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Úvodem
Chytré a přátelské Vodňany je strategický dokument smart city Vodňany. Tento dokument
vymezuje a přiměřeným způsobem aplikuje základní principy konceptu smart city do
konkrétních podmínek města Vodňany. Stanoví základní rozvojovou strategii smart city
Vodňany a navrhuje rozvojové projekty, kterými bude tato strategie naplňována.
Dokument „Chytré a přátelské Vodňany“ vznikl ve spolupráci města Vodňan a konzultační
firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services.
Metodicky staví „Chytré a přátelské Vodňany“ na principech, vymezených v dokumentu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Metodika Smart Cities – Metodika pro přípravu a realizaci
konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů“ z roku 2018. Tento dokument, vzniklý
ve spolupráci MMR ČR a výše uvedené konzultační firmy v roli externích specialistů,
představuje aktualizovanou verzi původního dokumentu MMR ČR „Metodika Konceptu
inteligentních měst“ z roku 2015. Tyto metodické principy byly uplatněny v podmínkách
města velikosti Vodňan – tedy cca 7 tisíc obyvatel – tak, aby sloužily jako užitečné vodítko a
přitom nezatěžovaly implementaci strategie smart city nadbytečnou administrativou.
Strategie smart city podporuje přijatou strategií města Vodňany a koordinuje se s ní všude
tam, kde stanovené cíle a projekty smart city podporují cíle stanovené ve strategii města.
Zatímco však strategie města byla vytvářena na úrovni běžnému občanu srozumitelné,
strategie smart city cílí do značné míry na infrastrukturu smart city včetně té, která je
běžnému občanovi „neviditelná“.
Informační zdroje, z nichž strategie smart city čerpá, jsou objektivně omezeny dostupností
publikovaných statistických a dalších dat v době zpracování této strategie. Tam, kde nebyla
k dispozici přesná statistická data, bylo nutno pracovat s odbornými odhady pracovníků
města nebo zkušenostmi externích konzultantů z obdobných projektů. Některé navrhované
projekty smart city následně zahrnují získávání potřebných informací pro rozhodování města.
Dokument představuje – s ohledem na rychlý vývoj moderních technologií – realisticky
definovanou strategii smart city Vodňany ve střednědobém horizontu, tj. do roku 2024.
Zároveň jde o živý dokument, jehož závěry budou průběžně aktualizovány podle měnících se
okolních podmínek a aktuálních potřeb města.
Dokument má následující strukturu:









Úvod do problematiky smart city obecně a v kontextu města Vodňany (kapitola 1),
Analýza současné situace Vodňan z pohledu obyvatelstva, života ve městě a
městských financí (kapitola 2),
Analýza infrastruktury smart city – mobilita, energetika a služby, informační a
komunikační technologie, zelená infrastruktura a vodní plochy (kapitoly 3, 4, 5 a 6),
Souhrnná SWOT analýza Vodňan z pohledu implementace konceptu smart city
(kapitola 7),
Cíle smart city Vodňany a přehled hlavních zainteresovaných subjektů – stakeholderů
(kapitola 8),
Přehled připravovaných a navrhovaných projektů smart city Vodňany (kapitola 9),
Akční plán – harmonogram implementace navrhovaných projektů (kapitola 10),
Shrnutí a závěr (kapitola 11).

V přílohách jsou uvedeny potřebné rozšiřující informace.
© Město Vodňany 2019
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Manažerské shrnutí
POJEM „SMART CITY“ V KONTEXTU MĚSTA VODŇANY
„Smart city“ představuje koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu, při
němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě, a
následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů města. Přitom dochází k synergiím
mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město, obec či region funguje –
především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart
city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na
soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury.
Pro jeho realizaci slouží konkrétní dílčí projekty, směřované do jednotlivých oblastí
infrastruktury smart city:





mobilita,
energetika a služby,
informační a komunikační technologie
zelená infrastruktura a vodní plochy (tyto projekty jsou často zahrnuté ve výše
uvedených oblastech technické infrastruktury).

Pro implementaci projektů smart city je třeba počítat s vlastními prostředky města, lze však
využít i k tomu určené dotační zdroje na úrovni EU, národní nebo krajské. Rovněž lze podle
potřeby využívat bankovní nástroje, je však přitom třeba bedlivě hlídat zdravé městské
finance.
Strategie smart city Vodňany vzniká v souladu a v koordinaci s ostatními strategickými a
plánovacími dokumenty města, především s přijatou strategií města Vodňany a dále
s Plánem odpadového hospodářství a povodňovými opatřeními, které jsou součástí
krizového plánování města.

MĚSTO VODŇANY, JEHO OBYVATELÉ A ŽIVOT VE MĚSTĚ
Vodňany jsou město s kvalitní ekonomickou základnou charakterizovanou zdravým vývojem
místního podnikání co do odvětvového zaměření a rozvoje malých a středních podniků, s
dostatkem pracovních příležitostí a s přiměřeným bytovým fondem. To vše se odráží v
dlouhodobě stabilním počtu obyvatel.
Urbanistický rozvoj města je ohrožován jevem „urban sprawl“ (blíže viz v příloze 1). Město si
je toho vědomo a předchází tomuto jevu v rámci územního plánování.
Nárůst vzdělanosti ve Vodňanech koresponduje s celorepublikovými trendy. U nich lze také
sledovat zájem obyvatel o projekty moderních technologií všude tam, kde v důsledku
povedou k dalšímu zkvalitnění života ve městě. Důkazem jsou vznikající chytrá města a obce
v celé ČR a důraz, který je tomuto konceptu dáván na vládní i krajské úrovni, s Jihočeským
krajem mezi prvními (město Písek jako první české smart city).
Atraktivnost Vodňan a okolí pro turistiku a cykloturistiku kromě toho láká návštěvníky a
podporuje místní podnikání. Město Vodňany si je toho vědomo a cestovní ruch podporuje
k spokojenosti návštěvníků města.
Město Vodňany má stabilní a zdravé městské finance, které umožňují financování nebo
spolufinancování implementačních projektů smart city.
Možné problémy lze spatřovat v infrastruktuře města, která ne vždy koresponduje s výše
popsanými trendy v rozvoji města. Řešení těchto problémů a příležitostí do budoucna
představuje hlavní výzvu pro smart city Vodňany.
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INFRASTRUKTURA SMART CITY – VÝZVY
Mobilita
Z analytické části strategie vyplývají následující výzvy pro smart city Vodňany v oblasti
městské mobility:






udržitelnou městskou mobilitu řešit jako celek, v rovnováze mezi jednotlivými druhy
dopravy a na základě věrohodných dat,
uspokojivě vyřešit problém individuální automobilové dopravy ve městě, včetně
dopravy v klidu,
podpořit ekologickou dopravu, tj. veřejnou dopravu a cyklistickou dopravu, aby byla
na úrovni očekávané v moderním a turisticky atraktivním městě,
zároveň hlídat bezpečnost provozu, potenciálně ohroženou nárůstem počtu
elektrokol, která jsou považována za bicykly, avšak svými rychlostmi se blíží spíše
malým motocyklům,
vhodným způsobem rozvíjet elektromobilitu v městských službách (včetně městského
úřadu) a veřejnou nabíjecí infrastrukturu.

Energetika a služby
Z analytické části strategie vyplývají následující výzvy pro smart city Vodňany v oblasti
městské energetiky a služeb:






rozvíjet ekologické zdroje energie ve městě všude tam, kde je to účelné a
ekonomicky efektivní, zároveň snižovat podíl neekologických zdrojů v městských
budovách,
dále snižovat spotřebu energie v městských budovách s využitím moderních
technologií,
zvyšovat celkový komfort uživatelů i zaměstnanců v budovách městských služeb,
obnovit a modernizovat veřejné osvětlení systémově a s využitím moderních
technologií,
dále zefektivňovat odpadové hospodářství ve městě, a za tím účelem
o sledovat a naplňovat cíle Plánu odpadového hospodářství,
o zefektivnit odpadové hospodářství využíváním moderních technologií nad
rámec cílů a opatření zakotvených v Plánu odpadového hospodářství.

Informační a komunikační technologie
Hlavní výzvou pro smart city Vodňany v oblasti informačních a komunikačních technologií je
zkvalitnit městský informační systém včetně internetového rozhraní pro občany a umožnit
jeho další rozvoj.
Výzvu představuje také příležitost k nasazení víceúčelového kamerového a senzorického
systému, který jednak napomůže zvýšení bezpečnosti obyvatel (zejména zranitelných
skupin), a jednak podpoří regulaci a plánování městské mobility
Městská zeleň a vodní plochy
Z analytické části strategie vyplývají rovněž výzvy pro oblast městské zeleně a vodních
ploch, které jsou řešeny v rámci technické infrastruktury (mobilita, energetika a služby,
informační technologie).

ZÁVĚRY SWOT ANALÝZY
Z provedené SWOT analýzy smart city Vodňany vyplývají následující závěry:


Vnější prostředí je realizaci smart city Vodňany spíše nakloněno, i když tu existují
hrozby, které není radno podceňovat.
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Samo město Vodňany má pro realizaci konceptu smart city výrazné přednosti, které
převažují nad nedostatky.
Úhrnem tedy vnější i vnitřní prostředí je realizaci smart city Vodňany nakloněno, ne
však bez rizik. Je tedy důvod v realizaci smart city Vodňany obezřetně pokračovat.

STRATEGICKÉ CÍLE PRO SMART CITY VODŇANY A PROJEKTY PRO JEJICH IMPLEMENTACI
V rámci strategie smart city Vodňany byly stanoveny následující strategické cíle a projekty
pro jejich naplnění:





Cíl 1: Citlivý a racionální urbanistický rozvoj,
Cíl 2: Systematická a ekologická mobilita,
Cíl 3: Čisté a bezpečné město, přátelské a efektivní městské služby,
Cíl 4: Informované a komunikující město.

