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Třetí ročník

představil chytrá a praktická řešení 

pro města a obce. A to prostřednictvím 

unikátní mezinárodní konference. Poradil 

i s tím, jak se dají inovace využít v době 

pokoronavirové. Na brněnském výstavišti 

se tak sešlo přes 600 návštěvníků. Dalších 

300 se připojilo on-line.

Unikátní spojení konference 

s doprovodnou výstavou 

chytrých řešení

Čeští i zahraniční lídři 

a experti v oboru Smart City

2+1 den 

inspirace 

na příkladech 

dobré praxe 

z regionu

Platforma pro předávání zkušeností, 

sdílení nových trendů a navazování spolupráce



URBIS 2020 během dvou dnů přivedl na brněnské výstaviště více než 50 řečníků, odborníků na téma 

Smart City. Třetí den otevřel brány místních společností, které návštěvníkům ukázaly svá chytrá řešení 

v praxi! URBIS tak představil největší konferenci na téma Smart City v České republice. 

Mezi další důležité body patřila prezentace 

výstupů a zkušeností z Lighthousových projektů 

v rámci podpory Horizon 2020. Na výstavišti se 

uskutečnilo zasedání projektu C-Roads, které 

vedli Martin Böhm z rakouského AustriaTechu 

a Martin Pichl z Ministerstva dopravy ČR. Tento 

projekt bude v budoucích letech hýbat 

inteligentní dopravou. A jak? Na to se můžete 

přijít podívat v červnu 2021 do Brna, kde 

součástí akce URBIS bude mezinárodní 

událost „C-ITS Road Show“, na které bude 

předvedeno, jak vozidla umějí komunikovat 

mezi sebou i s dopravní infrastrukturou.

DIGITALIZACE SMART ŘÍZENÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SLUŽBY SAMOSPRÁV

BUDOUCNOSTPŘÍNOSY

MÍSTNÍ INSPIRACE

VÝSTUPY

URBIS Fair 
Benefits

přes

40 
prednášek

a panelových
diskuzí 30

workshopů

2
tematické

konference

13 
exkurzí v místních společnostech

Jak vypadal  
URBIS 2020?



Jedním z pilířů akce jsou praktické workshopy, 

které se věnovaly budoucnosti autonomních vozů 

ve městech i příběhům úspěšných měst zapojených 

do programu URBACT. Experti představili koncept 

udržitelné čtvrti Chytré Líchy, která se buduje 

v Židlochovicích, i plánování a rozvoj chytré čtvrti 

Špitálka, která spadá pod projekt RUGGEDISED.

V pavilonu E se kromě řečníků představilo
na ploše 409 metrů čtverečních také 31 vystavovatelů, 
kteří prezentovali řešení pro veřejnou správu či 
mobilitu. Zazněly i odpovědi na otázky životního 
prostředí a odpadového hospodářství. Vystavovatelé 
ukázali nejrůznější technologické a softwarové 
nástroje, dokonce i městský mobiliář.

Jak vypadal  
URBIS 2020?



Výroční zasedání evropské platformy pro 

chytrá města a komunity EIP-SCC ocenilo 

aktivity řady měst ze střední a východní 

Evropy.  Přestože řada řečníků nemohla 

z důvodů opatření proti šíření koronaviru 

přijet do Brna osobně, program to nijak 

významně nenarušilo a všechna jednání 

probíhala zároveň online, ve formátu 

webináře nebo živého přenosu. 

Více než 

se připojilo on-line.

Uskutečnilo se

networkingových setkání.

Konalo se 

mnoho workshopů, které pokrývaly vše 

od datových platforem po obchodní modely.

Projednaly se projekty 

budoucích let v celkové hodnotě

300 účastníků

100 one-on-one
20 diskusí,

121 milionů euro.

LETOŠNÍ ROČNÍK
TAK ÚSPĚŠNĚ ODSTARTOVAL

DALŠÍ SPOLUPRÁCI.

