » životní prostředí.
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Vyhledávání  
na internetové stránce

Vídeňský model virtuálního městské-
ho úřadu také poskytuje praktický příklad 
pro ostatní orgány státní správy v Rakous-
ku, v neposlední řadě díky své uživatelsky 
přívětivé funkci vyhledávání a orientace 
na stránkách.

Vyhledávač, vyvinutý speciálně pro 
tyto stránky, pomáhá uživatelům bez pro-
blémů najít to, co hledají. Zadáním jedno-
ho nebo více klíčových slov se uživatelé 
snadno a rychle dostanou k informacím, 
které potřebují v rámci webové strán-
ky virtuálního úřadu pro město Vídeň 
najít, jakož se prostřednictvím odkazů 

dostanou i na další stránky rakouských 
orgánů (např. help.gv.at).

V návaznosti na značnou poptávku ze 
strany uživatelů byla přidána další forma 
nabídky přístupu: abecední seznam všech 
úředních útvarů (v němčině): DasVirtuel-
leAmt von A bis Z.
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Model vídeňského 
školního kampusu

Propojení školky, školy a volnočaso-
vých aktivit v jedné lokalitě je moder-
ním a vizionářským přístupem k dalšímu 
zlepšení kvality vzdělávání v městských 
oblastech. Společenský vývoj a moderní 
pedagogické principy jako individuální 
přístup, práce v různě velkých skupinách, 
samostatnost a otevřené vzdělávání, jakož 
i třídy se zaměřením na různé projekty 
se staly podnětem pro vznik Modelu ví-
deňského školního areálu (VienneseCam-
pusModell).

Celodenní péče a blízkost jednotlivých 
institucí umožňuje synergii a zajišťuje 
komplexní kontinuitu vzdělávání.



Hauptbahnhof, Gudrunstrasse. Školní kampus v pasivním standardu zahrnující mateřské školy, základní školu a střední školu. Nový 
vícestupňový, integrovaný koncept rakouského školství – v chráněném prostředí je zajištěna pro děti školní i mimoškolní činnost, 
družina i školní stravování. Urbánní koncept založen na řadě atrií a vnitřních ozeleněných dvorech propojených meandry komunikací.
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Prolínání volného času a školy

Model vídeňského školního areálu je 
vzdělávacím zařízením, které zahrnuje 
školku, školu a volnočasovou pedagogiku 
na společném místě. Je formou celodenní 
péče s propleteným systémem volnočaso-
vých aktivit a výukových lekcí.

Každodenní rozvrh sleduje rytmus vy-
učování a fází volného času, což na jedné 
straně umožňuje soustředěné učení, zá-
roveň na druhé dává prostor pro oddych 
a kreativitu. Vytváří čas na přemýšlení, 
pohyb, vzájemnou komunikaci, společné 
setkávání u jídla a individuální podporu.

Optimální využití

V procesu otevřeného vzdělávání jsou 
jednotlivé místnosti a prostory v budo-
vách k dispozici všem. Společné projek-
ty usnadňují proces učení se jak celkově 
jako skupina, tak jeden od druhého na-
vzájem. Aby se děti cítily jako doma, jsou 
tady i útulné odpočinkové prostory a taky 
různé niky a výklenky pro větší soukro-
mí jednotlivců a malých skupin. Takovéto 
plochy jsou rovněž v souladu s moderní 
pedagogikou a prací v malých skupinách.

Místnosti musejí být pružně dimenzo-
vané, aby je bylo možné rychle proměňo-
vat z pracovních na odpočinkové a naopak 
a tím vytvářet optimální strukturu pro fáze 
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vzdělávání a volného času. Prostorová va-
riace je základním prvkem pro každoden-
ní provoz.

Campus Plus – další 
rozvoj konceptu

Během přípravné fáze projektu Mode-
lu vídeňského kampusu se zjistilo, že jeho 
program není fixní a konečný. Namísto 
toho se ukázalo, že jeho další vývoj byl 
a stále je nanejvýš důležitý.

V dalším vývoji konceptu Campus Plus 
je potřeba mateřské školky a školy ještě 
více sjednocovat. Tento přechod by měl 
znamenat usnadnění jak pro děti, tak pro 

jejich rodiče. To by mělo být dosaženo 
v první řadě vzájemným kombinováním 
prostor pro čtyři školní třídy a dvě skupi-
ny mateřské školky: tyto jsou sloučeny do 
takzvaných „vzdělávacích oblastí“ s mul-
tifunkčními místnostmi.

V rámci těchto „vzdělávacích oblas-
tí“ tráví spolu celý den děti ve věku nula 
až deset let. Zpravidla je areál složen ze 
čtyř oblastí tohoto typu, což představu-
je 21 školních tříd a 12 skupin mateřské 
školky pro celkem asi 700 dětí.
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Nový kampus vídeňské university. Pod pěším bulvárem jsou nevytápěné podzemní parkingy větrané a přisvětlené ozeleněnými 
atrii, což přináší energetickou úsporu za provoz ventilátorů VZT. Pouze při větším provozu a koncentraci CO spínají čidla odvětrání 
do úrovní střech sousedících objektů.
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Sociální město 
Vídeň – platforma 
pro sociální 
inovaci

Sociální město Vídeň (Social City Vi-
enna) je platforma pro společenské a soci-
ální inovace. Projekty a iniciativy jsou zde 
zahájeny a podporovány v pěti oblastech: 
propojování, komunita, vzdělávání, udrži-
telnost a komunikace.

Práce Sociálního města Vídeň je za-
měřena na zahajování nových projektů, 
zlepšení sítí stávajících projektů a ini-
ciativ a propagaci společenského života 
města. Jedním z hlavních cílů platformy 
je sdružování jednotlivých zainteresova-
ných stran života města. Na vůbec prvním 
zasedání se členové poradního výboru vě-
novali problematice sociální inkluze spo-
lečně s platformou Sociální město Vídeň.
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Důraz je kladen na vzájemné předávání 
znalostí a zkušeností mezi členy poradní-
ho výboru, kteří působí v rámci zmíněné 
platformy. Společně by měli aktivně sdí-
let své myšlenky ohledně relevantních 
sociopolitických a sociálních problémů – 
proto, že sociální inovace není primárně 
tvořena pro ně, ale jimi, tedy zaintereso-
vanými zástupci města. Měli by rozbíjet 
zaběhlé struktury, usnadňovat inovace 
a rozvíjet specifická řešení.

EPKU –
ZentrumfürMikrounternehmen 
(Centrum pro mikro-firmy)

Tato služba sdružuje a podporuje živ-
nostníky a malé firmy a poskytuje spe-
cifické služby pro tuto cílovou skupinu. 
Kormě vytvoření vlastní sítě tohoto typu 
podnikatelů a podniků budou pro ně v bu-
doucnu vyvinuty různé další služby. „Zen-
trumfürMikrounternehmen“ rychle a jed-
noduše poskytuje účinnou pomoc s TV, 
účetnictvím, vlastním trhem a co-working- 
em.



Haus am Leben (Dům pro život), ikona ztělesnění principu komunitního bydlení nové vídeňské výstavby. Základem je pasivní 
energetický standard. Jezerní město Aspern.
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MOOCs Vídeň

Nová iniciativa MOOCs Vídeň posky-
tuje online kurzy, které kombinují výho-
dy digitálního světa s těmi z tradičních 
forem učení se. Tím, že jsou produková-
ny digitálně a jsou interaktivní, umožňu-
jí věnovat se studiu kdekoliv a kdykoliv. 
MOOCs jsou víc než jenom nahrané před-
nášky. Nabídka kurzů pokrývá škálu od 
celých předmětů až po krátká videa, která 
se zabývají jednotlivými prvky. Služba 
obsahuje vysoce kvalitní videa, její do-
plňkové texty, testové otázky a diskusní 
fóra zase umožňují samostudium na jedné 
straně a globální interakci mezi studenty 
a učiteli na straně druhé.

Dobrovolnický projekt 
Stadtmenschen

Projekt „Stadtmenschen“ má být prv-
ním kontaktním místem pro všechny, kteří 
ve Vídni hledají někoho, kdo by je navedl 
při vyhledávání informací, podpory vy-
bavení a služeb v rámci místní sociální 
sítě. Hlavní důraz je kladen na myšlenku 
sousedské solidarity. Cílem projektu „Sta-
dtmenschen“ Sociálního města Vídeň je 
podpořit tok informací mezi sociálními 
organizacemi, iniciativami a obyvateli 
města.
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Propojování

V rámci vídeňské společenské scény 
jsou skvělé projekty vyvíjeny skvělými 
lidmi. Sociální město Vídeň je vzájem-
ně sbližuje, činí jednotlivé procesy efek-
tivnějšími, zlepšuje strukturu a tím pod-
poruje růst sociálních inovací. Sociální 
město Vídeň propojuje městské projekty 
s firmami a dalšími účastníky a tím umož-
ňuje vzájemnou spolupráci. Pod heslem 

„partnerství, nikoliv konkurence“ takové-
to projekty nenahrazují už existující služ-
by a projekty města. Sociální město Ví-
deň chce být partnerem institucím, které 
podporují sociální inovace a podporuje je 
v jejich úsilích fundrisingu.
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Wien.at –  
veřejná wifi síť

Rostoucí počet přístupových bodů 
veřejné wifi sítě wien.at na veřejných 
místech a v rámci volnočasových areá-
lů poskytuje informace spojené s daným 
místem a umožňuje bezplatný přístup 
k internetu.

400 WLAN přístupových 
bodů do konce roku 2016

Na základě cílů a plánovaných opatření 
v rámci ICT strategie města Vídeň a Di-
gital Agenda Wien byl od roku 2015 vý-
razně urychlen rozvoj přístupových bodů 
WLAN. V současné době jich ve Vídni 
existuje přibližně 350. Koncem roku 2016 
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se má toto číslo zvýšit na 400. V dlouho-
dobém horizontu je plánované pokrytí 
všech městských částí Vídně.

Aby se zajistilo optimální využití služ-
by pro všechny uživatele, rychlost na-
hrávání a stahování dat je v současnosti 

omezena na 1 megabit za sekundu. Z dů-
vodu ochrany (dětí, teenagerů atd.) nejsou 
všechny internetové stránky přístupné. 
Byl vytvořený tzv. blacklist, který brání 
přístupu na stránky obsahující počítačo-
vé viry nebo na ty s nevhodným obsahem. 
Přístup k WLAN je možný v okruhu sto 
metrů od přístupového bodu.

Multimediální stanice 
s přístupem na internet

Pro osoby, které nemají možnost pou-
žít vlastní zařízení pro připojení k WLAN, 
jsou k dispozici multimediální stani-
ce umožňující napojení na internet ve 
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veřejných prostorách. Přístup k webovým 
stránkám veřejné správy – možno je iden-
tifikovat díky „.gv.“ v adresovém řádku – 
je v těchto stanicích k dispozici zdarma.

Rozvoj a provoz přístupových bodů 
WLAN spadá do oblasti působení Měst-
ského odboru pro veřejné osvětlení 
(MA33). Prostřednictvím využití stávající 
infrastruktury, jako jsou stožáry s osvětlo-
vacími tělesy, trubky a datové kabely do-
pravných světelných zařízení, je zajištěna 
nákladově optimalizovaná realizace.
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Školní projekt: 
visuté zahrady 
Oberlaa

Po asi 18 měsících oslavila 23. červ-
na 2016 základní škola Oberlaa úspěšné 
dokončení projektu „zelená zeď Oberlaa“. 
V listopadu 2014 získala třída 4b za svůj 
nápad Cenu mladých vizionářů, organi-
zovanou společností Pöyry, a následně 
také i podporu pro realizaci svého projek-
tu. Sandra Frauenberger, výkonná radní 
pro vzdělávání, Hermine Mospointner, 
zástupkyně okresu, a Christoph Peschek, 
člen místního fotbalového klubu Rapid 
Wien, byli prezentací studentů ohromeni.

„Děti mají prostě ty nejlepší nápady. 
Škola by proto měla být místem, kde tvo-
řivost nezná mezí a think tank (středisko 
nápadů) může pracovat bez překážek. Ve 
Vídni pracujeme na tom, aby na našich 
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školách byla dostatečná svoboda,“ říká 
výkonná radní pro vzdělávání Sandra 
Frauenberger.

Pro účast v soutěži o Cenu mladých 
vizionářů 2014 nashromáždily děti růz-
né nápady týkající se města budoucnosti. 
Myšlenka pěstovat zeleň na stěnách budo-
vy byla považována za princip udržitelný, 
vysoce kreativní a snadno realizovatelný. 
Následně se projekt realizoval za přispění 
renomovaných a prominentních podporo-
vatelů a crowdfundingu.

