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Dekódování chytrých měst: technologie, služby, lidé 
Chytrá zařízení domácnosti propojená s internetem, cloudové a mobilní služby, velkoobjemová data v datových skladech,
digitální výroba… to jsou bouřlivé technologie, které mění způsob našeho vytváření měst po celém světě. Jsou to nástro-
je, které kromě svých chytrých a digitálních komponent nabízí i nové možnosti zlepšení městského života. Dešifrace prin-
cipů Chytrých měst nám v Barceloně pomohla pochopit aktuální sociální, ekonomickou, environmentální a technologickou
problematiku při transformaci moderního města. Stejně jako u lidského genomu, rozkódování této městské DNA, která
ovládá masy dat, může pomoci dalším městům vést a plánovat jejich chytrou a digitální transformaci. 

Decoding Smart Cities: Technology, services, people 
Internet of Things, Cloud and Mobile Computing, Big Data, Digital Fabrication… are disruptive technologies that change
the way we are making cities all over the world. These are tools that beyond their smart and digital components offer
new avenues of possibilities for improving urban life. Decoding the principles of the Smart City helped us in Barcelona
to understand the social, economic, environmental and technological challenges at play in the transformation of the
modern city. Like with the Human Genome, decoding this urban DNA that harnesses masses of data, may help other citi-
es to guide and design their smart and digital transformation. 
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Klíčovým problémem inteligentní proměny města je integrace energie a transformace dopravy s použitím inovací - digi-
tálních i fyzických - a udržitelného designu území a infrastruktury. Máme jedinečnou příležitost znovu rozvíjet naše města
jako udržitelné propojené urbanistické systémy se zakomponovanými technologickými inovacemi i ekologickou moderni-
zací. Přednášky představí úvod do historie problematiky chytrých měst, poskytnou přehled současných technologických
trendů chytrých měst se specifickým zaměřením na integrovanou energii a transformaci dopravy a na inteligentní systé-
my infrastruktury, uvedou příběhy a příklady z různých měst, a také vyhodnotí objevující se technologie a služby chyt-
rých měst s ohledem na jejich přispění k udržitelným městům.

A key challenge for intelligent urban transformation is the integration of energy and transport transformation with use
innovation - both digital and physical - and sustainable spatial and infrastructural design. We have a unique opportuni-
ty to redevelop our cities as sustainably networked urban systems that embrace both technological innovation and eco-
logical modernisation. The lecture will provide a historial introduction to the issue of smart cities, provide an overview
of current smart city technology trends with a specific focus on integrated energy and transport transformation and intel-
ligent infrastructure systems, provide case stories and example from different cities as well as evaluate emerging smart
city technologies and services with a view to their contribution to sustainable cities.
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Chytré město Vídeň: holistický přístup
Chytré město Vídeň si stanovilo za cíl úspěšně překonat výzvy 21. století. Klíčovým úkolem Rámcové strategie chytrého
města Vídeň pro rok 2050 je proto nabídnout všem jejím obyvatelům optimální kvalitu života, spojenou s nejvyšším mož-
ným zachováním zdrojů. Toho lze dosáhnout pomocí komplexních inovací. Základním znakem Chytrého města Vídeň
je následování holistického přístupu. Je ho možné uplatnit napříč celým městem a ovlivňuje skutečně všechny oblasti
úkolů.

Smart City Wien: a holistic approach
Smart City Wien has set the goal to successfully overcome the challenges of the 21st century. It is thus the key goal for
2050 of the Smart City Wien Framework Strategy to offer optimum quality of living, combined with highest possible
resource preservation, for all citizens. This can be achieved through comprehensive innovations. The elementary trait
of Smart City Wien lies in the holistic approach pursued. It addresses a cross-section of the entire city and affects vir-
tually all areas of responsibility.
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Chytrá řešení pro organická a zdravá města
Města jsou živé a dynamické struktury a v našem městském prostředí se odehrávají a projevují procesy zásadních změn.
Musíme proto nejdříve analyzovat, kdo spravuje město a v čím zájmu, prodiskutovat klíčové otázky, jako jsou zelené
budovy a města, upozornit na projekty (Bilbao efekt), novou mobilitu, nové čtvrtě atd., a přitom nezapomenout na kri-
tický pohled. Hnací síly rozvoje nových organických městských částí se nakonec ukazují i v nedávných realizacích, jako je
například hlavní nádraží Vídeň/Rakousko nebo různé rezidenční oblasti v Rakousku a Německu.

Smart solutions towards an organic and healthy city
Cities are living and dynamic structures, fundamental change processes take place and are manifested in our urban envi-
ronment. 
Therefor we have first to analyse who manages the city in whose interests, discuss key issuses like green buildings and
cities, highlight projects (Bilbao effect), new mobility, new neighbourhoods etc., having in mind also a critical view. Finaly
the driving forces for development of new organic urban quarters are shown by recent samples like the main rail-
waystation Vienna/Austria or various residential areas in austria and germany.