Tyto cíle jsou rozpracovány do celkem 13 dílčích cílů s konkrétním způsobem
opakovatelného hodnocení a naplňovány prostřednictvím projektů moderních technologií.
Většina z nich je připravována a sledována v rámci této strategie. Tyto projekty mají
charakter investiční i inovační/vývojový a v době zpracování této strategie jsou v různých
stadiích přípravy a realizace. Přehledně je shrnuje následující tabulka:
Přehled projektů smart city připravovaných v rámci strategie smart city Vodňany
Oblast smart city/projekt

Podporuje
cíle smart city

1. Oblast smart city: Urbanistický rozvoj města
Koncepce veřejných prostranství Vodňan

1

2. Oblast smart city: Inteligentní mobilita
Generel dopravy Vodňan

1, 2

Integrovaný informační systém pro cestující

2

Elektromobily pro městské služby

2

2. Oblast smart city: Inteligentní energetika a služby
Zlepšení energetického hospodářství v městských budovách
3
Využití moderních technologií pro zkvalitnění vnitřního prostředí
3
městských budov
Využití moderních technologií ve veřejném osvětlení
3
Instalace obnovitelných zdrojů ve sportovním areálu Blanice
3. Oblast smart city: Informační a komunikační technologie

3

Dohledový a senzorický bezpečnostní systém

2, 3

Modernizace a rozšíření městského informačního systému

1, 2, 3, 4

Další projekty rovněž svým obsahem podporují koncept smart city a přispívají k naplnění
jeho cílů. Z organizačních důvodů jsou však sledovány v rámci jiných strategických
dokumentů a oblastí řízení města, především územního plánu, plánu odpadového
hospodářství a povodňového (krizového) plánování.
Do strategie smart city Vodňany zapadají také projekty nabíjecí infrastruktury pro
elektromobily, realizované společností E.ON ve Vodňanech mimo přímou působnost města.
Kromě konkrétních projektů sleduje město Vodňany v rámci své strategie smart city další
příležitosti a projektové záměry k uplatnění moderních technologií, které zatím nemají
podobu konkrétních projektů, ale mohou se z nich časem projekty vyvinout.
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NEJBLIŽŠÍ DALŠÍ KROKY
Při realizaci této strategie budou sledovány následující kroky:
a) Schválení strategie na úrovni vedení města, kde bude nutno dosáhnout jejího pochopení a
přijetí všemi zastupiteli.
b) Zahájení osvětové činnosti mezi obyvateli města, směřující k jeho přijetí a vysvětlení jeho
užitku.
c) Komunikace této strategie s krajským úřadem Jihočeského kraje v rámci spolupráce s
ostatními městy a obcemi v JČK a vytváření strategie Jihočeského kraje jako chytrého
regionu.
d) Zahájení přípravy plánovaných projektů tam, kde se předpokládá již v roce 2019 (blíže viz
akční plán).
Tyto nejbližší kroky mohou být v průběhu realizace dále upřesňovány podle výsledků a
okamžité potřeby.
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1. Koncept smart city, jeho implementace a financování
1.1 POJEM „SMART CITY“
1.1.1 Vymezení pojmu
„Smart city“ představuje koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu, při
němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě, a
následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů města. Přitom dochází k synergiím
mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město, obec či region funguje –
především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart
city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na
soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury.
Koncept smart city jako cíl je formalizován ve strategických dokumentech města, obce či
regionu. Takovýmto dokumentem je i „Chytré a přátelské Vodňany“. K jeho naplnění pak
směřují konkrétní dílčí projekty, zaměřené do jednotlivých oblastí.
1.1.2 Čtyři úrovně a tři pilíře smart city
Koncept smart city má čtyři základní úrovně a tři pilíře (viz obrázek č. 1):

Obr. 1 Základní struktura konceptu smart city
A. Organizace, kladoucí důraz na organizaci a systém při správě města, obce či regionu a
jeho dalšího rozvoje.
B. Komunita, kladoucí důraz na podporu komunitního života a občana-jednotlivce jako
součásti městské/vesnické komunity, zapojeného do jejího života a rozhodování o něm.
C. Infrastruktura, kterou tvoří tři základní pilíře „šedé“ /technické) infrastruktury:
 inteligentní mobilita,
 inteligentní energetika a služby,
 informační a komunikační technologie
Tyto pilíře technické infrastruktury jsou zasazeny do zelené infrastruktury, kterou
představuje městská/venkovská zeleň a vodní prvky. Zeleň a vodní prvky přitom plní
nezastupitelnou roli urbanistickou (městotvornou) a architektonickou, klimatickou
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(ochlazování měst jako tepelných ostrovů) a ekologickou (zajištění ekologické rovnováhy
v dané oblasti).
Implementace konceptu smart city v oblasti zelené infrastruktury (včetně vodních ploch) se
velmi často – tak jako právě v případě Vodňan – promítá do výše uvedených oblastí
technické infrastruktury, například v oblasti správy majetku nebo ekologických vozidel pro
údržbu zeleně.
D. Výsledná kvalita života a atraktivita města či obce, která je výsledkem a cílem tvorby
smart city.
Při vytváření a rozvoji infrastruktury smart city je kladen důraz na synergie mezi
implementovanými technologiemi a dlouhodobý přístup k rozvoji infrastruktury
1.1.3 Koncept smart city a urbanistický rozvoj
Koncept smart city podporuje také proces urbanistického rozvoje měst, který je řízen
především územním plánem a dalšími souvisejícím i zákony a předpisy, tak aby byl
racionální a citlivý – tedy přátelský lidem a přírodě a zároveň ekonomicky efektivní.
V současné době je urbanistický rozvoj mnoha měst ohrožen jevem nazývaným „urban
sprawl“ (do češtiny překládáno jako sídelní kaše). Jedná se o překotný nekoordinovaný
rozvoj zástavby, při kterém je velmi rychle zabírána volná krajina sídelními útvary, známými
pod pojmem satelitní města či suburbie s řadou negativních dopadů na život občanů i
rozpočet města. Ačkoliv je proces suburbanizace jako takový přirozený, je třeba jej důsledně
koordinovat.
Implementace konceptu smart city sama o sobě tomuto jevu nepředejde, to je předmětem
územního plánování. Může však pro jeho předcházení poskytnout důležité předpoklady,
doporučení a nástroje v podobě dostupnosti potřebných informací a vzájemné provázanosti
jednotlivých rovin smart city a pilířů jeho infrastruktury v jednom strategickém dokumentu.
Této problematice obecně a v kontextu města Vodňany je věnována samostatná příloha č. 1.

1.2 IMPLEMENTACE KONCEPTU SMART CITY
1.2.1 Strategický dokument
Koncept smart city jako cíl je formalizován ve strategických dokumentech města, obce či
regionu. Takovýmto dokumentem je „Chytré a přátelské Vodňany“.
Strategický dokument smart city






vymezuje problémy k řešení,
stanoví základní cíle smart city a jejich provázanost s ostatními strategickými cíli a
dokumenty města,
definuje potřebné rozvojové projekty smart city a dává jim systém a strukturu, tedy
o určuje již připravovaným nebo realizovaným projektům místo v této struktuře,
o definuje nové rozvojové projekty a tím zaplňuje „bílá místa“,
o určuje vztahy mezi projekty z hlediska účelu, termínů, návazností a nároků na
finanční zdroje,
o definuje projektová rizika a opatření k jejich zmírnění,
stanoví harmonogram úkolů a odpovědnosti za jejich splnění.

1.2.2 Implementace smart city – rozvojové projekty
K naplnění strategického dokumentu směřují konkrétní dílčí projekty, zaměřené do
jednotlivých oblastí. Takovými projekty mohou být například inteligentní městské osvětlení,
využívání obnovitelných a druhotných zdrojů pro městskou energetiku, zavádění osobních a
užitkových elektromobilů pro městské organizace, řešení parkování ve městě, zavádění
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elektronických systémů pro řízení města apod. Takovéto projekty vycházejí z konkrétních
potřeb daného města, obce či regionu, zasazených do kontextu smart city.
Tyto projekty mohou být v různých fázích plánování a přípravy, od záměru na půl stránky po
vydané stavební povolení a vypsané výběrové řízení na dodavatele. Vedle toho se v procesu
přípravy smart city řada takovýchto projektů teprve od samého začátku definuje.
V zásadě lze rozlišit dva typy implementačních projektů moderních technologií pro smart city:
a) investiční projekty,
b) vývojové (demonstrační, inovační) projekty.
Investičním projektem je pořízení a provoz zařízení, např. dopravních prostředků,
informačních technologií či jiného majetku, které jsou již nabízeny dodavatelským trhem.
Pořídit je možno z vlastních peněz zadavatele, s využitím bankovních nástrojů nebo s
přispěním dotace z evropských nebo národních zdrojů určených ke spolufinancování
investic. Veřejný zadavatel, který takovýto projekt realizuje, pořizuje veškerý majetek do
svého vlastnictví při respektování pravidel veřejného zadávání.
Naproti tomu u vývojového projektu (též „demonstrační“ nebo „inovační“) funguje město
jako „živá laboratoř“ pro moderní technologie, které jsou do projektu nasazeny. Většinu
nákladů takového projektu hradí výrobci nebo k tomu určené dotační programy, zaměřené
na výzkum, vývoj a inovace. Město nebo jiná organizace, která technologii užívá, zpravidla
platí pouze náklady bezprostředně související s jejím provozem. Výrobci za své investované
peníze získávají data z živého provozu, nezbytná pro budoucí komercializaci zkoušených
technologií, k nimž každý takovýto projekt směřuje. S ohledem na testovací charakter
provozu přitom nemá smysl očekávat a vyžadovat jejich naprostou spolehlivost a
stoprocentní disponibilitu.
1.2.3 Provázanost smart city se strategií města
Smart city nevzniká „na zelené louce“, nýbrž v situaci, kdy města zpravidla mají svoji
vlastní strategii, plány, cíle a rozvojové projekty, které již smysl a cíle smart city de facto
naplňují. Je pak třeba je vhodným způsobem zasadit do kontextu smart city tak, aby se na
nic nezapomnělo a nic se nedělalo navíc.
Koncept smart city a projekty, jimiž se tento koncept naplňuje, mají významný politický
kontext, zejména v souvislosti s vynaloženými prostředky z veřejného rozpočtu a
dosaženými viditelnými výsledky. Implementace konceptu smart city musí reagovat na
problémy a potřeby daného města, jinak se stane pouhým líbivým heslem bez praktického
obsahu. Při realizaci smart city je vždy nutno zabránit situacím, kdy by město
vynaložilo značné finanční částky na realizaci atraktivně vyhlížejícího rozvojového
projektu, o nějž nakonec není žádný nebo je jen minimální zájem, protože projekt nebyl
kvalifikovaně připravený a založený na realistických základech.
Strategie měst jsou velmi často (ne vždy) orientovány především do „viditelné“ oblasti města,
zvlášť pokud vznikají za široké účasti občanů. Strategie a implementační projekty smart city
naproti tomu míří i na běžnému občanovi „neviditelnou“ infrastrukturu, která je podmínkou
fungování města. Příkladem může být infrastruktura pro vysokorychlostní internet nebo
efektivní správa městského majetku s využitím moderních informačních technologií.