Byla vytvořena samostatně stojící zeď 
s plochou pět metrů čtverečních, na kte-
rou měla přijít zeleň. Děti sem samy vyse-
ly semínka rostlin, čímž se osobně podíle-
ly na realizaci projektu už od jeho úplného 
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začátku. Naučily se jak zasít, pěstovat 
a sklízet rostliny. Zároveň měly možnost 
na vlastní oči vidět, jak roční období a ex-
trémní počasí ovlivňuje vegetaci. Kromě 
spousty zábavy, vzrušujícího odklonu od 
každodenní rutiny a praktické lekce z bio-
logie a pěstování je to pro děti obzvlášť 
příjemný zážitek, kdy doslova sklízejí 
plody své vlastní práce.

mátová čokoláda  
– visuté zahrady

Štýrský výrobce čokolády Zotter, 
známý pro své mimořádně kreativní 
kombinace, podpořil projekt zvláštním 

nápadem – z máty, kterou sklidili sami 
žáci základní školy v Oberlaa, bude spo-
lečnost vyrábět mentolovou čokoládu 
s názvem „inteligentní město – visuté 
zahrady“. Každý podporovatel projektu, 
který přispěje sumou vyšší než 20 €, ná-
sledně obdrží čokoládovou tyčinku z této 
speciální edice.

Projekt byl plně financován z darů 
a komunikován prostřednictvím crow-
fundingové kampaně. Bylo tam hodně 
soukromých, ale i veřejných přispěva-
telů: projekt podpořili fotbalový klub 
Rapid Wien a politická strana místosta-
rostky Marie Vassilakou, výkonná radní 
Sandra Frauenberger nebo okresní rada 
z 10. okrsku. Velkorysými podporovateli 
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byly i renomované firmy jakoWienerStadt- 
werke, HutchinsonDrei, Kelag, APG 
a v neposlední řade samotné Pöyry. Spo-
lečnost TechMetall, zodpovědná za vý-
stavbu konstrukce, věnovala čas, materiál 
a odborné znalosti.

Zelené stěny jsou chytré

Žáci základní školy v Oberlaa nesmí zů-
stat jediní, kteří mají svou vlastní zahradu. 
Tisková konference je startovním výstře-
lem, který má za cíl vytvoření zelených 
stěn i v dalších školách ve Vídni. Pod vlaj-
kou Inteligentní město se děti učí základ-
ní hodnoty takového města – například 

ochrana životního prostředí a energetic-
ká efektivnost přímo na příkladu živého 
organizmu. Zahrady také slouží jako im-
puls pro nové koncepty vzdělávání, které 
mají za úkol přivést městskou mládež blíž 
k přírodě a z první ruky jí zprostředkovat 
význam přírody v našich životech.
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Inteligentní město 
v městských 
obytných 
budovách

Za pomoci aktivního zapojení místních 
obyvatel je vyvíjen inovativní plán mo-
dernizace pro dva bytové domy ve Víd-
ni, kde se nachází 150 bytových jednotek 
nového typu – jsou flexibilní, dlouhodobě 
životaschopné a jejich cílem je zlepše-
ní kvality bydlení pro budoucí generace. 
Nejpodstatnějšími východiskovými body 
v této inteligentní modernizaci je, kromě 
zapojení samotných nájemníků, současná 
obnova okolního obytného prostředí a zo-
hledňování sociodemografických změn 
a rámcových podmínek. Kromě renova-
ce z hlediska energetického a přetváření 
okolního prostředí se projekt věnuje také 
trvale udržitelné mobilitě; za pomoci ko-
munikace a komplexních informací bere 
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v úvahu také faktory spojené s demogra-
fickými změnami a sociální udržitelností 
už ve fázi vývoje konceptu rekonstrukce.

Cíle

Projekt si klade za cíl na základě těch-
to monitorovacích a výzkumných procesů 
vyvinout cenově dostupné, sociálně, eko-
nomicky a ekologicky udržitelné návrhy 
revitalizace a zdokumentovat je ve formě 
projektové příručky (dostupná technická 
a organizační řešení a doplňkové služby – 
mobilita, sociální služby) a shrnout je 
v příručce procesů (popis metod zkoumá-
ní, zúčastněné osoby, odpovědnosti atd.) 

které by mohly být využity pro podobné 
projekty v budoucnu.

Inovativní obsah

Celková úprava objektů v tomto rozsahu 
a s vysokou mírou celkové koordinace by 
nebyla možná bez dostatečných finančních 
prostředků. V úvahu se berou taky gendero-
vé aspekty s důrazem na specifické požadav-
ky pro užívání bytů, uspořádání společných 
prostor, mobility a ICT řešení. Zkušenosti 
z takového implementace v současné době 
chybí, měly by být doplněny celkovou účas-
tí rezidentů, což představuje další stupeň 
inovace obsahu projektu.
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Mission: Possible!
Projekt s názvem „Mischung: Possi-

ble!“ vznikl pro vytvoření vhodných kon-
ceptů na téma smíšeného využití a flexi-
bilní kapacity v rámci současných forem 
bydlení. Pozornost se klade zejména na 
společensky, ekonomicky a ekologicky 
udržitelnou souhru práce a života v hustě 
zastavěných částech města na horizontu 
aktivit stavební činnosti a urbánní mobi-
lity.

Cíle

Cílem projektu je vytvořit spojení mezi 
strukturálními rámcovými podmínkami, 
koncepčními nároky pro různá funkční 
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využití, implementací městského plánová-
ní, stejně jako uchopením každodenního 
života pro určení požadavků potřebných 
pro současné smíšené využití ve svět-
le sociálních změn na různých úrovních. 
Mischung: Possible! vytváří platformu 
pro předávání vědomostí mezi zúčastně-
nými stranami (instituce, plánovači, deve-
lopeři, uživatelé atd.) a na základě tohoto 
participativního přístupu, který je výsled-
kem inovativních scénářů a modelů pro-
veditelnosti z toho vyvozených, odvozuje 
nové rezidenční čtvrti otevřené i dalšímu 
využití.

Inovace

V procesu vývoje města se už mnoho 
let objevuje snaha o prosazení konceptu 
smíšeného využití, který by hustě zasta-
věná území učinil atraktivnějšími a udr-
žitelnými. Ačkoliv takovéto a další po-
dobné cíle se sledují již po nějakou dobu, 
praxe v oblasti městského plánování se 
od nich často značně odlišuje. Inovace 
se v této souvislosti musí rozšířit mimo 
materiální dimenzi do nových způsobů 
myšlení a chování, které se kvalitativně 
liší od již zavedených postupů. Tím se 
zaměření přesouvá především na nehmot-
nou dimenzi plánování, což je důvodem, 
proč se v rámci projektu pojem „software“ 
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(institucionální, instrumentální a proce-
durální rámcové podmínky) programově 
přidává k „hardwaru“ na straně objektů. 
Zde se ukazuje nutnost vytvoření nových 
platforem pro výměnu poznatků a zkuše-
ností, jakož i experimentálních stimulů 
(„lehce uchopitelná vize“) ke zpochybně-
ní stávajících zastaralých postupů a vývo-
ji nových řešení, která v neposlední řadě 
umožňují úspěšnou koexistenci různých 
typů inovací.
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Výškové budovy 
jako zdroj 
recyklovatelných 
materiálů

Ze starých nové – 
recyklované budovy!

Budovy jsou zdrojem recyklovatel-
ných materiálů. Pokud jsou objekty kon-
vertovány nebo strženy, mnoho materiálu, 
z kterého byly vystavěny, může být znovu 
využito nebo recyklováno. Tento přístup 
je v souladu se zásadami udržitelnosti, 
šetří zdroje a také pomáhá k efektivnímu 
využití zdrojů stávajících.

Tato možnost se zatím využívá jen ve-
lice zřídka. V budoucnu je potřeba zvý-
šit množství materiálu recyklovatelného 
z existujících budov. To vyžaduje infor-
mace o tom, z jakých materiálů jsou bu-
dovy vyrobeny. Projekt „výškové budovy 
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jako zdroj recyklovatelných materiálů“ 
vyvinul metody a postupy, jak se k tako-
vým informacím dostat a následně je po-
užít.

Tento projekt se zabývá využitím budov 
a dalších zařízení ve Vídni jako budou-
cích zdrojů surových materiálů. V průbě-
hu projektu byly shromážděny informace 
o vídeňských budovách a zkoumaly se 
probíhající demolice staveb.

Beton + cihly + malta + ocel = dům

Zkoumáno bylo materiálové složení 
jednotlivých budov ve Vídni. V závis-
losti na typu objektu se stavby skládaly 

z rozličných materiálů v různém poměru 
a skladbě. Hlavní roli hrálo využití budo-
vy a její stáří. Stavby byly rozděleny do 
více skupin – kategorií podle svého využi-
tí a doby výstavby. Pro každý typ objektu 
byly stanoveny konkrétní hodnoty mate-
riálů. Například stavby v kategorii „kate-
gorie budovy z období 1919–1945 + kate-
gorie obytné budovy“ obsahují průměrně 
260 kilogramů betonu a 6 kilogramů oceli 
na 1 krychlový metr hrubé podlahové plo-
chy. Nebo typ „kategorie budovy z roku 
1997 a mladší + kategorie obytné budovy“ 
má v průměru na 1 metr krychlový hrubé 
podlahové plochy 380 kilogramů betonu 
a 13 kilogramů oceli.
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Konstrukce budov ve Vídni

Následně byly analyzovány stavební 
konstrukce vídeňských staveb, čímž se 
zjistil objem jednotlivých typů budov. Ve 
stejné době probíhaly analýzy demolič-
ních aktivit, aby se zjistilo, kolik budov 
různých typů bylo v průběhu tohoto ob-
dobí zničeno.

„Celkovou skladbu“ je možno odhad-
nout kombinováním hodnot materiálů 
v jednotlivých kategoriích se stavební-
mi objemy objektů, čímž získáme odhad 
množství předpokládaného objemu recy-
klovatelných materiálů a odpadu. Tento 
údaj je pak zaveden do plánování budou-
cích staveb.

Výhody pro inteligentní město

 » nástroj k materiálové 
charakteristice budov

 » směrnice pro ekologické, 
zdrojově a cenově efektivní 
vyřazování / demolici objektů

 » metody pro stanovení 
nevyužitých zásob materiálů 
(například „mrtvé“ rozvody)

 » informace o budoucím 
objemu surových materiálů 
dostupných ve Vídni

 » zásady pro vytvoření „registru 
zdrojů“ pro Vídeň.
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TRANSFORMace: 
Agenda pro 
nízkouhlíková 
města

Program TRANSFORM zlepšuje inte-
grovanou energetickou politiku a rozho-
dovací procesy měst, a to jak na strategic-
ké a operativní úrovni – tím, že městům 
poskytuje rámcovou soustavu založenou 
na celkových zkušenostech z plánování 
a konkrétních projektů – tak za pomoci 
kvalitativních a kvantitativních analýz 
podpůrných modelů.

Tyto modely pomáhají místním samo-
správám proměnit dlouhodobé plány na 
konkrétní realizovatelné plány v kontextu 
možností a požadavků metropole. Měly 
by pomoci zúčastněným stranám vyhod-
notit ekonomickou proveditelnost jejich 
plánů ukázáním možností z hlediska ener-
getické efektivnosti a produkce, systému 
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toků (energie, odpad, voda atd.), jejich 
vzájemného vztahu a předběžných nut-
ných opatření a nákladů, a to vše na zákla-
dě zmíněných kvantitativních a kvalitativ-
ních analýz.
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Neutrální 
příspěvek CO2:  
CO2 neutrální 
pošta

Rakouská pošta ve svém velmi ener-
geticky náročném podnikání funguje jako 
největší logistická společnost v zemi. Fir-
ma ročně pro svá vozidla potřebuje při-
bližně 14 milionů litrů pohonných hmot 
a ve svých objektech spotřebuje zhruba 
150 milionů kilowatthodin energie. Tyto 
počty vedou k vzniku emisí CO2, jež před-
stavují nemalou zátěž pro ovzduší v rámci 
celosvětového klimatu.

Pošta v Rakousku si je vědoma své 
odpovědnosti vůči životnímu prostředí, 
a proto zahájila iniciativu s názvem „CO2 
neutrální dodání“. Od roku 2011 jsou 
všechny dopisy, balíky a inzeráty rakous-
ké pošty doručovány v rámci krajiny CO2 
neutrálním způsobem.
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Iniciativa se zaměřuje na tři oblasti:

Prevence a zvyšování efektivity

Ve stavebnictví: monitorování spotře-
by energie, úsporné koncepty osvětlení, 
efektivní řízení budov, optimalizace infra-
struktury objektů.

Vozový park: optimalizované plánování 
tras, moderní vozový park, školení řidičů.