URBIS STARTUJE SPOLUPRÁCI 
NA EVROPSKÉ ÚROVNI 

EIP-SCC



ZLATÁ MEDAILE URBIS

Elektronické 
odbavování

cestujících prostřednictvím 

bezkontaktních platebních 

karet ve vozidlech DPMB

VÝROBCE Mikroelektronika, 
spol. s r.o.
VYSTAVOVATEL Dopravní 
podnik města Brna, a.s.

Všechna vozidla DPMB byla v rámci 

tohoto projektu vybavena u všech 

dveří validátory, které umožňují odba-

vení cestujících bezkontaktní platební 

kartou bez předchozí registrace.  Navíc 

se cestující nemusí starat o cenu 

a časovou platnost jízdenky. 

LocSense

VÝROBCE A VYSTAVOVATEL

Sensority

LocSense je chytré řešení pro moni-

toring přenosných dopravních 

značek. Senzor je navržen tak, aby 

snímal aktuální polohu, natočení 

i náklon samotných značek a byl 

nápomocný zejména při haváriích 

a blokovém čistění.
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3 Wristband 
Dispenser WBD 

VÝROBCE  Surf Point, a.s.
VYSTAVOVATEL  e-Point 
communications, s.r.o.

Jedná se o integrované HW a SW systé-

mové řešení, které umožňuje samoob-

služný prodej a výdej RFID náramků. 

Lze jej využít zejména v rámci plavec-

kých, sportovních a wellness areálů. 

Své uplatnění najde ale i v jiných obo-

rech podnikání, jako je pořádání různých 

druhů eventů apod.

Oceněné produkty 2020



„ Za letošní ročník URBIS SMART CITY 

FAIR jsem velmi ráda. V dnešní době je 

většina akcí tohoto charakteru zrušena, 

takže jsem ráda, že se v byť omezeném 

rozsahu povedlo tuto akci zorganizovat 

a že zástupci měst, obcí, ale také 

univerzit a podnikatelských subjektů 

měli možnost se potkat a vyměnit si 

své zkušenosti. Budou mít tedy na co 

navazovat a pevně věřím, že příští rok 

už akce bude ve větším rozsahu a těch 

novinek a informací bude ještě více. “
Markéta Vaňková
primátorka města Brna

„ URBIS SMART CITY FAIR je 

důležitá konference s výstavou, která 

podporuje nové technologie pro města 

a obce. Současná omezení cestování 

znemožnila účast zahraničních hostů 

a řečníků, ale reagovali jsme 

na aktuální situaci a zachovali 

tak celkový formát této odborné 

konference. Jsme rádi, že se 

mohla uskutečnit i v omezení 

za kovidoých podmínek 

v takovém rozsahu.  “
Jiří Kuliš
generální ředitel Veletrhy Brno, a.s.

„ URBIS je jedinečný 

v kombinaci atraktivního konferenčního 

programu a možnosti navštívit stánky, 

kde jsou vidět konkrétní projekty 

vystavujících firem. Letošní rok hodnotím 

pozitivně. Jsem mile překvapen účastí, 

přijelo i mnoho zástupců jiných měst. “
František Kubeš
Magistrát města Brna

„ Protože jsem přijel jen na přednášku, 

nemůžu hodnotit akci jako celek. 

Navíc vnímáme, že se URBIS koná 

v neobvyklých podmínkách. Tak 

jsme rádi, že tady letos můžeme 

všichni společně být. Je důležité se 

vzájemně setkávat a diskutovat nad 

danými tématy z různých úhlů pohledů 

CO SI O URBIS 2020 MYSLÍ JEHO 
ŘEČNÍCI A VYSTAVOVATELÉ?



a vysvětlovat a být ochotni investovat 

do smart city projektů. Za nás je zásadní 

zajistit větší akceschopnost státu a jít 

naproti městům a obcím. “
David Koppitz
náměstek ministryně pro místní rozvoj

„Dopravní podnik města Brna 

i já osobně se URBISu účastníme 

každoročně. Dokonce každý rok 

přihlašujeme některé naše řešení do 

soutěže Zlatý URBIS a jsme zatím 

velmi úspěšní. Myslím si, že setkávání 

lidí, kteří se pohybují v tomto oboru, je 

velmi důležité. Velice inspirativní jsou 

v letošním roce exkurze do firem, kde 

účastníci uvidí chytrá řešení v praxi. 