1.3 MOŽNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PRO PROJEKTY SMART CITY
1.3.1 Vlastní zdroje
Důležitým zdrojem financování projektů jsou vlastní zdroje města, objektivně omezené jejich
rozpočtem. Zde je nutno dbát na péči řádného hospodáře a sledovat zejména závazky do
budoucího období, které plynou z příslušných smluv souvisejících s implementací daného
projektu. Mezi takovéto závazky patří i případné splátky úvěrů.
3

1.3.2 Dotace do investičních projektů
Hlavním cílem dotací do investičních projektů je podpořit investice do technologií již
vyvinutých a nabízených na trhu, jejichž využívání je celospolečensky prospěšné, avšak jsou
příliš drahé na to, aby se vynaložená investice plně vrátila v podobě finančních přínosů,
například úspor provozních nákladů.
a) Úroveň EU
Nejobvyklejším zdrojem pro spolufinancování investičních projektů jsou příslušné operační
programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů pro ČR (ESIF).
Prostředky z těchto fondu jsou přidělovány prostřednictvím operačních programů.
Pro realizaci investičních projektů v rámci smart city přicházejí například pro období 2014 –
2020 v úvahu následující operační programy:


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v gesci
Ministerstva průmyslu a obchodu, zahrnující mj. podporu chytrých energetických sítí,
nízkouhlíkové (tj. nízkoemisní a bezemisní) mobility a energetiky v podnicích,
podporu moderního veřejného osvětlení mimo chráněné oblasti nebo podporu
vysokorychlostního internetu,



Integrovaný regionální operační program (IROP) v gesci Ministerstva pro místní
rozvoj, zahrnující mj. podporu přestupních terminálů a záchytných parkovišť
v dopravě, podporu bezemisních a nízkoemisních dopravních prostředků ve veřejné
dopravě, podporu dopravní telematiky a zařízení pro zvýšení bezpečnosti v dopravě,
podporu cyklodopravy, ale také například podporu využití moderních informačních a
komunikačních technologií pro zvýšení efektivnost ve veřejných institucích,



Operační program Životní prostředí (OP ŽP) v gesci ministerstva životního prostředí,
podporující mj. společensky prospěšné investice v oblasti vodního hospodářství a
ochrany před povodněmi, snižování emisí u stacionárních zdrojů tepla (lokální
topeniště), systémy sledování kvality ovzduší nebo zlepšení hospodaření s energiemi
ve veřejných organizacích,



Operační program Doprava (OPD) v gesci ministerstva dopravy, podporující mj.
infrastrukturu městské drážní dopravy (metro, tramvaje, trolejbusy) nebo síť veřejných
nabíjecích stanic pro elektromobily.

Praktickým problémem při využívání těchto dotací je jejich administrativní náročnost, zvláště
v kombinaci s nejistotou při přidělení dotace a následným způsobem kontroly jejího
využívání. Z tohoto důvodu mohou být uvedené zdroje, alespoň za současných podmínek,
někdy problematické.
b) Národní úroveň
Na národní úrovni přichází v úvahu zejména Národní program Životní prostředí, který
podporuje mj. pořízení elektromobilů pro veřejné instituce, rozvoj zelené infrastruktury smart
city nebo ekologické veřejné osvětlení v chráněných krajinných oblastech.
Pro národní zdroje je charakteristický menší objem finančních prostředků a zároveň menší
administrativní náročnost.
c) Regionální úroveň
Na krajské úrovni existují různé dotační programy, přičemž přístup jednotlivých krajů se
velmi liší. Příkladem progresivního přístupu je právě zmíněný Dotační program Jihočeského
kraje Smart Cities.
Existují rovněž centralizované finanční zdroje určené pro komunitně vedený místní
rozvoj/místní akční skupiny, které jsou dosud relativně málo využívány.
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1.3.3 Dotace do vývojových projektů
Největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a
inovace v letech 2014 – 2020 je bezesporu Horizon 2020. Program v obecných rysech
navazuje na obdobné programy, které vyhlašuje EU již od roku 1980 v podobě tzv.
rámcových programů pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.
Pro podporu konceptu smart city vyhovují především ty sekce Horizon 2020, které se věnují
tzv. Společenským výzvám (Societal Challenges). V rámci této sekce nízkouhlíkové
technologie podporují oblasti Zajištěná, čistá a účinná energie a Inteligentní, ekologická a
integrovaná doprava.
1.3.4 Soukromé zdroje a finanční modely
a) Úvěr
Úvěr je tradičním a nejběžnějším nástrojem soukromého financování. Hodí se zejména tam,
kde je žádoucí (případně nezbytné), aby předmět financování byl od samého začátku v
majetku uživatele. To může být například v situaci, kdy část pořizovacích nákladů pokrývá
investiční dotace, jejíž poskytnutí je zpravidla vlastnictvím dotovaného majetku podmíněno.
b) Směnky a dluhopisy
Směnky a dluhopisy jsou méně standardním nástrojem, který vyžaduje více zkušeností i
administrativy. Municipalitě však mohou za určitých okolností dát více vůle než úvěry. Není
např. třeba dělat výběrové řízení na dodavatele úvěru, banka je zde pouze v roli agenta, je
zde i větší volnost v sjednávání podmínek.
c) Leasing
Leasing znamená pronájem majetku (např. stroje, zařízení, automobilu) od leasingové
společnosti a jeho využívání. Má tři základní formy:




operativní leasing – krátkodobý, po uplynutí sjednané doby se majetek vrací zpět
pronajímateli, který se po celou dobu stará i o údržbu majetku,
finanční leasing – dlouhodobý, po uplynutí nájemní doby, během níž se celý majetek
splatí, přechází majetek do vlastnictví nájemce; ten se během pronájmu stará i o
údržbu,
zpětný leasing – prodej majetku leasingové společnosti a jeho následný pronájem.

Pro leasing platí některé společné znaky:




Pronajímaný majetek při leasingu (na rozdíl od úvěru) zůstává ve vlastnictví
pronajímatele, který jej odepisuje. To má své výhody i nevýhody: Uživatel používá
majetek, který nemá ve své rozvaze, a tudíž neovlivní ukazatele efektivnosti, které se
k majetku v rozvaze váží (zpravidla jde o poměrové ukazatele ziskovosti podniku).
Vlastnická práva uživatele jsou na druhou stranu omezena leasingovou smlouvou.
Uživatel tedy nemůže s majetkem zcela volně disponovat, jako v případě úvěru.

d) Postoupení pohledávek
Mezi další bankovní nástroje pro vztahy mezi municipalitou a dodavatelem technologií pro
smart city lze řadit také postoupení dodavatelovy pohledávky za veřejným zadavatelem
financující bance. Hlavní výhodou je přímé propojení financování s vlastní dodávkou
investice. Část rizika, které tím přechází na banku, se však promítne i do výše úroků ke
splátkám pohledávky.
e) Energy performance contracting – EPC
Podstatou metody Energy Performance Contracting (EPC) je financování investičních
projektů energetického hospodářství, tj. zařízení na dodávku a využití energie (obvykle tepla
a elektřiny) v budovách a jiných objektech – z dosažených úspor energie.
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Projekt EPC zahrnuje:





návrh energetického hospodářství, tedy zařízení pro dodávku a využití energie v
daném objektu,
dodání a instalaci energetických zařízení,
pravidelnou údržbu zařízení po dobu trvání projektu,
měření a vyhodnocování dosažených úspor.