Alternativní zdroje energie

Ve stavebnictví: proměna veškeré vy-
užívané energie na „zelenou energii“. Od 

roku 2012 se na střeše Vídeňské poštovní 
centrály nachází v současné době největší 
fotovoltaický systém v Rakousku.

Vozový park: 653 e-vozidel na počátku, 
s rozvojem e-parku na asi 1 300 vozidel 
a v roce 2016 ještě se 71 vozidly na zemní 
plyn.

Kompenzace

Všechny produkované emise, jejichž 
zdroj v současnosti zatím nelze nahradit 
jiným řešením, jsou kompenzovány pod-
porou certifikovaných projektů na ochra-
nu klimatu. Při výběru těchto projektů 
je kladen speciální důraz na ekologické 
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a socioekonomické aspekty. Nicméně 
snaha vyhnout se produkci emisí má vždy 
nejvyšší prioritu. Teprve po využití stáva-
jícího potenciálu bude zbytek vyproduko-
vaných emisí kompenzován. Rakouská 
pošta kupříkladu podporuje projekty na 
ochranu životního prostředí v oblasti za-
lesňování, biomasy, energetické úspor-
nosti, vodní a větrné energie v krajinách 
jako Malajsie, Panama, Keňa, Kolumbie 
a Indie.

Zajišťování kvality

Aby se zajistilo, že požadované pozi-
tivní environmentální účinky se opravdu 

projeví, na celou iniciativu dohlíží a její 
progres testuje tým nezávislých odborní-
ků z TÜV AUSTRIA.

„Zelená“ Vídeň

Hlavními oblastmi využití poštovních 
e-vozidel a kol jsou zejména metropolit-
ní oblasti Vídně. Do roku 2016 by mělo 
být veškeré doručování pošty soukro-
mým klientům v rámci Vídně komplet-
ně zabezpečeno elektronickými vozidly. 
V důsledku toho se sníží celková pro-
dukce CO2 a lokální znečištění emisemi 
a hlukem, čímž se kvalita života ve Vídni 
dále zlepšuje.
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Po úspěšném zavedení těchto postupů 
v 1., 4., 5., 11. a 21. okrsku a následně do 
2. okrsku přechází v současnosti také šes-
tý okrsek na elektronická vozidla. V měst-
ské části Leopoldstadt využívají doručo-
vatelé šest e-vozidel a e-kol.
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„Klimaaktiv“ 
program 
obnovitelných 
zdrojů energie  
pro vytápění

Rakouský program na ochranu klima-
tu „klimaaktiv“ podporuje pomocí dlou-
hodobých projektů rozvoj obnovitelných 
zdrojů pro vytápění a vyvíjí aktivity pro 
zvýšení povědomí o obnovitelných zdro-
jích, podporuje rozhodování konsorcia 
regionálních a lokálních energetických 
agentur. Od roku 2014 je důraz kladen 
také na městské oblasti.

Povinnosti energetického centra leží 
v celkovém managementu, řízení měst-
ských částí, jakož jsou i součástí náplně 
oblastí městských částí Vídně. Aktivity 
a cíle právě pro tato území jednotlivých 
městských obvodů zahrnují:
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 » „budování komunity“ a společné 
vzdělávání ve třech městech/
regionech vhodných formátů 
(pravidelná setkání/workshopy, 
několik exkurzí) pro získání 
vysoce postavených hráčů 
(projektanti, údržba, stavitelé atd.) 
pro řešení otázky obnovitelných 
zdrojů pro vytápění

 » zapojení do pěti rozvojových 
projektů ve Vídni, Grazu a Salzburgu 
pro zavedení řešení vytápění do 
procesů plánování. Cílem je, aby 
inovativní obnovitelné zdroje byly 
implementovány alespoň ve dvou 

městských částech / obytných 
strukturách v střednědobém  
horizontu

 » zlepšení rámcových podmínek 
s cílem zvýšit využívání 
obnovitelných zdrojů energie pro 
vytápění v rozvojových částech města.
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ÖkoKauf Wien
Město Vídeň každoročně nakupuje 

celou řadu výrobků, zboží a služeb vše-
ho druhu o celkové hodnotě přibližně pět 
miliard eur. To je asi pětinásobek celkové 
sumy, kterou ročně vídeňské domácnosti 
utratí za nákup nábytku a zařízení, jídlo, 
oblečení, čištění a automobily.

Minimální balení, produkty bez fosfátu 
a formaldehydu, žádné PVC, žádná chlo-
rová bělidla a agresivní čistící prostředky, 
žádné tropické dřevo – to jsou jen někte-
ré z požadavků environmentálně zaměře-
ných požadavků Vídně.

Použití bioproduktů při nákupu po-
travin veřejnými institucemi se tak zvy-
šuje. Jednotlivé akce jsou stále častěji 
organizovány v souladu s ekologickými 
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požadavky. Město Vídeň následuje tuto 
strategii soustavně už od roku 1998.

Největší úspěch

Přes 50 % potravin používaných ve ví-
deňských školkách je v biokvalitě (údaj 
platný k 10/2012).

Projekt „ekologický tiskový papír“ má 
za několik posledních let největší pozi-
tivní dopad na trhu s ekologicky šetrným 
papírem.

Výrobci dezinfekce se teď výjimečně 
aktivně zajímají o možnost být uvedeni na 
seznamu „Vídeňská databáze pro Dezin-
fekční prostředky (databáze WIDES).

Díky „ÖkoKauf Wien“ je nyní maxi-
mální pozornost věnována ochraně život-
ního prostředí také při navrhování interi-
érů.

Mezinárodní ocenění

V důsledku toho a vzhledem ke svému 
strukturálnímu přístupu získala „ÖkoKauf 
Wien“ v roce 2011 dvě mezinárodní ceny.
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Boutiquehotel 
Stadthalle: 
Městský hotel 
s nulovou 
spotřebou energie

Boutiquehotel Stadthalle je prvním 
z hotelů ve městě, který se může pochlubit 
bilancí s nulovou spotřebou energie. Cel-
kem 80 pokojů tvoří 38 pokojů v nové bu-
dově, která je koncipovaná ve standardu 
pasivního domu, a 42 pokojů v původním 
objektu, který byl vystavěn na přelomu 
století.

Díky svým 130 metrům čtverečním 
solárních panelů, 93 metrům čtvereč-
ním fotovoltaických panelů a tepelnému 
čerpadlu produkuje hotel tolik energie, 
kolik sám potřebuje. Jedinečná, vzhle-
dem k tomu, že jde o městský hotel, je 
i příprava pitné vody, pro kterou stavba 
využívá technologii pročišťování vody 
Grander.
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Voda ze studně se shromažďuje pro 
splachování toalet a kropení zahrady. Před 
budovou hotelu se plánují dvě elektrické 
čerpací stanice. Všech 38 pokojů pasivní-
ho domu je vybaveno pouze LED žárov-
kami a energeticky úspornými lampami. 
Z hlediska šetrného přístupu k životnímu 
prostředí a udržitelného turismu ve městě 
se tento hotel etabloval jako vůdčí. Bou-
tiquehotel byl oceněn (jako první hotel ve 
Vídni) značkou EU eco-label a v roce 2009 
Ekologickou cenou města Vídeň. Jako 
partner klima:aktiv (Rakouská klimatic-
ká iniciativa) Boutiquehotel dopomohl 
ke snížení produkce emisí CO2 a získal 
ocenění Národní cena pro cestovní ruch 
a také Rakouskou cenu ochrany klimatu.

Ti hosté, kteří sem přijedou na kole 
nebo vlakem, jsou za svůj přístup, zodpo-
vědnost vůči prostředí a přispění k jeho 
udržitelnosti odměněni tzv. zeleným bo-
nusem ve výši 10 procent.

Boutiquehotel Stadthalle ukazuje, že 
vynalézavost je zejména v tomto ekono-
micky turbulentním čase obzvláště důleži-
tá pro to, aby se budova odlišila od ostat-
ních a stala se něčím speciálním.
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Urbánní 
zemědělství 
a zahrádkářství

Občané Vídně čím dál víc využívají své 
zahradnické náčiní a vytvářejí malé kle-
noty v podobě městských zahrádek. Pod 
praporem „urbánního zemědělství“ a „ur-
bánního zahrádkářství“ se tvoří soustava 
území, která podporuje blízkost k přírodě 
v rámci města a taky iniciativu místních. 
V neposlední řadě také díky osobní zkuše-
nosti mohou zahrádkáři poskytnout boha-
té znalosti týkající se produkce a kvality 
potravin.

V posledních desetiletích se po celém 
světě rozvinuly nové formy městského 
zemědělství, jako jsou například komunit-
ní zahrady. Městské „pěstování“ vytváří 
rámec pro poznávání přírody v urbán-
ním prostředí, pro kulturu „udělej si sám“ 
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a tím taky vytváří a rozvíjí zájem o otáz-
ky pěstování potravin. Sociální interakce 
a komunitní duch jsou hlavními výhodami 
této zahradnické kultury, která tvoří zá-
klad pro další rozvoj nejbližšího okolí.

Společné zahradničení

Vídeň podporuje sousedské zahrádky, 
které umožňují obyvatelům města vytvá-
řet si vlastní zelené plochy a pečovat o ně 
i v těch nejhustěji zalidněných oblastech.

Za pomoci motta „Gemeinsam gar-
teln verbindet“ (společné zahradničení 
tvoří vazby) město Vídeň aktivně propa-
guje sousedskou spolupráci a komunitní 

zahrady od roku 2010. Mnoho projektů 
již bylo realizováno, některé jsou zatím 
ve fázi vývoje.

Zahrady nejen že obohacují množ-
ství zeleně v městských částech, ale také 
podporují komunitní bydlení a soused-
ské vztahy na lokální úrovni. Následujíce 
příklady dalších měst s počtem obyvatel 
uváděných v milionech jako Paříž, Berlín, 
Londýn a New York, rostou komunitní za-
hrady po celé Vídni jako houby po dešti.
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Občanské solární 
elektrárny

Občanské solární elektrárny: 
solární energie pro každého

Za pomoci investic do solárních elek-
tráren, které jsou financovány komunitou, 
mají vídeňští občané možnost stát se sou-
částí rozvoje obnovitelných zdrojů ener-
gie. Občanské sluneční elektrárny zna-
menají úsvit solární budoucnosti Vídně 
a ukazují jasný závazek města k rozvoji 
využití této energie.
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Občanská solární 
elektrárna Donaustadt

Vytvoření vlastního ekologického zdro-
je energie není ale vždy možné, zejména 
ve velkých městech, kde 80 procent popu-
lace žije v nájemních bytech.

V rámci rozvoje různých obnovitelných 
zdrojů je využití slunečné energie zásadní 
pro ochranu klimatu a představuje klíčový 
krok směrem k omezování využívání fo-
silních paliv. Město Vídeň významně pod-
poruje využívání fotovoltaických článků 
pro získávání energie. Tento přístup již 
v minulém roce odstartoval v této oblasti 
nový boom.

První občanská solární elektrárna byla 
otevřena 4. května 2012 na místě někdej-
ší elektrárny Donaustadt na severu města 
a tvořilo ji 2 100 fotovoltaických modulů, 
které při maximálním výkonu dokázaly 
vytvořit energii 500 kilowattů. Energie 
z této elektrárny je svedena do rozvodní 
sítě Vídně a poskytuje solární energii pro 
přibližně 200 místních domácností.

Úspěšný příběh pro Vídeň

Všechny fotovoltaické články prvních 
dvou občanských solárních elektráren 
(v Leopoldau a Donaustadt) byly prodány 
v průběhu jediného týdne. V současnosti 
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se dokončily další dvě v oblastech Simme-
ring a Liesing. V porovnání s konvenční-
mi způsoby výroby energie znamená vyu-
žití slunce jako zdroje ušetření asi 800 tun 
CO2 ročně. Nová elektrárna v Simmerin-
gu produkuje zelenou elektřinu pomocí 
více než 2 000 panelů, které pokrývají plo-
chu o celkové rozloze kolem 3 200 metrů 
čtverečních.

50 procent obnovitelné 
energie do roku 2030

Wien Energie, poskytovatel energií ve 
vlastnictví města, stanovil cíl zvýšit po-
díl obnovitelné energie v rámci celkové 

produkce elektřiny na úroveň 50 procent 
do roku 2030. Zelená energie se vyrábí 
v blízkosti spotřebitelů, čímž se minima-
lizují ztráty při přenosu a snižuje závislost 
na dovozu elektřiny. Toto je poprvé, kdy 
byl participativní model tohoto typu im-
plementován v městském prostředí. Do-
konce se ukázal jako ekonomický, a to 
i bez dotování výkupných cen.

