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Počátek 

OECD – Environmental Performance Review



Udržitelná, zdravá, chytrá, kompaktní, aj. 

města? 

– udržitelné

– zdravé

– chytré

– příznivé pro život 

(liveable city)

– rezilientní

– zelené

– spravedlivé

– participativní

– zanedbané

– město krátkých vzdálen.               

(short distance city)

– digitální

– propojené (networked city)

– znalostní (knowledge city)

– informační (information city)

– všudypřítomné (ubiquitous

city)

– vnímavé město (sentient

city)

– technopolis

– tele-city

– cyber-city

– ad. ad.  



Informační zdroje 

– WoS – cca 5 tis. článků (sustainable, smart city)

– Google Scholar – cca 6,5 tis. (nejen IF, ale i výzkumné 

zprávy, projektové výstupy apod.)

– české odborné texty v mez. zdrojích (Scopus, WoS ad.) 

- ?

– české odborné texty v českých periodikách  (20-30,  z 

toho minimum celkově se zabývající koncepčními 

otázkami)

– diplomové a bakalářské práce – několik desítek prací, 

spíše rešerše nebo dílčí problém 





Rešeršní část – výsledek 

– provedena rešerše několika desítek publikací (IF 

články) a internetových zdrojů (novinové servery atd.)

– sekundární analýza – zhodnocení výsledků 

bibliometrických aj. analýz (Fu a Zhang, 2017; Bibri a 

Krogstie, 2017; ad.) 

– prominentní koncepty – udržitelné a chytré město



Srovnávací analýza 

What are the differences between sustainable and smart 

cities? (Ahvenniemi et al., 2017)

1. Metodika pro posuzování udržitelného rozvoje měst 

(dále Metodika UM) (NSZM, MŽP 2017)

2. Metodika Konceptu inteligentních měst (dále Metodika 

ChM) (Bárta a kol., 2015)



Srovnávací analýza – postup/metoda

• Shodné znaky metodik (obecné):  (i) zaštítění formálními 

autoritami (proces schválení); (ii) možnost jejich využití 

městy stejné velikosti; (iii) vznik v přibližně stejném 

období.

• Shodné znaky strukturní (porovnávané prvky):  (i) 

definování témat/oblastí vymezující explicitně dané 

koncepty a (ii) bližší specifikace dané oblasti 

indikátory/opatřeními. 

Kvalitativní srovnávací analýza:

1. Jak se koncepty liší tematicky (tj. z hlediska vymezení 

témat/oblastí)?

2. Jak se koncepty liší hodnotícími nástroji (tj. indikátory pro 

jednotlivá témata)? 



DOPRAVA
Metodika UM Metodika ChM

Oblast UR Indikátory Téma 

UR

Opatření/ (Indikátory) 

Snižování 

nutnosti 

používat IAD 

a podpora 

alternativníc

h druhů 

dopravy 

(řízení

poptávky po 

dopravě)

Přeprava 

cestujících MHD

Dostupnost spojení 

veřejnou dopravou

Mobilita a místní 

přeprava 

cestujících

Plán dopravy/ 

udržitelné mobility 

(či obdobného 

Strategického 

dokumentu)

Zavedený systém 

regulace parkování 

a dopravy

Doprava Město sleduje přepravní 

práci na území města 

(naměřená data z 

individuální, veřejné, 

cyklistické a pěší dopravy), 

případně reprezentativní 

průzkum dle indikátoru ECI 

A3

Město má SUMP/ příslušný 

generel

Město využívá data ze sítě 

mobilních operátorů pro 

analýzu a plánování dopravy

Omezování vjezdu a stání 

individuální a případně 



Srovnávací analýza  - výsledky

Koncepty UM a ChM (reprezentované metodikami) se 

v mnohém liší:

• historií/vznikem (společenský záměr vs. byznys plán)

• rozsahem a obsahem (široký záběr/klíčové oblasti rozvoje 

komunit vs. výběrové, spíše technologicky orientované 

oblasti a aspekty)

• institucionalizací (propracovaný systém hodnocení a 

auditování vs. volná, spíše inspirující metodika)

• počtem realizací

• ad. 



Srovnávací analýza  - výsledky (pokrač.)

Koncepty UM a ChM (reprezentované metodikami):

• Ve faktické rovině vykazují řadu společných rysů 

(překryvů/redundancí i komplementarit) 

• V deklaratorní rovině formulují obdobný zájem o rozvoj 

obcí, měst i regionů dle zásad strategického řízení a 

v souladu s principy UR



Závěr  - možné trajektorie dalšího vývoje  

1. existence a rozvoj dvou paralelních konceptů 

– Koncept udržitelných měst (definovaný Metodikou UM 

nebo např. ISO 37120)

– Koncept chytrých měst (definovaný Metodikou ChM

nebo např. ISO 37150, 37122) 

2. koncept „chytrých udržitelných měst“ jako uznání 

společných hodnot



„One city at a time“
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