Jde tedy o dodávku na klíč. V tomto případě však náklady spojené s realizací projektu nese
dodavatelská firma. Ta rovněž nese plnou zodpovědnost za vhodnou volbu použité
technologie, dodávku a následný provoz. Způsoby financování projektu přitom mohou být
různé – bankovní půjčkou i z jiných zdrojů.
Zákazník, u něhož se projekt EPC realizuje, pak platí dodavateli po dobu trvání projektu
smluvně stanovené splátky, které odpovídají úspoře energie – tedy rozdílu mezi současnými
náklady na energii a náklady po realizaci projektu EPC. Po skončení projektu pak již platí jen
za novou, nižší spotřebu energie.
f) Veřejně soukromé partnerství (Public-Private Partnership, PPP)
PPP představuje veřejnou službu, která je financována a provozována prostřednictvím
partnerství mezi veřejnou organizací a jedním nebo několika soukromými společnostmi.
Tato partnerství mohou mít různou formu podle zaměření investičního projektu.
U některých forem PPP poskytuje potřebný kapitál soukromý investor na základě smlouvy s
veřejným zadavatelem. Tento soukromý investor – koncesionář pak na základě koncesní
smlouvy dále zajišťuje požadovanou veřejnou službu po smluvně určenou dobu. U jiných
forem se veřejný sektor spolu se soukromým partnerem bezprostředně podílí na investici a
příslušnou veřejnou službu pak oba partneři dodávají prostřednictvím společného podniku.
Výše plateb soukromému partnerovi – koncesionáři za dodávané služby, tedy platební
mechanismus, je nastavena tak, aby se koncesionáři během stanovené doby trvání koncesní
smlouvy vrátila jeho investice i s přiměřeným ziskem – hovoříme zde o platebním
mechanismu koncese. Základem platebního mechanismu jsou buď tržby od uživatelů, nebo
(častěji) poplatky za dostupnost služby, tedy například sjízdnost pruhů silnice v určité délce
po určitou dobu nebo provozuschopnost udržovaného vozového parku veřejné dopravy. Máli být platební mechanismus účinný, musí zohledňovat požadovanou kvalitu dodávaných
služeb a penalizovat její nedodržení.
Objemu investic pak odpovídá doba, na niž je uzavřená smlouva s koncesionářem. Čím větší
objem investovaných prostředků, tím déle se vracejí formou plateb od zadavatele, případně
uživatelů. U velkých investičních projektů se zpravidla doba trvání koncese pohybuje v
desítkách let.
Příprava projektu PPP je zpravidla administrativně značně náročná s ohledem na velký
objem financí a dlouhou dobu jeho trvání. Lze však menší projekty sdružovat do větších
nebo vytvářet typizovaná řešení.

1.4 VZTAH

STRATEGIE
DOKUMENTŮM

SMART

CITY

K

STRATEGII

MĚSTA A DALŠÍM

PLÁNOVACÍM

1.4.1 Dokument „Program rozvoje města Vodňany“
Město Vodňany má průběžně aktualizovanou strategii, zakotvenou v dokumentu „Program
rozvoje města Vodňany“ (dále „strategie města“) s časovým horizontem roku 2021. První
verze strategie města byla vypracována v roce 2011, od té doby je průběžně aktualizována.
V rámci této strategie města byly definovány následující tří klíčové priority rozvoje:
1. Priorita Sport,
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2. Priorita Kultura,
3. Priorita Podpora podnikání.
V rámci aktualizace v roce 2017 byla jako čtvrtá priorita doplněna oblast školství.
Každé z těchto priorit je přiřazeno několik strategických cílů (zde nazývaných „záměry“),
které se dále rozpadají do dílčích úkolů či projektových záměrů (zde nazvaných „projekty“).
Poslední revize a aktualizace této strategie města proběhla v roce 2019 a strategie smart city
dále pracuje s touto aktualizovanou verzí.
1.4.2 Vztah strategie smart city a strategie města Vodňany
Strategie města byla vytvářena na úrovni srozumitelné běžnému občanu. Naproti tomu
strategie smart city cílí do značné míry na infrastrukturu města včetně té, která je podmínkou
fungování města, ačkoli někdy může být běžnému občanovi „neviditelná“ – přinejmenším na
první pohled. Přesto lze vidět souvztažnosti mezi konkrétními projektovými záměry a
strukturou smart city. Zde jsou některé příklady:
Požadavek na zefektivnění provozu Víceúčelové sportovní haly (priorita Sport) a na obnovy
a rekonstrukce školních budov a jejich technických zařízení (priorita Školství) spadají pod
pilíř smart city „Inteligentní energetika a služby“ a nabízí se zde využití inovativních
technologií pro vzdálenou správu městských budov a jejich efektivní energetické
hospodářství.
Požadavek na rozvoj komunitního života (priorita Kultura) a na lepší dostupnost informací o
činnosti samosprávy (priorita Podpora podnikání) mají společný jmenovatel v efektivní
komunikaci mezi vedením města a jeho obyvateli, a jako takové mohou být řešeny s využitím
moderních informačních technologií – pilíř smart city „Informační a komunikační technologie“.
Tyto technologie mohou podpořit i další záměry definované ve strategii města, například na
zlepšení orientace návštěvníků ve městě nebo na propagaci výlovů a rybářských aktivit
(priorita Podpora podnikání).
Požadavky na propagaci cyklistiky (priorita Sport) a na řešení parkování ve městě (priorita
Podpora podnikání) spadají pod pilíř smart city „Inteligentní mobilita“.
Tento výčet možných souvztažností mezi strategií města a strategií smart city není
vyčerpávající. Obecně lze shrnout, že strategie smart city strategii města podporuje a
koordinuje se s ní všude tam, kde stanovené cíle a projekty smart city podporují cíle
stanovené ve strategii města.
1.4.3 Vztah strategie smart city k ostatním plánovacím dokumentům města Vodňany
Jestliže vztah strategie smart city k strategii města je z výše uvedených důvodů spíše volný a
podpůrný, pak tato strategie je velmi úzce koordinována s dalšími městskými dokumenty
strategické povahy, konkrétně




Územní plán města Vodňany (včetně územně analytických podkladů),
Plán odpadového hospodářství města Vodňany,
Povodňový plán města Vodňany jako součást krizového řízení města.

V těchto případech jsou implementační projekty naplňující svojí povahou koncept smart city
zohledněny ve strategii smart city a přiřazeny zvoleným cílům smart city, ale jejich vlastní
řízení a hodnocení je ponecháno příslušným plánům. Blíže k tomu viz v kapitole 8 a 9.
Územní plán města Vodňany je nástrojem urbanistického rozvoje města, který byl
identifikován jako jedna z důležitých výzev pro smart city Vodňany (blíže viz v kapitole 2).
Zhodnocení této situace se blíže věnuje příloha č. 1.
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1.5 ZÁVĚRY PRO SMART CITY VODŇANY
Z uvedených specifik smart city, vymezení typu rozvojových projektů a přehledu v úvahu
přicházejících finančních zdrojů je pro strategii smart city a její implementaci zřejmé
následující:
Je třeba sledovat obecnou filosofii smart city, hlavně co do systémového přístupu
k implementaci navrhovaných řešení, přiměřeně pokrývající všechny oblasti smart city.
V současné době je urbanistický rozvoj mnoha měst včetně Vodňan ohrožen jevem
nazývaným „urban sprawl“ (blíže viz v příloze č. 1). Tento jev je třeba sledovat a řídit,
zejména v rámci územního plánování, pro něž koncept smart city poskytuje potřebnou
podporu.
Je třeba bedlivě hlídat užitek zaváděných technologií pro občany a vzájemnou kompatibilitu
dodávaných technických a jiných řešení. V té souvislosti je namístě ostražitost před
obchodně zdatnými dodavateli „velkých a drahých hraček“, tedy líbivých, ale neužitečných
řešení.
Při zapojení města do vývojových projektů je třeba mít na zřeteli, že primárně slouží
k ověření ještě nehotového řešení v provozní praxi. Město proto nemůže očekávat naprostou
spolehlivost řešení a tomu by měla odpovídat i míra jeho finanční spoluúčasti na takovémto
projektu.
Při využívání investičních dotací je třeba mít na zřeteli skutečnost, že dotovanou část
majetku nelze odepisovat. Je pak třeba vzít v úvahu také potřebu zdrojů na jeho budoucí
obnovu.
Využívání jiných než obvyklých soukromých zdrojů („alternativní“ způsoby financování a
provozování) nabízí zajímavé příležitosti k realizaci investičních projektů. Je nicméně vhodné
si, podobně jako při zapojení města do vývojového projektu, přizvat nezávislé externí
odborníky v roli poradce zadavatele, kteří budou dodavatelům takového řešení
kvalifikovanými partnery do diskuse.
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2. Město Vodňany, jeho obyvatelé a život ve městě
2.1 VODŇANY – ÚVODNÍ INFORMACE O MĚSTĚ
Vodňany jsou jihočeským městem o 7 000 obyvatelích, které leží při severozápadním okraji
Českobudějovické pánve, přibližně na půli cesty mezi městy Strakonice a České Budějovice.
V těsné blízkosti města protéká řeka Blanice. Polohu města na mapě ukazuje obrázek č. 2.