Podíl ve vídeňské občanské solární 
elektrárně může získat každá soukromá 
osoba žijící v Rakousku.

Wien Energie má na starosti budování 
fotovoltaických systémů na klíč a jejich 
provoz. Občané mohou koupit celý pa-
nel nebo jen jeho polovinu za cenu 950 €,  
resp. 475 €. Wien Energie si pronajímá 
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panely od jednotlivých vlastníků, ti pak 
obdrží roční zisk ve výši 3,1 procenta své 
investice. Roční „nájem“ se platí přímo na 
jejich účty jednou ročně. Jakmile životnost 
elektrárny skončí, což je zhruba za 25 let, 
Wien Energy odkoupí panely zpátky a po-
čáteční investice bude občanům vrácena.

Fotovoltaická střešní zahrada

Nová fotovoltaická střešní zahrada 
využívá střech třemi způsoby, poskytujíc 
otevřený prostor, zeleň a fotovoltaickou 
energii.

Po téměř třech letech vývoje realizo-
vaného deseti partnery byly prezentovány 

první výsledky výzkumného projektu 
v BOKU Wien: střešní terasa pokrytá 
rostlinami vytváří příjemné pohodlné pro-
středí. Fotovoltaická pergola s moduly 
z polotransparentního skla poskytuje stín 
a produkuje zelenou energii. Projekt pod-
poruje udržitelný rozvoj. V současné době 
se hledá další využití projektu.

Produkce obnovitelné energie, zvy-
šování nepropustnosti půdy, zlepšování 
mikroklimatu, ukládání CO2 a dešťo-
vé vody, prodloužení životnosti střešní 
membrány – tohle všechno a ještě mno-
ho dalšího by měl kombinovaný systém, 
alespoň podle vstupů na začátku projek-
tu, umožňovat. Multidisciplinární vý-
zkumný tým vyvinul koncept systému 
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a instaloval ho na zkušebním místě na 
střešní terase BOKU.

Dřevěné testovací zařízení na BOKU 
nereprezentuje konečné architektonické 
řešení. Už teď je ale jasné, jak funguje: 
z dříve nevyužívané terasy se stalo atrak-
tivní místo pro rekreaci a setkávání se zna-
telným tepelným rozdílem 3 až 5 stupňů. 
V testovací zahradě se každoročně zachytí 
5 tun CO2 díky čistě fotovoltaickému sys-
tému, aniž by byly zohledněny retenční 
schopnosti rostlin a půdy. Rostliny také 
působí jako jemný prachový filtr.

Nový rekreační prostor 
pro uživatele budov

Finální návrh fotovoltaické střeš-
ní zahrady se skládá ze „zelené“ střešní 
konstrukce, pergoly ze dřeva nebo oce-
li a krytu z modulů fotovoltaického skla. 
Tato zahrada měří kolem 56 čtverečních 
metrů a může se nespočetněkrát opakovat. 
Ročně vyprodukuje přibližně 5 500 kilo-
watthodin zelené energie, což je dostateč-
né množství pro jednu až dvě domácnosti.

Náklady, včetně rostlin, ocelové kon-
strukce nosníku a fotovoltaického systé-
mu, se pohybují v úrovni kolem 79 500 €. 
Při ceně 1 400 € na metr čtvereční jsou 
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náklady na fotovoltaickou střešní zahradu 
přibližně stejné jako na běžnou zimní za-
hradu. Za stejnou cenu tak poskytuje jak 
zelenou energii, tak příjemné prostředí.

Partneři projektu

Nachhaltige Projekte byl odpovědný za 
řízení projektu, stejně jako za průzkumy 
mezi zúčastněnými stranami a výzkum re-
gulačních rámcových podmínek, analýzy 
nákladů a přínosů a vývoj příručky pro 
navrhování. Ústav půdního bioinženýr-
ství a krajinné konstrukce v BOKU Vídeň 
(IBLB) vyvinul konstrukci zelené stře-
chy a zavlažovací systém, provedl výběr 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.flickr.com/photos/seanpants, licence CC BY 2.0.
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vhodných rostlin společně s odborníky na 
terénní úpravy, Fricke, a odborníky na za-
vlažování, Raintime. Ertex Solar opatřil 
fotovoltaické moduly a vyvinul koncept 
osvětlení.

Architektonický návrh fotovoltaické 
pergoly byl vyvinut v Institutu pozemní-
ho stavitelství Fakulty pozemního stavi-
telství BOKU Wien (IKI) ve spolupráci 
s Treberspurg & Partner. IKI také navrhl 
příklad funkčního uspořádání zón v rámci 
konstrukce (např. klidové zóny, komunit-
ní zahrady, soukromé zahrady atd.) pro 
běžné typy budov. ATB Becker vyvinula 
technické konstrukční plány ve spolupráci 
s Alukönigstahl a Voestalpine Krems, au-
torem inovativního ocelového profilu nižší 

hmotnosti, který tak šetří i náklady. CES 
řešení pro čistou energii definovalo nutné 
technické zařízení. Wien Süd a BUWOG 
poskytly užitečný praktický vstup pro roz-
voj z pohledu dodavatele stavebních prací 
a poskytly projekty pro simulace.
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Vídeňské hlavní 
nádraží

Dopravní projekty realizované ve Víd-
ni mají často výrazný přesah do oblastí 
sociální, ochrany životního prostředí nebo 
jsou inspirativní z pohledu moderního ur-
banismu. Z poslední doby bychom vybrali 
dva. Tím nejdůležitějším je rozhodně pře-
stavba vídeňského hlavního nádraží, která 
se stala příležitostí k rozvoji celého měst-
ského regionu.

Celkový projekt vídeňského hlavního 
nádraží, který zahrnuje přes 109 hektarů, 
je v současnosti nejdůležitějším infra-
strukturním projektem pro město a jeho 
obyvatele. Jen 2,5 km, tedy téměř co by 
kamenem dohodil od náměstí Svatého Ště-
pána, vzniká nová čtvrť, charakteristická 
nejlepším možným dopravním spojením 
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a vysokou kvalitou života. Vídeňské hlav-
ní nádraží je v jejím centru.

Díky hlavnímu nádraží, vnitroměstské 
hromadné dopravě a spojení na vídeň-
ské letiště předčí tato část Vídně všechny 
ostatní svojí nabídkou rychlého a snadné-
ho přístupu k destinacím v Rakousku, Ev-
ropě a celém světě.

Nová čtvrť nabízí moderní mobilitu, 
ale současně i bydlení v centru města, pl-
nou městskou infrastrukturu a malé kous-
ky přírody hned u vchodových dveří.

Optimální regionální, národní 
a mezinárodní spojení

Nové hlavní nádraží je postaveno jako 
průjezdné s 12 kolejemi a 10 nástupišti. 
Je to poprvé, co vlaky přijíždějí do jedno-
ho ze spolkových hlavních měst ze všech 
stran a nabízejí spojení do všech směrů. 
Vytvořením výkonného spojení sever–
jih a východ–západ se nádraží stalo vý-
znamným hubem pro regionální, národní 
a mezinárodní dopravu a centrální kři-
žovatkou pro trans-evropské železniční  
sítě.

To vše znamená rychlejší vlakové spo-
jení, více pohodlí pro cestující, protože 
přesedání je jednoduché a spojení jsou 
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optimalizována a přístupnost je v souladu 
s posledními standardy. Nové nádraží při-
vádí evropská města blíže k sobě a maže 
hranice. Cesta ze Salzburgu do Budapešti 
přímo přes vídeňské hlavní nádraží trvá 
pět místo původních šesti hodin. Rych-
lé, přímé vlakové spojení bude dostup-
né také pro místní a regionální dopravu. 
Z Eisenstadtu do St. Pölten nebo z Vídně 
Neustadt do Bratislavy se dostanete bez 
přesedání.

Budova nádraží

Vídeňské hlavní nádraží je v provozu 
od 9. prosince 2014.

Nové hlavní nádraží bylo postaveno 
na místě mezi bývalým jižním a východ-
ním nádražím a Jihotyrolským náměstím 
(Südtiroler Platz). Hlavní vchod nového 
nádraží, který je z Südtiroler Platz, je svět-
lý a snadno dostupný. Eskalátory a výtahy 
dopravují cestující na 10 nástupišť. Přes 
20 tisíc čtverečních metrů plochy, přes 
100 obchodů a mnoho restaurací nabízí 
návštěvníkům možnosti k odpočinku, pro-
hlídce a občerstvení. Podzemní parkovací 
plochy pro více než 600 aut nabízejí také 
tři garáže pro více než 1 100 kol.

Pohled návštěvníka se snadno zachy-
tí na střeše přecházející nad nástupiště, 
která je tvarována do ostrých diamanto-
vých tvarů. Průhledná střecha, která má 
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přes 25 tisíc čtverečních metrů, zajišťuje 
projasněnou a přátelskou atmosféru. Jas-
ný orientační systém pomáhá cestujícím. 
Moderní orientační systémy byly při stav-
bě a návrhu nádraží prioritou, stejně tak 
jako dobrá přístupnost po celém nádraží.

Nová čtvrť kolem vlakové stanice

Kolem stanice vzniká zcela nová čtvrť, 
a to na 59hektarovém pozemku, který dří-
ve patřil Rakouským spolkovým drahám 
(ÖBB). Vzniká zde celkem 5 000 nových 
bytů, v nichž se ubytuje 13 tisíc obyvatel, 
jsou zde kanceláře pro 20 tisíc zaměstnan-
ců a prostory pro hotely, obchody, služby 

a stravování. Tato rozvíjející se oblast 
města je situována mezi Wiedner Gür-
tel na severu, Arsenalstrasse na východě 
a Sonnwendgasse a Gudrunstrasse na jihu 
a západě.

Helmut-Zilk-Park

Na jih od nádraží, v místě nazývaném 
Sonnwendviertel je oblast primárně urče-
ná pro atraktivní rezidenční oblast kolem 
7hektarového parku Helmuta Zilka. Na 
rohu Wiedner Gürtel a Arsenalstrasse ros-
tou domy kampusu Ersta, což je nové ge-
nerální ředitelství Erste Group Bank AG. 
Hned na jihu vzniká kancelářsko-rezidenční 
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Hauptbahnhof. Obytná skupina mezi ulicemi Alfred Adler Strasse a Wally Weigl Gasse. Koncept částečně otevřeného boku, umožňující 
plné proslunění jižních fasád. Komunitní místnosti nad úrovní parteru propojeny lávkami pro pěší. Podzemní parkingy větrány objekty 
se žaluziemi přímo do parteru – snížení energetické náročnosti provozu garáží.
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komplex. Jihovýchodní cíp nádraží je ur-
čen pro ředitelství Rakouských spolkových 
drah. Vzdělávací kampus a klub pro mlá-
dež byl otevřen v roce 2014.

V roce 2012 na 11hektarové ploše v se-
verovýchodní části rozvojové městské 
oblasti vznikl, také díky participaci oby-
vatelstva na plánování, nový model využí-
vání městské plochy. Cílem bylo optimali-
zovat využití městské „krajiny“ a zaměřit 
se primárně na struktury malého rozsahu. 
Plánem bylo vybudovat životem pulsující 
a žijící část města pro 3 500 obyvatel, za-
hrnující obytné domy, kanceláře, obchody, 
restaurace, služby, místní dodavatele a so-
ciální služby a to vše do konce roku 2016. 
Protože oblast není zatížena intenzivní 

dopravou, nabízí celou řadu otevřených 
prostranství ke kvalitní rekreaci.

Vše je v místě

Kromě jiného je podmínkou kvality 
života dobrá infrastruktura. To zahrnuje 
rozličný mix obchodů podél pěší zóny 
na Favoritenstrasse a na Victor Adler 
Markt, což slouží jako místní a dostupný 
zdroj dennodenních potřeb, dále plavec-
kou halu Amalienbad na Reumannplatz 
a termání lázně Therme Oberlaa, kam 
se dá snadno dostat prodlouženou trasou 
metra U1, která bude dokončena v roce 
2017. Součástí mixu jsou samozřejmě 
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i obchody na Vídeňském hlavním nádra-
ží samotném.

Nová spojení

Celý rozvojový plán – od obchodní 
čtvrti Belveder až k Vídeňskému hlavní-
mu nádraží a nový Sonnwendviertel – dra-
maticky zvyšuje úroveň místa, kde dříve 
bývalo Jihovýchodní nádraží. Vše dohro-
mady, nové mosty, ulice, teplé osvětlení, 
bulváry lemované stromy a cyklostezky 
přinášejí snadnou průchodnost a svobodu 
pohybu po celé této nové městské čtvrti.

