
Smart Region Ústecký kraj

Koncept pro 1 kraj, 

354 obcí a 820 789 obyvatel













Milníky konceptu

• Úvodní koncept září – listopad 2017

• Vznik komise Smart Region ÚK leden 2018

• Komise vzápětí jmenovala 6 pracovních skupin

– IT architektura a data

– Doprava

– Sociální věci

– Energetická efektivita

– Školství

– Města a obce  



Východiska

• 4. nejlidnatější region ČR

• 354 obcí, z toho 59 měst

• Dlouhá SZ hranice se Saskem

• 1945 – 1989 ekologická a 

sociální devastace kraje

• Smart Region koncept je 

jednou z cest jak zlepšit životní 

podmínky v kraji



Strategii je spolupráce

• Inteligentní region je propojený a otevřený region

• Od počátku aktivně zveme města a obce ke spolupráci

• V PS pracují i zástupci např. Litoměřic nebo Děčína

• Připravují se pilotní projekty, na kterých budou s Krajem 

participovat i různá města

• Cílem je podpořit vznik a růst chytrých měst, 

kompatibilních s inteligentním regionem

• Snažíme se motivovat ke spolupráci i MAS nebo okolní 

kraje (nejen Karlovarský a Liberecký, ale i Sasko)   





Akční plán 2019 - 2020

• Design a implementace Datové platformy Smart Region

– Memorandum (KÚÚK, města Děčín, Litoměřice, Ústí nad Labem, 

ICUK, ČVUT, UJEP) 

– Definice standardů a ICT architektury

– Výběr vhodného řešení do konce srpna 2019

– Nastavení business modelu pro provoz platformy do prosince 2019

• Ambice vytvořit unikátní řešení (ne technologicky ale 

koncepčně) naplňující vizi, že jedna platforma pro všechny 

je lepší a efektivnější než 59 nepropojených platforem  

• Potenciálně vidíme 354 obcí dobrovolně zapojených do 

konceptu Smart Region



Další výzvy
• Projekty decentralizované komunitní energetiky – příprava 

na implementaci EU legislativy do energetického zákona

• Analýza dat z provozu krajské flotily elektromobilů (21 vozů) 

a definice strategie dalšího rozvoje

• Byla dokončena inventura dat Odboru dopravy a řešíme 

jejich propojení s daty jiných subjektů (obce, ŘSD, ČD, …) 

• Komunikace s občany – základní podmínka úspěchu

• Intenzivnější zapojení studentů středních škol

• Nezapomínáme ani na znevýhodněné skupiny obyvatel



Svěží vítr ze severozápadu
• Specifický Karlovarský kraj – malý, bez VŠ, jen 4 větší města

• Oba kraje jsou tzv. znevýhodněné uhelné regiony RE:START

• Nabídka ke spolupráci obou krajů byla politiky přivítána  

• Zapojení zástupců KVK do pracovní skupiny ICT architektura 

• Prubířským kamenem bude práce na jednotné datové 

platformě Severozápad – ambiciózní cíl 1 rok před volbami

• …ale nezkusit to by byla velká škoda



Cesta k cíli

Koncept Smart Region není technologický koncept. Je to změna myšlení.

Ani 1 000 Smart konceptů nevytvoří inteligentní region, nebudou-li všichni spolupracovat.

Lidé v regionu vytvářejí strategie a koncepty. Ale nebojí se hledat inspiraci i jinde.

Není důležité být první, ale udělat to co nejlépe.



DĚKUJI ZA POZORNOST A 

PŘÍPADNÉ OTÁZKY
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