Obr. 2 Poloha města Vodňany (zdroj: Mapy.cz)
Z období středověku si Vodňany uchovaly starý středověký půdorys s opevněním, které tvoří
obranné bašty, městské hradby, bývalé příkopy a parkány. Mezi nejvýznamnější památky
města patří kostel Narození Panny Marie, mlýnský náhon s kamenným mostem a sochou sv.
Jana Nepomuckého, budova bývalé židovské synagogy, kostel sv. Jana Křtitele, Muzeum
mlynářského řemesla – Mostecký mlýn a další.
Vodňany mají dlouholetou rybníkářskou tradici. Ve města se nachází Střední rybářská škola,
Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie a Fakulta rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Samo odvětví sladkovodního rybářství ve
Vodňanech (a nejen zde) nicméně působí dojmem, že nemá jasnou marketingovou strategii
ve vztahu cena/užitek, která by ústila do jasné a cílené propagace vůči cílovým segmentům
trhu. To vznáší otázky ohledně jeho budoucího významu pro město.
Vodňany mají dvě části – Vodňany I a Vodňany I a dále místní části Čavyně, Hvožďany,
Křtětice, Pražák, Radčice, Újezd u Vodňan a Vodňanské Svobodné Hory.
Od 1. 1. 2003 spravují Vodňany coby obec s rozšířenou působností současné Vodňansko –
viz obr. 3.
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Obr 3. Schéma ORP Vodňany (zdroj: Město Vodňany)

2.2 OBYVATELSTVO A JEHO STRUKTURA
2.2.1 Věková struktura obyvatel
Počet, strukturu a průměrný věk obyvatel Vodňan a její porovnání v pětiletém obdobní od
roku 2013 ukazuje tabulka č. 1.
Tabulka č. 1 Počet a struktura obyvatel Vodňan
Počet obyvatel
Období
0 - 14
15 - 64
Celkem
Celkem Muži
Ženy Celkem Muži
2013
6 942
1 001
520
481
4 806 2 456
2018
6 876
1 003
531
472
4 623 2 376
Podíl 2018
/2013
99,0% 100,2% 102,1% 98,1% 96,2% 96,7%

65 a více
Ženy Celkem Muži
Ženy
2 350 1 135
463
672
2 247 1 250
523
727
95,6% 110,1% 113,0% 108,2%

Zdroj: ČSÚ

Z tabulky je patrno, že dochází k nepatrnému úbytku obyvatel (cca 1 % za 5 let) a k mírně
nadprůměrnému nárůstu průměrného věku.
Obecně lze počet obyvatel Vodňan prohlásit za odpovídající celorepublikovým trendům.
Vedení města si nicméně uvědomuje potenciální problémy plynoucí z pozvolného úbytku a
stárnutí obyvatel.
Podle SLDB 2011 bylo ve Vodňanech celkem 2 648 bytových domácností. Nejčetnější z nich
jsou domácnosti o dvou členech (28 %) a o 1 členovi (27 %).
2.2.2 Vzdělání obyvatel
Ve Vodňanech fungují tři veřejné střední školy, a to
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Průměrný
věk
41,0
42,3
103,2%





Gymnázium,
Střední odborné učiliště služeb,
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie.

Dále zde působí soukromá střední škola TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.
Ve Vodňanech rovněž sídlí Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
Vzdělanostní strukturu obyvatel Vodňan v porovnání SLDB 2011 a SLDB 2001 a její
srovnání s Jihočeským krajem ukazuje tabulka č. 2.
Tabulka č. 2 Vzdělanostní struktura obyvatel Vodňan, její vývoj a porovnání s krajským
průměrem
Jihočeský kraj
SLEB 2001
SLDB 2011
SLDB 2011
Vývoj
Počet
Podíl
Obyvatelstvo podle
Počet
Počet
podílu 2011
obyvatel
vzdělání
obyvatel
Podíl
obyvatel Podíl
/2001
Obyvatelstvo nad 15 let
celkem (se zjištěným
5450 100,0%
5 661 100,0%
515 927
100,0%
vzděláním)
v tom
bez vzdělání, základní
1260 23,1%
1 136 20,1%
86,8%
100 348 19,5%
v. vč. neukončeného
vyučení a střední
2330 42,8%
2 174 38,4%
89,8%
187 621 36,4%
odborné bez maturity
úplné střední s
1349 24,8%
1 618 28,6%
115,5%
147 633 28,6%
maturitou
vyšší odborné a
165
3,0%
239
4,2%
139,4%
22 057
4,3%
nástavbové
vysokoškolské
346
6,3%
494
8,7%
137,5%
58 268 11,3%
Zdroj: ČSÚ, portál RISY.cz
Jak patrno, vzdělanostní struktura obyvatel Vodňan víceméně koresponduje s krajovým
průměrem. Podíl vyššího odborného vzdělání je zároveň nepatrně nad celorepublikovou
úrovní, podíl vysokoškolského vzdělání je mírně pod ní, vždy se jedná o zhruba jednotky a
desetiny procent; to vše s výhradou k vypovídací schopnosti srovnávaných dat.
Na celorepublikové úrovni lze sledovat zájem obyvatel včetně nastupující generace o
projekty moderních technologií všude tam, kde v důsledku povedou k dalšímu zkvalitnění
života ve městě. Důkazem jsou vznikající chytrá města a obce v celé ČR a důraz, který je
tomuto konceptu dáván na vládní i krajské úrovni, s Jihočeským krajem mezi prvními. Není
ostatně náhodou, že prvním českým smart city byl nedaleký Písek.
V neposlední řadě je zde patrný zájem vysokých a středních škol o odborné konference a
další vzdělávací akce k problematice konceptu smart city a moderních technologií, pořádané
externími poradci zapojenými do tohoto strategického dokumentu.1 Ten může napovídat na
možnou souvislost mezi vzděláním a zájmem o chytrá řešení s využitím inovativních
technologií.
Není důvod pochybovat, že výše uvedené souvislosti přiměřeně platí i pro Vodňany.

1

Série konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“ pořádaných konzultační
firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services i další ad hoc workshopy k problematice smart
city a využití moderních technologií s odborným vedením a prezentacemi této firmy.
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2.3 URBANISTICKÝ ROZVOJ MĚSTA
Vodňany jsou charakteristické svým historickým jádrem, ohraničeným původními
středověkými hradbami, na které plynule navazuje další zástavba. Podoba města se dlouhé
roky prakticky neměnila. Zlom nastal až na začátku milénia, kdy se na okrajových částech, v
blízkosti rychlostní silnice, začaly budovat skladovací a průmyslové areály.
Územně analytické podklady zmiňují jako silné stránky obce nárůst počtu obyvatel a
převažující typ bydlení v rodinných domech. Tento jev lze sice do určité míry skutečně
považovat za pozitivní, ale zároveň je třeba sledovat jeho umístění v rámci obce. Tytéž
znaky totiž vykazuje i jev „urban sprawl“ (viz příloha č. 1). Je proto důležité, aby byl nárůst
počtu obyvatel postupný a noví obyvatelé využívali volných prostorů uvnitř městské
zástavby. Totéž platí i o výstavbě nových rodinných domů, s nimiž počítá územní plán.
Další výstavbu rodinných domů i budov se skladovací a potravinářskou funkcí by bylo
vhodné koordinovat regulačním plánem, který jasně stanoví plochu a využití zastavovaných
lokalit.
Regulační plán by měl podpořit výstavbu nižších bytových domů (větší hustota obyvatel),
občanské vybavenosti a prvků zelené infrastruktury. Naopak by měl zabránit překotné
výstavbě rodinných domů a skladovacích či průmyslových hal. Navíc je třeba počítat s tím,
že se v souvislosti s vybudováním silničního obchvatu zvýší zájem developerů o přilehlé
pozemky pro skladovací, obchodní a průmyslové účely.
Problémovým územím je kromě okrajů města jeho samotné centrum – náměstí Svobody (viz
foto na obrázku č. 4), jehož část je oddělená pro pořádání městských trhů. Mimo jejich
konání je však plocha nevyužitá – viz též komentář v souvislosti s městskou zelení v kapitole
6.

Obr. 4 Centrum Vodňan – náměstí Svobody

12

Z výše uvedeného vyplývá, že současný urbanistický stav ještě nevykazuje známky
klasického urban sprawl, ale plánované záměry by mohly situaci výrazně změnit. Je
třeba s tím počítat a podniknout vhodná opatření: zpracovat pro rozvoj okrajových částí
města regulační plán a podpořit výstavbu nových obytných objektů v rámci stávající
zástavby.

2.4 PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
Počet a strukturu podnikatelských subjektů a jejich porovnání v pětiletém období od roku
2013 ukazuje tabulka č. 3.
Tabulka č. 3 Struktura podnikatelských subjektů ve Vodňanech a její vývoj
Podnikatelské subjekty
podle ekonomické činnosti
Rok

2013
2018
Podíl 2018/2013
Zdroj: ČSÚ

celkem

1 811
1 791
98,9%

zeměděl.,
lesnictví, průmysl stavebnictví
rybářství
95
100
105,3%

228
227
99,6%

234
234
100,0%

obchod,
ubytování,
stravov. a
pohostinství
467
525
112,4%

Z přehledu je patrno, že počet podnikatelských subjektů je víceméně stabilní. Odvětvová
struktura se znatelně posunula směrem k terciální sféře, což obecně odpovídá zdravému
hospodářskému vývoji. Nárůst zaznamenalo i odvětví rybářství, k jehož tradici se Vodňany
hlásí.
Vývoj počtu podnikatelských subjektů na území ORP Vodňany a jejich struktury co do právní
formy ukazuje graf na obrázku č. 5.

Obr. 5 Vývoj podnikatelských subjektů na území ORP Vodňany z hlediska právní formy
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Celorepublikové trendy v této oblasti ukazuje graf na obrázku č. 6.