Bariéra průchodnosti touto částí města, 
kterou tvořilo 170 let staré jihovýchodní 

nádraží, je nyní historií. Byly vybudovány 
čtyři nové mosty („Arsenal Steg“, „Již-
ní železniční most“, „most Kemp Elen“, 

„Hut burner Steg“), tři podchody a několik 
nových ulic, které propojují oblast se sou-
sedními čtvrtěmi Wieden a Landstrasse.

Trvale udržitelné plánování, 
stavba a provoz

Plánovači vídeňského hlavního nádra-
ží se od začátku zaměřili na svědomité 
a trvale udržitelné chování k životnímu 
prostředí, byla provedena tři hodnocení 
dopadů na životní prostředí. Bylo pečlivě 
prozkoumáno široké spektrum možných 



Vnitřní městská přestavbová zóna Hauptbahnhof, Alfred Adler Strasse, dostavba stávajícího bloku činžovních domů. V parteru parková 
úprava, z atrií a výkladců přisvětlené komunitní a komerční prostory. Pavlačový koncept s navěšenými transparentními barevnými boxy 
pro kola – nevytápěné prostory.
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problémů jako zátěž oblasti hlukem, pro-
dukce skleníkových plynů, znečištění 
vzduchu, podzemní vody. Všechna iden-
tifikovaná rizika byla prozkoumána a po-
souzena. Příkladem ochranných opatření 
může být například 14 000 zvukotěsných 
oken a 8 km zvukových bariér.

Stavba zodpovědná 
k životnímu prostředí

Během stavby hlavního nádraží byly 
kladeny velké ohledy na ochranu životní-
ho prostředí: veškerý recyklovatelný ma-
teriál, zejména betonový odpad po boura-
cích pracích – byl shromážděn a připraven 

v uzavřených prostorách, a pokud to bylo 
možné, byl znovu použit.

Materiál, který byl vykopán a nebylo 
možné jej dále využít, byl přepraven po 
kolejích; za tímto účelem byla zprovoz-
něna zvláštní vlečka. Aby bylo možné za-
bezpečit dostatečné množství betonu, byla 
na staveništi postavena vlastní betonárka, 
která produkovala až 180 kubických met-
rů betonu za hodinu. Všechna tato opatře-
ní znamenala omezení transportu na sta-
veništi.
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Energeticky efektivní budovy

Stejnou prioritu, jakou mělo použití 
trvale udržitelných materiálů, mělo do-
sažení maximální energetické efektivnos-
ti. Geotermální energie, solární energie, 
centrální zásobování teplem a centrálně 
řešené chlazení budov a vzduchotechnika 
s rekuperací tepla i využití šedých vod – 
to vše tvoří z vídeňského hlavního nádraží 
vzorový projekt energetické efektivnosti, 
kde je minimalizována spotřeba zdrojů 
a kde je chráněno životní prostředí.

Energetická bilance

Pomocí geotermálních a solárních 
systémů generuje vídeňské hlavní nádra-
ží 13 procent své energetické spotřeby. 
Nadto Rakouské spolkové dráhy kryjí 
100 procent své spotřeby energie z obno-
vitelných energetických zdrojů.
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Doprava ve Vídni
V roce 2025 má být úroveň provozu aut 

na 20 procentech roku 1990, tedy o sedm 
procentních bodů nižší než nyní. Aby 
svých cílů dosáhli, používají ve Vídni na 
obyvatele metodu cukru a biče. Cukrem 
jsou investice do veřejné dopravy. Mo-
mentálně se několik linek metra prodlužu-
je či rekonstruuje a jedna úplně nová staví. 
Doplňkem mají být cyklostezky a kvalitní 
pěší koridory.

Bičem je potom třeba ekvivalent mod-
rých parkovacích zón známých i z čes-
kých měst. „Chceme, aby se lidem nevy-
platilo vůbec jezdit z jedné části Vídně 
do jiné. Odradit je má to, že tam legálně 
nezaparkují,“ říká Weiss.
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Je otázka, jak by taková snaha dopad-
la v Česku. Budování modrých zón zde 
mají politici naopak ve zvyku obhajovat 
jako řešení, které autům domácích řidičů 
ochrání parkovací místa na úkor těch z ji-
ných měst či čtvrtí.

Hodně povyku potom například ne-
dávno v Brně vzbudily plány magistrátu, 
v mnohém podobné těm vídeňským. Ty 
počítají s omezením vjezdu aut do cent-
ra, budováním záchytných parkovišť nebo 
například úpravou jedné z hlavních měst-
ských tříd tak, aby na úkor cyklopruhů 
ubyla právě parkovací místa.

Ve Vídni ale jdou ještě dál. Zatímco do 
elektrifikace veřejné dopravy město inves-
tuje poměrně hodně peněz, infrastruktura 

pro dobíjení osobních elektromobilů ho 
netrápí.

„Lidé si docela často stěžují, že nebu-
dujeme veřejné dobíjecí stanice,“ přitaká-
vá Weiss. „Nechceme, aby místa v ulicích 
zabírala velká černá SUV, ať už s dieselo-
vým, nebo elektrickým motorem,“ vrací 
se k myšlence nulové tolerance individu-
ální autodopravy.

Nabízí se tak otázka, jak mají napří-
klad rodiny řešit dopravu po zbytku Ra-
kouska. Že je například k výletu z Vídně 
do Alp auto vhodný prostředek, uznává 
i Weiss. Podle něj ale jen kvůli tomu lidé 
nebudou mít potřebu osobní vůz vlastnit. 
On sám prý už nyní sdílí auto se dvěma 
svými sestrami. „A i když se o něj občas 
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hádáme, vždy se nakonec nějak dohod-
neme. Do budoucna bude navíc podle mě 
sdílení aut fungovat mnohem efektivněji 
než dnes,“ uzavírá.

Dopravní řešení „poslední míle“

Chytrým řešením návaznosti na měst-
skou hromadnou dopravu a řešením 
tzv. „poslední míle“ se ve Vídni stal pro-
myšlený systém cyklodopravy.

Vienna Citybike service (Citybike 
Wien) je služba zajištovaná městem Vídeň 
a společností Gewista a nabízí mobilitu jak 
pro místní Vídeňany, tak pro návštěvníky 
Vídně. Citybike je, jak jméno napovídá, 

vnitroměstský, individuální systém do-
pravy, který se zaměřuje na krátké a vel-
mi krátké vzdálenosti. Protože stanice 
Citybike jsou velmi často blízko zastávek 
metra nebo tramvají, nabízí Citybike také 
logické napojení na systém městské hro-
madné dopravy.

Všech 1 400 bicyklů může být prona-
jato na jakékoli z celkem 120 veřejných 
cyklistických stanic a po ukončení cesty 
mohou být vráceny a zaparkovány na kte-
rékoli z nich. První hodina jízdy je zdar-
ma a uživatel platí teprve za každou další 
hodinu jízdy. To znamená, že většina uži-
vatelů jezdí zdarma, protože téměř 95 % 
všech cest je kratších než jedna hodina. 
Nejčastější délka jízdy je 10 minut.
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Hauptbahnhof, bike sharing. Propracovaný systém nájemních kol – pohled na jednu ze samoobslužných půjčoven. Systém je oblíben 
a ve Vídni funguje k plné spokojenosti obyvatel.
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Registrace

Aby bylo možno využívat výhody 
nabídky Citybike, je nutné se přihlásit 
a zaregistrovat. Registraci je možné udě-
lat snadno z domova na internetu anebo 
osobně na jednom z Citybike terminálů. 
Registraci je možné provést s pomocí de-
betní karty Maestro nebo kreditních karet 
Visa, MasterCard, JCB. Je možné použí-
vat také kartu systému Citybike, o kterou 
můžete požádat prostřednictvím interne-
tu; na každé stanici jsou k dispozici infor-
mační letáky.

Registrační poplatek je jednorázový 
a je to symbolické 1 € při první registra-
ci. „Tato úvodní registrace a symbolické 

jedno euro slouží pouze k identifikaci uži-
vatele. Pokud by se stalo, že by kolo ne-
bylo vráceno, kdykoliv můžeme uživatele 
nalézt,“ říká Hans-Erich Dechant, ředitel 
Vienna Citybike.

Pronájem

Pronájem kol je jednoduchý a praktic-
ký. Každá ze stanic je připojena k centrál-
nímu serveru přes online terminál. Tento 
terminál je podobný bankomatu. Uživatel 
vloží svoji kartu (Maestro, kreditní nebo 
Citybike), systém jej ověří a zobrazí do-
stupná kola. Potom, co uživatel úspěš-
ně zadá své heslo, pokračuje ke kolu, 
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Carsharing, propracovaný systém malých nájemních automobilů. Poloha z portálu GPS, digitální objednávka i zúčtování pomocí 
chytrých mobilů.
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odemkne jej a může odjet. Tento proces 
netrvá zpravidla déle než půl minuty.

120 stanic a kapacita více než 1 400 kol. 
Tak se Vienna Citybike prezentuje v roce 
2014.

Od doby zavedení systému data o vy-
užívání setrvale rostou. V roce 2013 zde 
bylo více než 5 000 cest každý den, kdy 
bylo pěkné počasí. V červenci 2013 bylo 
poprvé pronajato více než 120 tisíc kol. 
Každým rokem najedou kola více než 2,5 
milionu kilometrů.

Fakta a čísla:
 » 120 stanic
 » 1 400 kol
 » více než 450 tisíc 

registrovaných uživatelů
 » v provozu od roku 2003
 » k dispozici 24/7
 » první jízda zdarma.
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V nových částech města jsou standardně vybaveny bytové domy garážemi pro kola, s cílem eliminovat individuální automobilovou 
dopravu.



Jezerní město Aspern





Jezerní město Aspern, nové město na zelené louce. Důsledné a systémové hospodaření s dešťovou vodou. Voda zůstává v území. 
Svody z plochých střech ústí do vsaků a průlehů v rámci zahradních úprav parteru. Eliminace tepelných ostrovů.
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Vídeň je považována za vzor tzv. kom-
paktního města, které se nerozlézá do 
krajiny a její obyvatelé nežijí v tzv. sate-
litních čtvrtích. Výjimku, pilotní projekt 
tzv. smart city, nalezneme v Seestadtu. 
Město bylo postaveno a stále ještě je bu-
dováno (v průběhu několika let mají být 
zastavěny všechny zbývající volné plochy 
a město za městem dokončeno) na zelené 
louce a to je zdrojem mnoha výhod i ne-
výhod. Hlavním důvodem pro toto, pro 
Vídeň ne zcela typické řešení, byl fakt, 
že město vlastnilo pozemky za průmys-
lovým areálem General Motors (továrna 
Opelu na výrobu motorů a převodovek 
z počátku 80. let).

Seestadt spojuje s Vídní linka metra 
U2. Když vyjede na povrch, její okolí ne-
asociuje hustě zastavěnou metropoli, ale 
na konci své trasy znovu vjíždí na území, 
které má charakter na první pohled velmi 
moderního města. Na konečné stanici U2 
Aspern Seestadt cestující vystupují v mís-
tě, kde vzniká budoucnost – Smart City 
Aspern, jeden z klíčových projektů vídeň-
ského programu Smart city, který svojí 
komplexností i metodickou, infrastruktur-
ní a logistickou provázaností a především 
akcentem na energetickou, environmen-
tální, ale také sociální udržitelnost inspi-
ruje mnoho dalších evropských měst.

Koncept tzv. chytrých měst je spojován 
především s moderními technologiemi, 



Nezanedbatelná plocha parteru všech obytných skupin je věnovaná komunitním zahrádkám, kde jednotlivé rodiny pěstují zeleninu 
i okrasné květiny. Zahrádky jsou vybaveny boxy pro úschovu zahradního nářadí. Jezerní město Aspern.
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digitalizací, dopravou a lepším využívá-
ním energií. Mnoho firem vidí ve smart 
cities obchodní i inovační příležitost, jak 
iniciovat implementaci svých technologií. 
S těmi se na každém kroku potkáváme 
i v Aspernu. Současně však dnes už víme, 
že chytrá města nebudou fungovat bez 
toho, aby byla i sociálně a ekonomicky 
udržitelná. Splnění tohoto požadavku je 
mnohdy těžší než profinancování nejmo-
dernějších technologií.

Důležitý je i obchodní model eko-
nomické udržitelnosti města postavený 
na spolupráci soukromého a veřejné-
ho sektoru. Servisní a energetické fir-
my vlastněné městem Vídní a soukro-
mé podniky (např. německý Siemens) 

provozují společné centrum kompetence 
Aspern Smart City Research & Co. KG., 
zaměřené především na inovace v oblasti 
energetické efektivity. Základem pro jeho 
fungování jsou data, které toto centrum 
shromažďuje, vyhodnocuje a používá 
k optimalizaci energetické spotřeby.