URBIS je pro nás naděje – po půl roce 

jsme se konečně všichni sešli a setkali 

tváři v tvář. Je to letos sice komornější, 

ale zato se mi zdá, že dorazili ti správní 

lidé, ti, kteří o to opravdu stáli. “
Vladimír Jurik
Smart Cities Klub Slovensko

„ Pro oblast smart cities je URBIS 

naprosto zásadní projekt. Brno se 

snaží stát lídrem v této oblasti, takže je 

ideálním místem pro konání takové akce. 

Účastníci zde mohou načerpat mnoho 

inspirace, která je v této oblasti důležitější 

než v jiných oborech. Smart city jako 

takové nemá ustálenou definici, každý si 

pod tímto pojmem představí něco jiného, 

takže bez výměny zkušeností by to 

nemohlo vůbec fungovat. “
Tomáš Apeltauer
VUT Brno

„ Dopravní podnik města Brna 

i já osobně se URBISu účastníme 

každoročně. Dokonce každý rok 

přihlašujeme některé naše řešení do 

soutěže Zlatý URBIS a jsme zatím 

velmi úspěšní. Myslím si, že setkávání 

lidí, kteří se pohybují v tomto oboru, je 

velmi důležité. Velice inspirativní jsou 

v letošním roce exkurze do firem, kde 

účastníci uvidí chytrá řešení v praxi. 

URBIS je pro nás naděje – po půl roce 

jsme se konečně všichni sešli a setkali 

tváři v tvář. Je to letos sice komornější, 

ale zato se mi zdá, že dorazili ti správní 

lidé, ti, kteří o to opravdu stáli. “
Vít Prýgl
Dopravní podnik města Brna

„ Velice vítám, že na konferenci URBIS 

SMART CITY FAIR je diskuze mezi 

akademickou sférou a výzkumnými 

pracovišti, ale zároveň i byznysem. 

Uvítal bych, kdyby bylo v příštím ročníku 

více praktických ukázek, abychom se 

mohli inspirovat z realizovaných projektů 

zahraničních partnerů, které jsou 

užitečné pro samotná města. “
Roman Nekula
generální ředitel Brněnské komunikace

„ URBIS hodnotím jako příležitost 

k diskuzi napříč jednotlivými sektory 

mezi odborníky, říká se tomu 

propojování bublin. Každý z nás 

se věnuje něčemu jinému – velmi 

konkrétnímu, nicméně pokud tato 

řešení propojíme slovem „chytrý“, tak 

je zde příležitost k synergiím. Pro mě 

je URBIS a podobné akce příležitostí 

pochopit nová technologická řešení, 

která je třeba implementovat do našich 

projektů postavených od počátku na 

vizích. Díky tomu, že komunikujeme 

s dalšími účastníky konference, vidíme, 

že naše vize jsou reálné. Je to zajímavý 

a příjemný střet s technologickou 

praxí. “
Soňa Jonášová
zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky



PARTNEŘI URBIS

Záštitu nad veletrhem převzaly 

Asociace krajů ČR, Statutární město Brno, 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz 

měst a obcí ČR, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR, Jihomoravský kraj.

SPOLUPOŘADATELÉ

PARTNEŘI

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚSTO

VÝSTAVIŠTĚ BRNO
2.–3. 6. 2021

EIP-SCC



CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚSTO

VÝSTAVIŠTĚ BRNO
2.–3. 6. 2021

Další ročník URBIS SMART CITY 
FAIR se uskuteční 2.–3. 6. 2021.

www.smartcityfair.cz Kontakty