Obr. 6 Vývoj podnikatelských subjektů v ČR z hlediska právní formy
(Poznámky: „Soukromí podnikatelé“ – fyzické osoby podnikající podle živnostenského
zákona a zemědělští podnikatelé. V roce 2013 došlo ke změně metodiky zjišťování, údaje
proto nejsou plně srovnatelné s předchozím obdobím.)
Se všemi výhradami k vypovídací schopnosti uvedených statistických údajů lze při porovnání
obou grafů konstatovat, že podnikání ve Vodňanech víceméně kopíruje celorepublikové
trendy, s lehce nadprůměrným růstem počtu soukromých podnikatelů oproti ostatním
právním formám. To nasvědčuje celkově zdravému vývoji podnikání na Vodňansku – resp.
není zde nic, co by v této oblasti signalizovalo zjevný problém nad rámec celorepublikových
trendů.
Zdravý hospodářský vývoj ve Vodňanech potvrzuje i míra nezaměstnanosti ve městě, která
poklesla z 10,6 % v roce 2010 na 3,1 % v roce 2018, tedy na úroveň o necelé 1 % vyšší
oproti republikovému průměru a o 1,7 % vyšší oproti průměru Jihočeského kraje.
Relativně nízká míra nezaměstnanosti má také své odvrácené stránky, patrné i v jiných
městech: Napříč obory je nouze o zaměstnance. Výsledkem je mj. zaměstnávání
agenturních zaměstnanců, převážně cizích státních příslušníků. U krátkodobých agenturních
zaměstnanců je obecně problém s jejich začleněním do společnosti a fungování města, v
místech jejich ubytování (často mnoho lidí na minimálním prostoru) mohou vznikat sociálně
frustrované oblasti.
Významnými zaměstnavateli ve Vodňanech jsou:









AGRO Vodňany a.s.,
A.Pöttinger, spol. s r.o.,
ČEVAK a.s.,
Gräther - Tlakové lití spol. s r.o.,
Jihočeská zelenina a.s.,
Laminar Medica (CE) s.r.o.,
Otakar Dubský – Vodňany,
Pavel Vobr - prádelna a čistírna,
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Pila Bečvář s.r.o. – Vodňany,
RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o.,
STROJÍRNA Vodňany spol. s r.o.,
TEDOM a.s.,
Vodňanská drůbež, a. s.,

2.5 BYDLENÍ VE VODŇANECH
Bydlení občanů ve Vodňanech a jeho vývoj charakterizují údaje o domovním a bytovém
fondu města v tabulkách č. 4 a 5.
Tabulka č. 4 Domovní fond ve Vodňanech a jeho vývoj
Domovní fond
Trvale obydlené domy
Trvale obydlené domy - rodinné domy
Obydlené bytové domy
Nezjištěný typ domu
Trvale neobydlené obydlené domy celkem
z toho
- domy sloužící k rekreaci
- ostatní domy (neobydlené a v přestavbě)
Průměrné stáří trvale obydlených domů (roky)

SLDB
SLDB
Vývoj
2001
2011
2011/2001
1 276
1 439
113%
1 113
1 252
112%
154
163
115%
33
342
313
92%
129
213
46,35

171
142
48,3

133%
67%
104%

I s výhradami k vypovídací schopnosti uvedených údajů a jejich aktuálnosti (jak uvedeno,
jsou zde porovnávány údaje ze sčítání lidu v letech 2011 a 2001) lze konstatovat, že
převažujícím způsobem bydlení občanů Vodňan jsou stále více rodinné domy. Zatímco počet
bytů v bytových domech je víceméně stálý, roste počet bytů v rodinných domech.
Tabulka č. 5 Bytový fond ve Vodňanech a jeho vývoj
SLDB
SLDB
Vývoj
Bytový fond – trvale obydlené byty
2001
2011
2011/2001
Trvale obydlené byty
2465
2648
107%
z toho
- v rodinných domech
1254
1403
112%
- v bytových domech
1211
1200
99%
z toho
- ve vlastním domě
1058
1131
107%
- v osobním vlastnictví
344
569
165%
- nájemní
1018
590
58%
- družstevní
10
344
104%
- nezjištěno
348
Významně vzrostl počet domů sloužících k rekreaci.
Celkové stáří obydlených domů poněkud vrostlo, zároveň však významně poklesl počet
neobyvatelných domů, což svědčí o péči věnované bytovému fondu města i soukromníků.
Technické vybavení domů (kanalizace, vodovod, plyn, ústředí topení) je řešeno
v samostatné kapitole věnované infrastruktuře energetiky a služeb.
Popisovaný vývoj v oblasti bydlení koresponduje s celkovým hospodářským rozvojem města
a jeho obyvatel, zřejmým i z ostatních částí této kapitoly.
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2.6 SPRÁVA MĚSTA A KOMUNIKACE VEDENÍ MĚSTA S OBČANY
Město Vodňany řídí zastupitelstvo o 21 členech v čele se sedmičlennou městskou radou.
Pokud jde o komunikaci vedení města s občany, prozatím nejvíce funguje komunikace
občanů s vedením města na bázi osobních setkání. Jednou za měsíc probíhají akce
„Zeptáme se starosty“, při níž mají občané možnost diskutovat aktuální problémy města.
Podle dosavadních zkušeností je o tuto akci větší zájem v místních částech než ve vnitřním
městě.
Jako další komunikační prostředek slouží periodikum Vodňanský zpravodaj.
Na internetových stránkách města je diskusní fórum s jednotlivými útvary městského úřadu,
mezi občany města se však neujalo.
Podle zkušeností pracovníků města roste obecně zájem občanů o vyřizování běžných
záležitostí (například občanského nebo řidičského průkazu) elektronickou formou.
Odpovědí na tuto společenskou poptávku je nový portál občana. Od 31. 8. 2019 je již
umístěn na serverech města. Do konce roku 2019 probíhá jeho testování a ostrá verze je
připravována ke spuštění od začátku roku 2020.
Obecně lze konstatovat, že zatímco správu města a komunikaci vedení města s občany lze
po věcné a obsahové stránce označit za velmi uspokojivou, její technická podpora má stále
rezervy. Blíže k této problematice viz v samostatné kapitole o ICT.

2.7 MĚSTSKÉ ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI, OBČANSKÁ VYBAVENOST
2.7.1 Městské organizace a společnosti
Městu Vodňany patří následující příspěvkové organizace činné v oblasti kultury, sociální
péče a vzdělávání:








Centrum sociální pomoci Vodňany,
Městské muzeum a galerie,
Městská knihovna,
Městské kulturní středisko,
Základní škola a Gymnázium,
Střední odborné učiliště služeb,
Mateřská škola.

Město Vodňany je zároveň 100% vlastníkem společnosti Městské hospodářství Vodňany,
spol. s r.o. (dále „Městské hospodářství“), která zajišťuje






správu a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně víceúčelové haly,
správu a údržbu městských komunikací a dalších veřejných prostor, veřejné zeleně
včetně městských lesů, veřejného osvětlení a další související občanské vybavenosti,
provoz ubytovny hotelového typu ve správě města,
městské rybářství,
služby související s pohřebnictvím.

Město Vodňany má kromě toho majetkový podíl v následujících obchodních společnostech:



RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. – zde má město rozhodující vliv, a to ve výši 42,3 %,
Recyklace odpadů a skládky a.s. – 14,25% podíl na společnosti.

Obě společnosti působí v oblasti odpadového hospodářství (svoz a nakládání s odpady).
V obou případech je městu vyplácen podíl na zisku, resp. dividendy.
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2.7.2 Občanská vybavenost
Vodňany mají k dispozici širokou škálu ambulantní zdravotní péče. Zdravotnické služby jsou
soustředěny zejména v městské poliklinice, další soukromé ordinace lékařů-specialistů jsou
rozptýleny po městě. Komplexní zdravotnickou péči s možností hospitalizace poskytuje
spádová okresní nemocnice ve Strakonicích.
Další služby občanské vybavenosti v oblasti vzdělávání a komunálních služeb v přímé
působnosti města jsou popsány výše v rámci vymezení městských organizací a společností.
Sociální péči poskytují vedle výše uvedeného městského Centra sociální pomoci Vodňany
také další organizace, převážně neziskového charakteru.
Město podporuje sociální péči finančně v rámci dotací na sociální služby a na následné
služby v ročním objemu 400 000,- Kč.
Město kromě toho disponuje sítí běžných komerčních služeb v oblasti obchodu, stravování a
dalších služeb občanům, stručně shrnutých v tabulce č. 3 výše.
Do strategie smart city města Vodňany jsou dále zahrnuty ty služby občanské vybavenosti a
jejich technická podpora, které



svojí povahou odpovídají konceptu smart city, tak jak je vymezen v kapitole 1,
jsou v přímé působnosti města nebo pro ně město poskytuje potřebné technické
zázemí, a tudíž má na ně přímý nebo zprostředkovaný vliv.

Patří sem zejména



energetický management budov ve vlastnictví města nebo městských organizací,
činnosti a veřejné služby v kompetenci Městského hospodářství.

Všechny tyto aktivity spadají do oblasti infrastruktury smart city, především městské mobility
a městské energetiky a služeb. Tato problematika je podrobněji rozpracována dále
v samostatných kapitolách.

2.8 KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
2.8.1 Kultura
Vodňansko je známé svojí zachovalou přírodou s množstvím vodních prvků a rybářskou
tradicí. Vnitřní část Vodňan zaujme zachovaným středověkým půdorysem s rozlehlým
čtvercovým náměstím, středověkými městskými hradbami, obrannými baštami a příkopem.
Dominantou je historický střed města se zachovanými měšťanskými domy a starým mostem.
Kultura ve městě je zastoupena především městským muzeem a galerií a městským
kulturním střediskem. Jedinečnou turistickou zajímavostí je Rybářské muzeum při Střední
rybářské škole.
Kulturní život ve Vodňanech je podporován rozmanitými organizacemi, převážně
neziskového charakteru.
2.8.2 Sport
Ve městě funguje řada sportovních organizací a zařízení. Patří mezi ně zejména








Tenisový klub Vodňany,
Tělocvičná jednota Sokol Vodňany,
Ligové šipky ve Vodňanech,
Klub sportovního potápění LAGUNA Vodňany,
Kroužek mladých hasičů ve Vodňanech,
Fotbalový klub Vodňany,
Kynologický klub Vodňany,
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Tělovýchovná jednota Sokol Pražák,
Oddíl kanoistiky Sportovní klub Vodňany,
TJ Sokol – Vodňanský badminton,
Nohejbalový klub areál Blanice Vodňany,
Hokejový klubu HC Vodňany,
TJ Karate Vodňany,
Zájmový klub metané Vodňany