Kvalitu života i hodnotu realit v ja-
kémkoli sídle ovlivňují především veřejné 
prostory, jejich funkční, estetická i envi-
ronmentální kvalita. V Seestadtu jim vě-
nují velkou pozornost. Ráz prostředí se 
odvíjí od okolí malých jezer (která ovšem 
překvapivě neslouží ke koupání), preciz-
ně dotažená jsou i prostranství nacházející 
se mezi hranicí otevřeně veřejného a ryze 
soukromého fyzického prostoru.



Komunitní bazén (nerezová vana) ve vnitrobloku lemující ulici Isle Arlt Strasse, jezerní město Aspern.
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V centru pozornosti jsou i sociální 
a ekologické aspekty města. Velký důraz 
je kladen na ekonomicky udržitelný a živý 
přízemní parter. Cílem je, aby v něm pro-
sperovaly menší obchody, kavárny, služby. 
V Aspernu jsou přesvědčeni, že lepší než 
dnes již ne vždy preferovaný shopping 
mall je snadno dostupná a přístupná ulice 
s přirozeným životem. Ve městě proto zá-
měrně schází velké nákupní centrum, jeho 
roli plní obchodní třída, která by v bu-
doucnu, až bude město obývat plánovaný 
počet obyvatel, měla fungovat jako živá 
tepna. Dnes do toho stavu má zatím da-
leko, obchodníci zde mají nájemní prázd-
niny a ne všechny prostory jsou obsazené. 
Důvodem je především to, že Aspern se 

teprve zabydluje. To, co mají v Aspernu 
s nákupními centry podobné, je fakt, že 
obchodní prostory na ulici spravuje jedi-
ná firma. To umožňuje ovlivňovat skladbu 
obchodů a tím i ekonomickou a sociální 
udržitelnost lokality. Zatím to však vy-
padá tak, že vítaný je každý smysluplný 
projekt.

Developer, který chce v Aspernu sta-
vět, musí respektovat přísné podmínky 
na výstavbu regulující architektonickou 
tvář, funkční využití i požadavky na ener-
getickou a environmentální udržitelnost 
budov. Investory jsou obvykle veřejné 
subjekty nebo město, družstva stavební-
ků a také soukromé firmy. Zároveň i za 
těchto striktních podmínek k investorům 
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Kompaktní obytná skupina u ulice Maria Tusch Strasse. Úprava předzahrádek k jednotlivým bytům – bez oplocení.  
Jezerní město Aspern.
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se územní plán rychle přenáší z papíru do 
reality. Pomáhá tomu i fakt, že po stagnaci 
v devadesátých letech nyní Vídni rychle 
přibývá obyvatel – asi o 40 tisíc za rok.

Většina z obyvatel Seestadtu žije 
v takzvaných sociálních bytech. To je 
ve Vídni ovšem trochu zavádějící pojem. 
Spíše než o sociální byty jde o byty s re-
gulovaným nájemným. Ve Vídni z regula-
ce nájmu profituje asi 60 procent Vídeňa-
nů a systém je nastaven tak, že z tohoto 
systému má výhody i město. Regulované 
nájmy by měly stačit na údržbu a zajistit 
ekonomickou návratnost investic. V prů-
měru jsou nižší než ty pražské.

Tohle všechno jsou opatření, které 
z našeho pohledu působí jako sociální 

inženýrství. Vzhledem k tomu, že Vídeň 
tradičně vítězí nebo se umisťuje na špici 
různých žebříčků ohledně kvality života, 
to ale nejspíš není cesta, která jde na úkor 
obyvatel.

Kromě bytů, které by měly do roku 
2028 zaplnit prostor mezi kolejemi nad-
zemního metra a umělým jezerem a na-
bídnout domov 25 tisícům lidí, se rozrůs-
tá i administrativní část města. Ta počítá 
s několika výškovými budovami včetně 
plánované nejvyšší dřevostavby v Evro-
pě. Ve městě, které zatím zabydlují hlavně 
mladé rodiny, včetně imigrantů, funguje 
i základní a mateřská škola.

Uvnitř města jsou chodníky širší 
než jízdní pruhy pro auta, maximální 



Kompaktní obytná skupina u ulice Maria Tusch Strasse. Úprava předzahrádek k jednotlivým bytům – bez oplocení.  
Jezerní město Aspern.
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povolená rychlost je 30 km/h (podobně 
jako v některých částech Curychu). Místo 
zaparkovaných automobilů v u domů zbý-
vá prostor pro hřiště, parčíky nebo komu-
nitní zahrádky. Nejde o idealismus, město 
se připravuje na budoucnost, která počítá 
s trochu jinými modely individuální do-
pravy.

Víc než míst ke stání aut je na ulicích 
cyklistických stojanů. Obloukové stojany 
pod mostem u stanice metra jsou ve všed-
ní den doslova obsypány koly. Ty patří 
obyvatelům Aspernu pracujících ve Vídni, 
kam obvykle jezdí linkou metra U2.

Jedna věc je zkoušet podobné koncep-
ty v novém městě, které podle nich budu-
jete, a něco jiného aplikovat novinky do 

metropole vyvíjející se po staletí. Vídeň 
si přesto nastavila velmi odvážné cíle: ve 
své koncepci se zavázala do roku 2050 
snížit emise skleníkových plynů na 20 
procent stavu z roku 1990.

Pomoci k tomu mají dílčí cíle – snížení 
spotřeby energií či pokrytí poloviny spo-
třeby z obnovitelných zdrojů. Takto nasta-
vená kritéria jsou velmi ambiciózní.

Jedním z příkladů uplatnění konceptu 
smart city, principů jeho řízení a vytváře-
ní synergického efektu díky propojenosti 
všech třech pilířů vize 2050 do komplex-
ního systému je výstavba v městské části 
Aspern.

Vznik organizace Aspern Smart 
City Research GmbH & Co KG, která 



Obytná skupina „Slim city“. Sevřený útvar 13 bytových domů s minimalistickým parterem. I v tomto konceptu je ve vnitřních dvorech 
místo pro vsak dešťové vody v rámci březového hájku. Jezerní město Aspern.
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zastřešuje a koordinuje rozvoj v této měst-
ské části, byl iniciován společností Sie-
mens, která hledala prostor pro praktické 
testování výsledků svého výzkumu v ob-
lasti obnovitelných zdrojů energie. V tom 
čase primátor Dr. Michael Häupl hledal 
podporu pro prosazení konceptu smart city 
ve Vídni a návrh společnosti Siemens byl 
v souladu s tímto konceptem v minimálně 
dvou jeho bodech, v úspoře zdrojů energií 
a v inovacích aplikovaných do praxe. Po 
zapracování principu kvality života oby-
vatel do projektu se městská část Aspern 
mohla stát jedním ze vzorových projektů 
konceptu smart city ve Vídni.

Jedním z hlavních principů plánu roz-
voje v Aspernu je jeho postupná výstavba 

tak, aby výsledky výzkumu užité v praxi 
v rámci jedné etapy výstavby mohly být 
testované, modifikované a následně apli-
kované v další etapě výstavby. V tomto 
směru je nevyhnutelná úzká spolupráce 
mezi ASCR, odborem územního pláno-
vání města Vídně, výzkumem Siemensu 
a Technické univerzity ve Vídni, architek-
ty jednotlivých budov a stavebními spo-
lečnostmi, obyvateli využívajícími testo-
vané technologie a dalšími subjekty. Díky 
partnerství mezi rozličnými sektory (spo-
lupráce zahrnuje veřejnou správu, aka-
demickou sféru, komerční subjekty i ob-
čanské neziskové organizace) získávají 
všechny zúčastněné strany nesporné vý-
hody. Siemens může vyvíjet technologie, 
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Skulptura s pamětní deskou s principy komunitního bydlení. Jezerní město Aspern.
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které jsou komerčně využitelné, a být tak 
o krok před konkurencí. Mnohé dílčí pro-
jekty (např. Smart City Demo Aspern) 
zahrnují krom velkých firem taky malé 
a střední podniky. Univerzita se podílí na 
výzkumu, který má silnou aplikační slož-
ku, a zároveň dává prostor pro akademic-
ký kariérní růst. Město Vídeň má k takto 
vyvinutým technologiím přístup zdarma 
a může je využít v dalších městských 
částech. Tím zvyšuje svou atraktivitu pro 
obyvatele, kteří mají k dispozici nejmo-
dernější technologie už v rámci ceny bytů. 
Obyvatelé jsou zapojováni do všech roz-
vojových aktivit prostřednictvím tzv. kon-
ceptu city-lab, případně přes vlastní ob-
čanské iniciativy. A samozřejmě samotné 

technologie jsou zaměřené na šetrný pří-
stup k životnímu prostředí.

Synergický efekt mezi jednotlivými 
pilíři vize 2050 je nejvíc zřetelný právě 
v celkovém procesu budování městské 
části Aspern, což opět poukazuje na neza-
stupitelný význam přístupu k řízení roz-
voje v rámci konceptu smart city.
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Ať je Vaše město 
chytré – Wien 
Aspern

S rostoucí poptávkou po cenově do-
stupném bydlení, která přišla ve stejnou 
dobu jako stále větší touha po zapojení 
se a spolurozhodování v rámci strukturál-
ních skupin, se ukázal nedostatek promyš-
lených opatření, která by byla nápomocná 

„chytrým“ občanům formovat jejich poci-
ty. K tomuto účelu jsou zapotřebí vhod-
né nástroje plánování, aby byly dosaženy 
uskutečnitelné, ekologické stabilní hod-
noty a sdílené styly konstrukce v rámci 
dotované bytové výstavby. Sféra působení 
plánovačů je rozšířena o komunikaci pro 
lidi-kutily, kteří se chtějí vlastnoručně na 
stavbě podílet.
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Cíle projektu

Cílem projektu je přenos kulturních 
znalostí z realizace staveb svépomocí do 
urbanizované stavební praxe, která spl-
ňuje veškeré současné normové a tech-
nické požadavky a současně má pružný 
přístup (tj. otevřenost použití): koncept 
série vícepodlažní konstrukce vhodné pro 
stavbu svépomocí, jejíž kvantifikace (ná-
klady, ekologický dopad, proveditelnost) 
je v centru následného zkoumání. Kon-
strukční prvky jsou analyzovány v jednot-
livých fázích stavby, definují se realizační 
postupy. Důvodem je urychlit proces spo-
lečné výstavby a zároveň rozšířit a podpo-
řit záměr lidí o aktivní činnost.

Výstup

Očekávané výsledky a zjištění: katalog 
různých možností pro stavební iniciativy 
a plánovače, který umožňuje vytvoření 
požadovaného návrhu projektu, založe-
ného na optimální kombinaci kategorií 
svépomocné výstavby, udržitelného sta-
vitelství a šablon místností. To by mělo 
usnadnit vznik ekologických staveb 
v kontextu města.
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Technologické 
centrum aspern IQ

Technologické centrum aspern IQ, vy-
budované Vídeňským obchodním úřa-
dem a dokončené v srpnu 2012, není jen 
důležitým příspěvkem rozvoje Seestadt 
Aspern, ale je také první komerční stav-
bou kategorie PlusEnergy v Rakousku.

Optimalizací energetické bilance a té-
měř výhradně ekologickou konstrukcí 
stavby Vídeňský obchodní úřad význam-
ně přispívá k dosažení cílů města Vídně 
na poli ochrany klimatu.

Stanoveným cílem projektu bylo, aby 
budova dosáhla standardu PlusEnergy, 
který se přepočítával v průběhu roku. To 
znamená, že při plném provozu budova 
generuje víc energie, než sama spotřebuje. 
Krom toho bylo záměrem také dosažení 
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Kompaktní obytná skupina u ulice Maria Tusch Strasse. Vstup do vnitrobloku přes měkkou plochu dětského hřiště s jeskyní 
a lezeckými stěnami. Parter se zahradní úpravou v úrovni +1. Jezerní město Aspern.
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minimálně 700 bodů standardu klima:ak-
tiv.

Klima:aktiv je hodnocením kvality 
budov, které splňují nejvyšší standardy 
energetické hospodárnosti, ochrany ži-
votního prostředí a komfortu. Zkoumá 
obytné a veřejné budovy napříč celým Ra-
kouskem, které dosáhly nejvyšší úrovně 
plánování a kvality provedení konstruk-
ce, kvality použitých materiálů a kvality 
vnitřního prostředí.