Víceúčelovým zařízením nabízejícím sportovní vyžití v mnoha oblastech je sportovní areál
Blanice. Tento sportovní areál je nyní v přípravě na rekonstrukci, přičemž se uvažuje o
možnostech využití obnovitelných zdrojů energie pro jeho provoz – blíže k tomu viz v kap. 4.
Město podporuje sportovní, kulturní a zájmovou činnost finančně v rámci Programových
dotací na sportovní, kulturní a jiné zájmové aktivity. Každoročně je z rozpočtu města
uvolněno 900 000,- Kč na sport a 500 000,- Kč na kulturu.
2.8.3 Cestovní ruch
Cestovní ruch ve Vodňanech charakterizují údaje o návštěvnosti hromadných ubytovacích
zařízení ve Vodňanech a jeho vývoji, který ukazuje graf na obrázku č. 7.
9000
8000
7000
6000
5000

Hosté

4000

- z toho cizinci

3000

Počet přenocování

2000
1000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obr. 7 Cestovní ruch ve Vodňanech (Zdroj: ČSÚ)
Ze statistiky přenocování vyplývá, že Vodňany navštívilo v roce 2018 přes 3 300 hostů
s přenocováním, kteří tu strávili v součtu přes 8 300 nocí. Denně se tedy ve Vodňanech
pohybuje v průměru cca 20 – 25 návštěvníků s přenocováním v ubytovacích zařízeních.
Další nezjištěný počet návštěvníků s několikadenním pobytem může přenocovat např. u
příbuzných a známých.
Průměrný počet přenocování v ubytovacích zařízeních je víceméně setrvalý a pohybuje se
kolem 2,5 přenocování/pobyt.
O rostoucí atraktivnosti Vodňan a sezónních výkyvech v návštěvnosti do jisté míry vypovídá i
statistika městského informačního střediska, kterou ukazuje graf na obrázku č. 8.
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Obr. 8 Počty návštěvníků Informačního centra ve Vodňanech za rok
V této statistice jsou zahrnuti turisté i místní obyvatelé, kteří využívají doplňkové činnosti,
tedy prodej knih a dárkových předmětů, a dále návštěvníci výstav pořádaných v prostorách
infocentra.
Informační centrum denně obslouží v průměru cca 20 návštěvníků, se značnými sezónními
výkyvy. Ty se pohybují od cca 10 návštěvníků za den v zimním období po více než 40
návštěvníků za den v období letních prázdnin. Celoroční návštěvnost infocentra odpovídá
zhruba pětinásobku měsíčního průměru o prázdninách. Lze předpokládat, že návštěvy
místních obyvatel jsou během roku víceméně rovnoměrné, resp. nárazové podle akcí zde
pořádaných, bez jednoznačných sezónních výkyvů. Patrná sezónnost je tedy do značné míry
způsobena turistikou a lze ji v tomto směru brát jako měřítko.
K ubytovaným hostům je třeba přičíst i blíže neevidovaný počet jednodenních turistů bez
přenocování. Podle pozorování pracovníků města je tento počet zhruba desetinásobný oproti
počtu návštěvníků s přenocováním. Zároveň je třeba mít na zřeteli, že ne všichni nocující
hosté musí být turisté (spadají sem např. také přenocování při pracovních cestách) a že
uvedený poměr bude platit zejména v letní sezóně.
Sezónní výkyvy a převahou letních turistů jsou částečně kompenzovány návštěvností
Rybářského muzea při Střední rybářské škole. Ta se pohybuje na setrvalé úrovni kolem
4 500 návštěvníků ročně, z toho cca 3 900 návštěvníků (tedy 87 %) mimo období prázdnin,
zpravidla jako jednorázová návštěva Vodňan. Zbývajících cca 1 400 návštěvníků (13 %)
představují prázdninoví turisté při jedno- i vícedenních návštěvách Vodňan.
Úhrnem lze tedy velmi zhruba odhadnout, že Vodňany navštíví každý rok nejméně 35 000
jednodenních návštěvníků (tj. desetinásobek počtu přenocování po dobu pěti měsíců – viz
výše k návštěvnosti infocentra).

2.9 SPOLUPRÁCE MEZI MĚSTY A OBCEMI
2.9.1 Členství Vodňan v regionálních organizacích a svazcích
Vodňany jsou aktivním členem regionálních organizací a svazků, založených s cílem rozvíjet
meziobecní vztahy a podporovat hospodářský a sociální rozvoj v regionu. Patří sem zejména






Svazek měst a obcí okresu Strakonice,
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje,
Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu,
MAS Vodňanská ryba,
Energoregio Temelínsko, z.s,
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2.9.2 Svazek měst a obcí okresu Strakonice
Členy svazku jsou města a obce z okresu Strakonice – ORP Blatná, ORP Strakonice, ORP
Vodňany. Celkem má svazek 108 členských obcí.
Svazek je 50% vlastníkem akcií společnosti ČSAD STTrans Strakonice, která zajišťuje
dopravní obslužnost obcí. Cílem je vytváření podmínek pro další rozvoj dopravní obslužnosti
okresu, propojení a integraci do regionálních struktur, propojení na programy rozvoje okresu
a regionu. Zástupci sdružení se věnují také dohledu a kontrole nad činností společnosti.
2.9.3 Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
Tento svaz je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizaci. Jejími řádnými členy jsou
města a obce, jakož i regionální sdružení obcí ve smyslu zákona o obcích. Pod pojmem
„Svaz“ je nutné vidět především představitele měst a obcí, kteří se nad rámec starostí o svoji
obec věnují řešení i dalších problémů samosprávy, které jsou společné pro většinu měst a
obcí Jihočeského kraje.
2.9.4 Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu
Tento dobrovolný svazek byl založen v r. 1999 s následujícími cíli: zajistit vyvážený a trvale
udržitelný rozvoj Blanicko-Otavska, zvyšovat životní úroveň občanů mikroregionu, usilovat o
zachování zdravého životního prostředí, vytvářet podmínky pro rozvoj malého a středního
podnikání a podporovat rozvoj cestovního ruchu.
2.9.5 MAS Vodňanská ryba
Tato MAS vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou
realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných
podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu.
MAS tedy sdružuje živnostníky, podnikatele v zemědělství, právnické osoby, neziskové
organizace a subjekty místní veřejné správy a státní správy působící v regionu MAS.
2.9.6 Energoregio Temelínsko, z.s,
Jde o spolek obcí zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín. Základním
posláním spolku je zastupovat a hájit zájmy členů v zóně havarijního plánování Jaderné
elektrárny Temelín a klást důraz na trvalou a systémovou podporu havarijní připravenosti
obcí. Aktivně spolupracovat s orgány státní správy, orgány samospráv obcí i krajů, orgány
společnosti ČEZ a.s. a s ostatními organizacemi i jednotlivci. Přispívat k jednoznačnému
definování perspektivy dalšího provozu a rozvoje Jaderné elektrárny Temelín.

2.10 MĚSTSKÉ FINANCE
2.10.1 Celkové finanční zdraví města
Finanční zdraví města ukazuje, zda a nakolik má město finanční předpoklady k realizaci
projektů smart city, u nichž je vždy nutná určitá míra financování či spolufinancování
z vlastních zdrojů.
Vývoj základních ukazatelů městského rozpočtu v letech 2010 – 2018 stručně a přehledně
ukazují grafy na obrázcích č. 9 a 10.
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Obr. 9 Souhrnné finanční ukazatele města a jejich vývoj (tis. Kč)
Z obrázku č. 8 je patrný od roku 2012 setrvale rostoucí trend příjmů, které rostou rychleji než
běžné výdaje a vzniklý přebytek prostředků je uvážlivě investován. Potvrzuje to i kumulované
saldo příjmů a výdajů od roku 2009, spočítané jako kontrolní ukazatel, které se od roku 2011
pohybuje v kladných hodnotách.
Na dlouhodobých závazcích města (viz obr. 9) se z více než 90 % podílí půjčky a úvěry,
včetně nedávného úvěru na financování akce Areál koupaliště Škorna ve výši 18,5 mil. Kč,
čerpaného v roce 2018. Podíl těchto závazků na celkových aktivech města činí méně než 4
% (úvěry a půjčky), resp. nepatrně více než 4 % (dlouhodobé závazky celkem). Podíl
závazků na průměru příjmů za poslední 4 roky činí 22 % (pravidla rozpočtové odpovědnosti
stanoví jako mezní hodnotu 60 %). Jde tedy o relativně velmi malé zadlužení.
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Obr. 10 Vývoj dlouhodobých závazků města (tis. Kč)
Městské finance Vodňan lze tedy charakterizovat jako úhrnem zdravé, což je jedna
z významných předností města a jeho současného vedení.
Za silnou stránku lze zároveň považovat zkušenost města s úvěry a jejich obezřetným
využíváním. U financování projektů smart city lze tak bez větších rizik uvažovat také
s využitím bankovních prostředků tam, kde to dává smysl a je výhodné pro město.
2.10.2 Výdaje na městskou infrastrukturu a služby
Z pohledu finančních přínosů konceptu smart city pro město je rozhodující především jeho
dopad na běžné výdaje města související s infrastrukturou a službami.
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Výši a strukturu těchto výdajů ve Vodňanech včetně jejich podílu na celkových běžných
výdajích města za rok 2018 ukazuje tabulka č. 6.
Tabulka č. 6 Vybrané běžné výdaje na infrastrukturu a městské služby v roce 2018
Běžné výdaje Podíl na běžných
Oblast infrastruktury a služeb
tis. Kč2
výdajích města celkem
Běžné výdaje celkem, v tom
Infrastruktura a služby s podílem nad 1 %, v tom
- Základní školy
- Sociální služby
- Kultura (kromě muzeí, galerií a knihoven)
- Sběr a rozvoz komunálních odpadů
- Komunální služby a územní rozvoj
- Pozemní komunikace
- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- Činnosti muzeí a galerií
- Městská policie
- Mateřské školy
- Střední školy
- Veřejné osvětlení
- Knihovnické činnosti
Celkem infrastruktura a služby s podílem nad 1 %
Infrastruktura a služby s podílem pod 1 %
Celkem městské služby a infrastruktura