Fakta a čísla:
 » využití: kanceláře, provozní 

a obchodní prostory, seminární 
místnosti, restaurace

 » celková plocha: 10 620 metrů  
čtverečních

 » zahájení stavby: červen 2011
 » dokončení stavby: srpen 2012
 » rozpočet: přibližně 15 milionů Euro.
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Metody užívané 
v aspern IQ

Již při návrhu a ve fázi výstavby byly 
podniknuty kroky vedoucí k tomu, aby 
byly všechny práce prováděny s ohledem 
na trvale pozitivní vztah k životnímu pro-
středí a klimatu. Kupříkladu celý obvodo-
vý plášť budovy je vytvořen z eko-betonu 
(ten se skládá z vysokopecní strusky, čini-
del síranu a speciálních přísad). Při pod-
lahové ploše cca 6 500 metrů čtverečních 
je možné ušetřit přibližně 1 000 tun CO2 
právě díky použítí eko-betonu v porovná-
ní s betonem konvenčním.

Aby se minimalizovala potřeba záso-
bování objektu energií ještě důkladněji, 
její poptávka byla snížena i díky následu-
jícím opatřením:
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 » kvalitně izolovaná obvodová 
konstrukce s optimalizovanými 
tepelnými mosty

 » provoz objektu realizován ve 
standardu pasivního domu, kde se 
poptávka po energii snižuje za využití:
 › systém ventilace (rekuperace 
energie 90 procent)

 › nucené větrání řízeno senzorem 
CO2 (v závislosti na reálné potřebě)

 › LED osvětlení
 » energie využívané v objektu:

 › tepelná geotermální energie
 › elektřina z fotovoltaických panelů 
(1 300 m2, max. výkon 140 kilowattů)

 › tepelné zisky z vnitřních 
serveroven jsou rekuperovány 

za použití malých tepelných 
čerpadel a vyrovnávací nádrže 
a následně využity k vytápění 
pronajatých prostor

 » produkt management realizován 
s důrazem na omezení vlivu 
stavebních materiálů na životní 
prostředí a snižování emisí.

Certifikace budovy

Pro účely zajišťování kvality bylo bě-
hem projektování provázeno posuzování 
v souladu s klima:aktiv a programem Ná-
stroje celkové kvality budovy Rakouské 
rady pro udržitelné budovy (ASBC). Toto 
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hodnocení, prováděné už ve fázi návrhu, 
pomohlo k dosažení tak vysokého stan-
dardu.

Při dokončení projektu dospělo posou-
zení klima:aktiv k zajímavému výsledku – 
budova se stala první v Rakousku, která 
získala kredit 1 000 bodů (přičemž po-
čáteční plán byl na úrovni pouhých 700). 
Vynikajícího výsledku dosáhl i v předběž-
ných testech ASBC, 944 bodů. Tento po-
čet se ještě zvýšil v konečném posouzení 
na 974 bodů.

1. dubna 2014 získal projekt evropskou 
cenu za design integrované zelené budo-
vy (EU Green Building Integrated Design 
Award).

Vertikální zelené fasády, šplhavá zeleň napájená ze 
svodů vody z ploché střechy bytového domu. Jezerní 
město Aspern.
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Aspern.mobil – 
laboratoř 
mobility 
v Seestadt Aspern

Cílem projektu aspern.mobil je, aby 
lidé „využívali mobilitu místo vlastnictví 
svého dopravního prostředku“. V labo-
ratoři mobility jsou vyvíjeny, testovány 
a vyhodnocovány inovativní formy mobi-
lity v reálných podmínkách.

Nově budovaná čtvrt Aspern Seestadt, 
která se nachází ve 22. obvodu, otevírá 
nové možnosti k rozvoji návyků týka-
jících se mobility lidí, kteří zde pracují 
a žijí, tím, že v této oblasti nabízí inova-
tivní a udržitelné služby. Svým zaměře-
ním na uživatele hodlá projekt aspern.mo-
bil posoudit potenciál nových možností 
transportu a podpořit využívání takových 
forem, které se zaměřují na snížení pro-
dukce emisí a úsporu zdrojů a energie. 
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Součástí projektu je i laboratoř městské 
mobility se sídlem v Aspernu. V této „živé 
laboratoři“ mohou být vyvinuty, testovány 
a dál vyhodnocovány sociální a technické 
inovace v reálných podmínkách městské-
ho prostředí.

„Platit za použití“  
namísto „zaplatit a použít“

Cílem laboratoře mobility je redukce 
celkového počtu jízd a omezení vzdále-
nosti, kterou je potřebné denně překo-
návat. Tato strategie se dá označit jako 

„použít mobilitu místo vlastnění svého 
privátního dopravního prostředku“ nebo 

taky „zaplať za použití“ namísto „zaplať 
a použij“.

Městská laboratoř mobility začíná 
v rámci projektu aspern.mobil analyzo-
váním současného stavu geografického, 
právního, politického a finančního rámce 
v souladu s nejnovějším vývojem v oblas-
ti výzkumu. S cílem vytvořit jak strategii, 
tak i konkrétní pokyny bude vytvořen 
plán tras. Tento bude definovat zřízení 
a provoz městské laboratoře mobility.

Místní lidé jako „spolutvůrci“

Proces vytváření plánu tras bude do-
provázen více aktivitami, jejichž cílem 
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Ukázka jednoho z celé sítě hřišť určených pro různé věkové skupiny, včetně posilovacích zařízení pro seniory, v pozadí viadukt s linkou 
metra U2. Jezerní město Aspern.
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bude podporovat výuku projektového 
týmu, takzvaných „spolutvůrců“ a všech 
zúčastněných stran. Intenzivní diskuse 
s místními subjekty a jejich zapojení jako 

„spolutvůrců“ položí základ pro vytvoření 
vodítka pro participaci. Tito „spolutvůrci“ 
budou mít důležitou roli při tvorbě or-
ganizační a řídící struktury budoucí živé 
laboratoře a převezmou odpovědnost za 
instituce, které mají být založeny.

Vyhodnocování a monitoring

V průběhu celé provozní fáze bude čin-
nost laboratoře mobility podporována vy-
hodnocováním a monitorováním struktury, 

čímž se bude zkoumat účinnost, ekono-
mická použitelnost a socioekonomický 
význam jejích činností a implementací. 
V budoucnu se pak laboratoř bude věnovat 
otázkám řízení kvality.

Tím, že aspern.mobil je umístěn v See- 
stadt Aspern, bude mít v konečném dů-
sledku projekt dalekosáhlý dopad i za hra-
nicemi města.
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Participace 
a zapojení

Občané byli zapojeni do vývoje územ-
ního plánu a nadále se aktivně podílejí 
na jeho realizaci, např. účastí v takzvané 

„City Labs“. Uzemní plán slouží jako zá-
klad pro vícestupňový transparentní bran-
ding proces. Urbanisté a zainteresované 
strany definují jak cílovou skupinu bu-
doucích obyvatel oblasti, tak vhodný po-
měr jejich pracovního a osobního života. 
Značka „Aspern – vídeňské město u jeze-
ra“ je budována na těchto procesech a je-
jich zjištěních. K dispozici je také místní 
servis a centrum pro občany. Klíčový slib 
značky „Aspern – vídeňské město u jeze-
ra“, místo pro život s velkým „M“ je for-
mulován v prohlášení této mise.
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Péče o zeleň  
v Praze a Vídni
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Silné stránky ve 
srovnání s Vídní

Praha má oproti srovnávaným 
městům velké plochy 
městských lesů a lesoparků

Lesoparky představují 4/5 veřejně pří-
stupných zelených ploch, díky nim je 
v Praze 96 m2 zeleně na osobu, a tak je 
mezi sledovanými městy na prvním mís-
tě. Druhá Budapešť má málo přes 40 m2, 
Vídeň má ca 10 m2. Velká část lesoparků 
je na okrajích Prahy, ale přesto se Praha 
vymyká srovnávaným městům tím, že má 
poměrně rozsáhlé plochy zeleně i v širším 
centru.

Velmi důležité jsou i menší plochy ze-
leně, které se ale vyskytují v celém městě 
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Vídeň je jednou z 9 rakouských spolkových zemí. Má 
1,7 mil. obyvatel a 414 km2 celkové plochy, z čehož je 
50 % zeleně, která je ale rozmístěna jinak než v Praze. 
Výhodou Prahy je více ploch zeleně v samotném centru. 
Zeleň v okrajových oblastech Vídně slouží rekreaci, pro 
niž je možné využít i Národní park Donau-Auen (dunajské 
lužní lesy).

(na rozdíl např. od Vídně), a to i v jeho 
širším centru.

Praha je zajímavě 
geomorfologicky členěna 
a má celou řadu geologických 
i geomorfologických zajímavostí

Díky složité a pestré geomorfologii 
Prahy má pražská zeleň dobrý potenciál 
na vzájemné propojování, což je i vyu-
žíváno v systémech ekologické stability, 
které většinou sledují údolí pražských 
toků, kterých má Praha velké množství. 
Velkou výhodou Prahy je totiž právě její 
vodní síť – síť menších toků napojujících 
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se na Vltavu. Nejenže propojují městskou 
zeleň uvnitř města, ale jsou i přirozeným 
propojením městské zeleně se zelení za 
hranicí Prahy.

Praha má množství zajímavých 
parků i specializovaných 
zařízení se zelení

Z historických důvodů má Praha velké 
množství zajímavých parků v centru měs-
ta. Kromě parků najdeme v Praze i spe-
cializovaná zařízení jako jsou Botanická 
zahrada Univerzity Karlovy, Botanická 
zahrada Prahy, ZOO Praha. ZOO Praha 
snese i mezinárodní srovnání – je unikátní 

především svým geomorfologicky zají-
mavým umístěním.

V Praze je řada přírodně 
cenných území

Na území města je 90 maloplošných 
zvláště chráněných území (8 národních 
přírodních památek, 67 přírodních pamá-
tek a 15 přírodních rezervací). Jde o širo-
ké spektrum území od geologických a pa-
leontologických lokalit přes botanické, 
zoologické, entomologické až po lesní lo-
kality, o celkové rozloze více než 2 200 ha 
(cca 4,4 % z celkové rozlohy města). 
V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je 
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Jednotná koncepce údržby zeleně ve Vídni zajišťuje 
dosahování stejných standardů a postupů na území celého 
města. Příkladem je zásada, kterou je možné popsat 
jako „více stromů a méně keřů“. Transparence zvyšuje 
subjektivní pocit bezpečnosti, ale usnadňuje také péči 
o městskou zeleň.

vládními nařízeními schváleno na území 
města celkem 12 evropsky významných 
lokalit. Dále bylo zřízeno 12 přírodních 
parků. Současně bylo registrováno 27 vý-
znamných krajinných prvků a 197 stromů 
požívá ochranu jakožto stromy památné.

Velmi důležitá je pestrost pražské pří-
rody, velká rozmanitost biotopů. Pro bo-
hatství pražské biodiverzity je důležitá 
vnitroměstská zeleň městských parků, 
městské lesy i fragmenty nezastavěné ze-
mědělské krajiny na okraji města.
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O zeleň ve Vídni se stará jedna organizace, a to Vídeňské 
městské zahrady, což je oddělení vídeňského magistrátu. 
Jednotná správa zeleně přináší, ve srovnání s Prahou, 
výhody. Kromě možností uplatnění chytrých technologií jde 
především o existenci jednotné koncepce správy zeleně 
ve městě.

V Praze žije volně řada vzácných 
a chráněných zvířat a roste 
řada chráněných rostlin

V Praze žije velké, dosud nevyčíslené, 
množství druhů bezobratlých (z toho ně-
které velmi vzácné druhy, vázané na spe-
cifické reliktní biotopy) a 350 druhů ob-
ratlovců, z toho ca 32 druhů ryb, 11 druhů 
obojživelníků, 7 druhů plazů, 240 druhů 
ptáků a 60 druhů savců, včetně větších 
savců, jako jsou kopytníci (srnec obecný, 
mufloni, divoká prasata) nebo lišky a je-
zevci.

V Praze se nacházejí chráněné dru-
hy rostlin, z toho řada z nich je kriticky 
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ohrožená vyhubením a nacházejí se v Čer-
veném seznamu ČR (cévnaté rostliny: 
44 druhů v kategorii C1 kriticky ohrožené, 
99 druhů v kategorii C2 silně ohrožené, 
158 druhů v kategorii C3 ohrožené, 5 dru-
hů v kategorii C4 vyžadující další pozor-
nost).

V Praze žije 5 druhů kriticky ohrože-
ných bezobratlých, 4 druhy silně ohrože-
né a 13 druhů ohrožených (kategorizace 
dle z 114/92 Sb.). Mimo několika málo 
nepůvodních druhů není ichtyofauna 
(ryby a mihule) v Praze významná, snad 
s výjimkou drobných pražských toků.

Všechny druhy obojživelníků (s vý-
jimkou skokana hnědého) a plazů žijí-
cích v Praze jsou chráněny dle zákona 

114/92 Sb. a ohroženy vyhubením (z toho 
5 druhů kriticky).

V Praze žije 50 druhů ptáků ohrože-
ných vyhubením, z toho 3 kriticky (vy-
hláška 395/92 Sb). Praha je významným 
zimovištěm tažných ptáků.

Z pražských savců je jich zhruba čtvr-
tina (11 druhů) řazeno (395/92 Sb.) mezi 
zvláště chráněné živočichy a z toho je 
jich 1 kriticky ohrožený (sysel obecný) – 
a 4 silně ohrožené (druhy netopýrů).

V Praze jsou zpracovány územní systé-
my ekologické stability a biocentra, kte-
ré tvoří kostru pražské přírody. Z tohoto 
pohledu jsou velmi důležité koridory 
pražských potoků, které přivádějí přírodu 
z okolí Prahy až téměř do centra.
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Jsou zpracovány vzory pro jednotlivé druhy zeleně a přírodní areály. Podle těchto vzorů je prováděna údržba 
jednotně na celém území Vídně.
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V Praze je tradice vycházek  
do přírody a jejího pozorování

Střediska ekologické výchovy, ale 
i jiné organizace (převážně NNO) organi-
zují poznávací vycházky do pražské příro-
dy. Studijní vycházky do pražské přírody 
organizují i pražské školy všech stupňů 
(včetně VŠ přírodovědného zaměření). 
Pro laické i studijní pozorování nabízí 
Praha kromě bohatství druhů i zajímavé 
geomorfologické členění, zajímavé výhle-
dy (také díky některým dosud nezastavě-
ným náhorním plošinám, jako je Vidoule 
a Děvín) i zajímavou geologickou stavbu 
s řadou studijně významných výchozů 
(v Praze je 9 mezinárodních stratotypů).

Pražská příroda je Pražany vysoce navště-
vována i individuálně, návštěvnost měst-
ských lesů a parků soupeří s návštěvností 
BZ a ZOO Praha.

Praha má v bezprostředním okolí 
řadu přírodně cenných území

V bezprostředním sousedství Prahy 
v dobré dostupnosti hromadné dopravy 
se nachází CHKO Český kras (128 km2), 
které se rozkládá za západní hranicí Pra-
hy. Kromě tohoto velkoplošného chráně-
ného území se v blízkosti Prahy nacházejí 
desitky maloplošných chráněných území 
a významných krajinných prvků, některé 
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Ke kvalitě bydlení patří i promyšlená regulace volného 
pobíhání psů, včetně motivačních upozornění.

z nich mezinárodního významu (geologic-
ké stratotypy) používané ve vědě i vzdě-
lávání.

Praha má ve svém okolí 
velké plochy zachovalých 
přírodních oblastí i kulturní 
venkovské krajiny

Středočeský kraj, který hraničí s Pra-
hou, nabízí Pražanům řadu dalších zacho-
valých přírodních oblastí ve velmi dobré 
dopravní dostupnosti, především: CHKO 
Kokořínsko, CHKO Křivoklátsko (biosfé-
rická rezervace UNESCO), CHKO Blaník 
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a již zmíněný Český kras ležící v bezpro-
střední blízkosti Prahy.

Další cenné a krásné oblasti jsou Brdy 
(přírodní park Hřebeny), přírodní park 
Džbán, Střední Povltaví a údolí Sázavy 
a Berounky.

Kromě chráněných území nabízí Stře-
dočeský kraj pestrou mozaiku jak lesů 
(přestože se řadí k nejméně lesnatým kra-
jům v ČR), tak luk a polí. Středočeský 
kraj je pestrý i geomorfologicky, najdeme 
zde jak roviny (Polabí), tak pahorkatiny 
(největší je Středočeská pahorkatina).

Praha je dobře propojena 
hromadnou dopravou se 
svým přírodním okolím

Prahu propojují s jejím okolím tratě 
Českých drah, příměstská autobusová do-
prava a dálková autobusová doprava.

V Praze je tradice výletů do 
jejího okolí a v okolí je slušná 
turistická infrastruktura

Mezi historicky prvními turistickými 
značenými cestami zřízenými Klubem 
českých turistů v roce 1889 v Čechách 
byla v oblasti Hřebeny cesta na vrch 
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Babka (šlo o součást tras na Svatého Jana 
pod Skalou a Karlštejn). Za jižní hranicí 
Prahy lze vysledovat téměř stoletou tra-
dici turistiky v údolích Sázavy a Vltavy 
(první turisticky značená cesta v Čechách 
byla cesta ze Štěchovic na Svatojánské 
proudy).

Díky uvedené tradici existuje v okolí 
Prahy rozvinutá turistická infrastruktura 
(byť mnohdy v nedostatečném technic-
kém stavu, což se týká především do-
pravní infrastruktury), ať jde o půjčovny 
sportovního vybavení (lodě, kola, brusle, 
koně), služby (stravování a ubytování), 
infrastrukturu cest (cyklostezky, cesty 
vhodné pro inline brusle, hippoturistiku, 

cyklo i moto turistiku, odpočivadla) nebo 
informační centra.

Podle průzkumů návštěvnosti CHKO 
tvoří Pražané významnou část návštěvní-
ků a převážnou část pravidelných návštěv-
níků.
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Hlavní problémy Neexistuje funkční koncepční 
správa městských lesů, lesoparků, 
parků a dalších velkých ploch 
městské zeleně v oblasti jejich 
celkové propojenosti, (optimálně 
odstupňované) intenzity údržby, 
správy pozemků a investic

Tento problém se týká všech větších 
souvislých ploch městské zeleně, tj. pře-
devším městských lesů, parků a lesoparků, 
ploch spravovaných jak HMP, tak i MČ 
a soukromými majiteli. Do této kategorie 
spadají i plochy spravované městskými 
zařízeními typu BZ a ZOO.
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Návrh parků se řídí vzory a zásadami, které jsou 
připraveny městskými odborníky, ale k návrhu realizace 
jsou zváni i obyvatelé města. Na místě plánovaného parku 
se mohou obyvatelé příslušné městské části seznámit 
s jeho návrhem, vyjádřit se k němu a navrhnout vylepšení.

Přes velké množství dílčích studií i roz-
sáhlejších koncepcí (Územní plán, Generel 
zeleně HMP, Zásady péče o zeleň, Prognó-
za, koncepce a strategie ochrany přírody 
a krajiny v Praze, koncepce tzv. Zelené-
ho pásu, obě poslední práce z roku 2008 
a Koncepce péče o zeleň v hlavním měs-
tě Praze z roku 2010 a lesní hospodářské 
plány v případě lesních pozemků) neby-
la zavedena do praxe celková koncepční 
správa větších městských zelených ploch 
(nejen lesů a lesoparků, ale i větších úze-
mí s různě i nejasně definovaným využi-
tím, která jsou ale pokryta zelení), a to jak 
ve správě HMP a MČ, tak i dalších maji-
telů (soukromých i státních).
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V důsledku této situace je řada jednot-
livých problematik řešena správně a kva-
litně, především řízená údržba zvláště 
chráněných území, údržba celopražsky 
významných městských parků, podpora 
rozvoje Botanické zahrady Praha a Zoolo-
gické zahrady Praha, ale pouze pokud toto 
řešení sledujeme jako odtržené od celku.

Řada ostatních území (jde především 
o městské lesy, lesoparky, parky nece-
lopražského významu) zůstává na okraji 
zájmu vedení města a jsou často chápány 
spíše jako prostředí pro další rozvojové 
záměry, které mají území „zkvalitnit“. 
Tato území se přitom těší velkému zájmu 
Pražanů a jejich návštěvnost je srovna-
telná s intenzivně udržovanými územími 

typu BZ a ZOO (z nejvíce navštěvova-
ných jde například o oboru Hvězda, Ďáb-
lický háj a další). Obliba těchto území je 
daná i nevelkou docházkovou vzdáleností 
od bydlišť a pracovišť jejich návštěvníků. 
Vysoká návštěvnost těchto území má i ne-
gativní dopady, a to také na zvlášť chrá-
něná území, která se v těchto územích 
nacházejí a která velkou návštěvností 
trpí, což se při de fakto zmenšování těch-
to ploch zeleně dále zhoršuje. Vzhledem 
k tomu, že důležitost těchto, převážně les-
ních, území je dlouhodobě podceňována, 
trpí často nedostatečnou údržbou, téměř 
vždy nedostatečným úklidem, vandali-
smem a snižující se bezpečností návštěv-
níků. Jejich údržba probíhá buď zcela 
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Vídeňské parky a hřiště jsou nejrůznějších druhů a slouží různým cílovým skupinám. Jejich návrh se řídí vzory 
navrhnutými odborníky a diskusí s obyvateli Vídně.
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nedostatečně, nebo nárazově, na místo 
průběžné péče.

Obnova a údržba těchto území se po-
týká také s dopady nedostatečné komuni-
kace s veřejností, kdy i oprávněné a věcně 
správné pěstební zásahy jsou neinformo-
vanou veřejností negativně přijímány. Což 
je způsobeno i – již výše zmíněnou – ne-
dostatečnou průběžnou údržbou a jejím 
nahrazením nárazovými, často drasticky 
vyhlížejícími zásahy.

Tato území jsou často ohrožována také 
prodejem pozemků i tím, že pozemky 
vrácené v restitucích nebyly vykoupeny 
HMP od jejich majitelů. Tím se zhoršu-
je jejich propojenost a průchodnost, kte-
rá by naopak měla být zlepšována, a to 

i s ohledem na propojení s pražským oko-
lím, které je pro spontánní rekreaci Praža-
ny intenzivně využíváno, je ale většinou 
nutné se do něj dostat pomocí automobi-
lové nebo hromadné dopravy. Nutno při-
pomenout, že propojenost a průchodnost 
zelených ploch není důležitá pouze pro 
lidské, ale i pro zvířecí, divoce žijící oby-
vatele Prahy. Stávající stav směřuje spíše 
k další fragmentaci. Dosud nebyl v plném 
rozsahu realizován ani plán na tzv. Zele-
ný pás (mozaika lesů, luk a pastvin), který 
by měl ohraničit HMP a přirozeně pro-
pojit jak lesní celky / zelené plochy na 
území Prahy, tak tyto celky s přírodními 
oblastmi za hranicí HMP. Toto celkové 
propojení by mělo pozitivní vliv jak na 



Kromě větších ploch zeleně, květinových záhonů a stromořadí podporuje Vídeň tvorbu zelených fasád, střech 
a dvorků jako opatření snižující horko ve městě. Vídeň podporuje, formou subvencí, i soukromé iniciativy v této 
oblasti.
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možnosti využívání obyvateli Prahy k re-
kreaci (zlepšení dostupnosti přírodních 
oblastí i pěšky či na kole), tak na kvalit-
ní stav městských lesů (rozložení zátěže 
z návštěvnosti, lepší ekologická stabilita). 
K propojování nejsou v plné míře využita 
ani údolí malých vodních toků na území 
HMP, která většinou plní roli jak v ochra-
ně přírody (biokoridory), tak v rekreaci.

Rezervy zůstávají i ve využití brown-
fieldů uvnitř městské zástavby pro zaklá-
dání nových městských parků, lesoparků 
a dalších zelených ploch, které sice jed-
notlivě nebudou mít velkou rozlohu, ale 
jejich rozložení zkrátí docházkovou vzdá-
lenost obyvatel k místu individuální kaž-
dodenní rekreace v městské zeleni a sníží 

Každý vídeňský zahradník používá manuální 
evidenční přístroj pro digitální evidenci pracovních 
dob a prací. Cílem je dosahování vysoké efektivity 
práce, ale také udržování přesného přehledu 
o prováděné péči o konkrétní zeleň. Veškeré 
údaje jsou uchovány v databázi a geografickém 
informačním systému, kam jsou online zapisovány 
okamžitě po provedení konkrétního úkonu.
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celkové zatížení městské zeleně návštěv-
ností.

Výše popsaná situace je způsobena fak-
tem, že přestože existuje celá řada postup-
ně do praxe zaváděných koncepcí, nejsou 
jasně nastavené celkové pražské priority, 
správa ploch městské zeleně je roztříště-
ná, plochy trpí rozdílnou kvalitou péče 
v důsledku různých vlastníků a správců. 
Celkové péči o velkoplošnou pražskou 
městskou zeleň spíše škodí důsledné od-
dělování různých druhů městské zeleně 
(které je logické z pohledu plánování in-
tenzity údržby) a její různí správci, pro-
tože při neexistenci celkového posuzová-
ní nelze rozumným způsobem zhodnotit, 
jaké investice do městské zeleně přinesou 

Pražanům větší prospěch a nelze tak efek-
tivně určovat jejich výši. Ve výsledku tak 
jsou postižena především zdánlivě méně 
cenná území, která ale hrají při každoden-
ní rekreaci Pražanů zásadní úlohu.
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