151 567

100,0%

21 482
15 040
7 378
7 146
6 803
6 256
5 940
3 815
3 448
3 238
2 993
2 093
1 733
87 364
2 857
90 221

14,2%
9,9%
4,9%
4,7%
4,5%
4,1%
3,9%
2,5%
2,3%
2,1%
2,0%
1,4%
1,1%
57,6%
1,9%
59,5%

Z tabulky je patrno, že výdaje různého druhu související s infrastrukturou a službami (včetně
transferů příspěvkovým organizacím města) se na celkových běžných výdajích města podílí
z téměř 60 %. Jako celek tedy představují významný potenciál pro zefektivnění provozu
města (například v oblasti provozu městských budov, dopravy související s městskými
službami, aj.).
Přitom je nutno mít na zřeteli následující okolnosti a omezení:
Je zřejmé, že tyto souhrnné výdaje jsou rozptýleny do velkého množství oblastí, většinou
s podílem na celkových výdajích řádově v jednotkách a desetinách procenta.
Také je třeba vidět, že ne všechny uvedené výdaje lze ovlivnit technickými inovacemi
v podobě projektů moderních technologií. Například ve výdajích na veřejné osvětlení tvoří
cca polovinu, tedy 0,7 % běžných výdajů města, výdaje na spotřebovanou energii, jejíž
úspora je nejvýznamnějším finančním přínosem moderních osvětlovacích technologií.
Na uvedené úspory ve výdajích města je spíše zapotřebí pohlížet tak, že každá, byť
nepatrná, úspora představuje volné prostředky, které lze smysluplně využít pro jiný účel. A
obráceně, vzniknou-li někde zvýšené výdaje, je třeba na ně ušetřit jinde.
Významný finanční efekt budou mít proto zejména taková opatření, resp. projekty smart city,
které budou mít přínos pro více oblastí městské infrastruktury a služeb zároveň – například
pořízení víceúčelového elektromobilu pro komunální služby nebo inovace v energetickém
hospodářství budov, využitelné v městských budovách sloužících k různému účelu.
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Orientační rozbor neinvestičních výdajů ze Závěrečného účtu města Vodňany za rok 2018
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Vedle čistě finančních efektů je zároveň třeba brát v úvahu i efekty socioekonomické, jako je
vliv na životní prostředí, bezpečnost obyvatel, pohodlí obyvatel aj.

2.11 VÝZVY PRO SMART CITY
Je zřejmé, že Vodňany jsou město s ekonomickou základnou charakterizovanou celkově
zdravým vývojem místního podnikání, s přiměřeným množstvím pracovních příležitostí a s
přiměřeným bytovým fondem. To vše se odráží v přiměřeně stabilním počtu obyvatel s
rostoucí celkovou vzdělaností.
Urbanistický rozvoj města je ohrožován jevem „urban sprawl“ (blíže viz v příloze 1). Město si
je toho vědomo a snaží se tomuto jevu předcházet v rámci územního plánování. Vodňany
také věnují péči veřejným prostorám jako důležité součásti městského parteru, tak aby byly
zachovány a rozvíjeny všechny základní funkce pro každodenní život občanů a přitom
zachován historický ráz městského centra. K tomuto účelu je zpracovávána Koncepce
veřejných prostranství. Její výsledné zpracování a praktické uplatňování je další důležitou
výzvou pro smart city Vodňany.
Podle zkušeností pracovníků města roste obecně zájem občanů o vyřizování běžných
záležitostí elektronickou formou – tedy o využívání moderních technologií ve veřejné správě.
Město je atraktivní také z pohledu cestovního ruchu. Návštěvníky sem láká mimo jiné
starobylé centrum i rybářská tradice, kterou město hodlá rozvíjet.
Město Vodňany má stabilní a zdravé městské finance, které umožňují financování nebo
spolufinancování implementačních projektů smart city. Kromě toho má zkušenosti
s uvážlivým využíváním bankovních zdrojů pro financování svých investičních projektů.
Výzvu a zároveň příležitost pro implementaci konceptu smart city lze spatřovat
v infrastruktuře města. Ta je nutnou technickou podmínkou pro fungující městskou správu,
občanský život i podnikání ve městě, a tím jeho zdravý hospodářský rozvoj (viz kapitola 1).
Povaha a řešení těchto příležitostí a výzev je blíže popsáno v následujících kapitolách.
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3. Infrastruktura smart city Vodňany – mobilita
3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MOBILITY VE VODŇANECH
Počty a strukturu vyjíždějících obyvatel Vodňan za prací a do škol popisuje tabulka č. 7.
Tabulka č. 7 Vyjíždění z Vodňan za prací a do škol
Vyjíždějící, doba cesty
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:
do 14 minut
15 - 29 minut
30 - 44 minut
45 - 59 minut
60 - 89 minut
90 a více minut
Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR
(Zdroj: SLDB 2011)

celkem
1 115

Zaměstnaní
Žáci
muži
ženy
a studenti
602
513
493

560
103
369
56
27
448

255
54
225
42
26
270

84
131
152
53
17
10
154

44
82
94
32
9
8
139

52

31

305
49
144
14
1
178

189
27
208
64
5
212

40
49
58
21
8
2
15 x

8
29
95
55
18
6
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Počty a strukturu dojíždějících za prací z ostatních obcí v ORP Vodňany ukazuje tabulka č. 8
na následující straně. Hodnoty uvedené v této tabulce byly získány modelovým propočtem
na základě dotazníkového šetření MěÚ Vodňany na vzorku mezi obyvateli obcí z ORP
Vodňany ke dni 30. 9. 2016 a údajů města Vodňany ze SLDB 2011. Porovnání výsledků
modelového propočtu se skutečně zjištěnými výsledky ze SLDB 2011 ukazuje 90% přesnost
modelového propočtu. Lze přitom předpokládat, že většina obyvatel okolních obcí dojíždí za
prací do Vodňan.
Z tabulky č. 8 plyne, že denně dojíždí do Vodňan z okolních obcí za prací cca 450 – 500 lidí
– tedy stejně nebo o něco více, než kolik jich z Vodňan za prací vyjíždí.
Výše uvedený dotazníkový průzkum nepodchycuje dojíždění do škol. Podle výsledků SLDB
Vodňany 2011 v tabulce č. 7 výše lze usuzovat, že jejich počet dosahuje téměř 50 %
dojíždějících za prací, tedy cca 230 osob.
K těmto počtům je třeba dále přičíst statisticky podchycených nebo přibližně odhadovaných
přes 38 000 návštěvníků města, z toho přes 3 300 návštěvníků s přenocováním a cca 35 000
návštěvníků bez přenocování (viz kapitola 2.8).
V neposlední řadě je tu statisticky nepodchycená mobilita příležitostně vyjíždějících obyvatel
Vodňan za nákupy, službami nebo návštěvami přátel a příbuzných. Pokud by každý
obyvatel Vodňan takto náhodně vyjížděl jednou měsíčně, představuje to téměř 83 000 jízd
ročně (včetně nezletilých dětí), resp. více než 70 000 jízd ročně (obyvatelé ve věku nad 15
let). Lze přitom očekávat, že frekvence vyjíždění bude ve skutečnosti ještě větší.
V porovnání s výsledky celostátního sčítání dopravy (viz kapitola 3.3.1) lze soudit, že
skutečný počet nepravidelných jízd bude ještě větší. Uvedené hrubé odhady proto bude
třeba upřesnit důkladnou analýzou přepravních proudů v rámci k tomu určeného průzkumu
nebo dopravního modelu.
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Tabulka č. 8 Dojíždění za prací z okolních obcí v ORP Vodňany
Obec/město v ORP
Vodňany
Bavorov
Bílsko
Budyně
Číčenice
Drahonice
Hájek
Chelčice
Krajníčko
Krašlovice
Libějovice
Měkynec
Pivkovice
Pohorovice
Skočice
Stožice
Truskovice
Obce z ORP Vodňany

Modelový propočet podle
dotazníkového šetření a SLDB
2011
Dojíždí za prací Pracuje v místě
122
138
23
10
2
4
56
22
44
15
5
1
33
33
12
4
14
12
56
19
4
2
6
6
7
3
21
17
38
15
20
12
464
312

Odhadované roční a denní počty cest popsané výše shrnuje tabulka č. 9 (za předpokladu
365 dnů v roce pro nepravidelné cesty a 250 pracovních dnů v roce pro pravidelné cesty).
Tabulka č. 9 Odhadované počty cest ve Vodňanech
Průměrný denní
Roční počet cest
Typ cesty
počet cest
(jeden směr)
(jeden směr)
Pravidelné
338 000
1 352
Nepravidelné – návštěvníci
38 000
104
Nepravidelné – ostatní
70 000
192
Nepravidelné – celkem
108 000
296
Celkem cest
446 000
1 648
Úhrnem lze tedy předpokládat, že ročně se ve Vodňanech uskuteční téměř 450 000 cest
v jednom směru (čili 900 000 cest v obou směrech), z toho zhruba třetina nepravidelných.
Denně je to přes 1 600 cest v jednom směru, tedy přes 3 200 cest v obou směrech.
Přitom je třeba mít na zřeteli, že nepravidelné cesty budou podléhat značným týdenním a
ročním výkyvům.
Tyto údaje je nutno pokládat za orientační – přesnější informace by bylo možné získat
pouze důkladnou analýzou přepravních proudů v rámci k tomu určeného průzkumu nebo
dopravního modelu. K tomuto účelu může sloužit navrhovaný generel dopravy, který je
jednou z výzev pro smart city Vodňany.
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3.2 SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
3.2.1 Silniční síť ve městě
Silniční síť Vodňan tvoří zejména tranzitní komunikace č. I/20 (Karlovy Vary – Plzeň – Písek
– České Budějovice), z níž směrem k centru přivádí dopravu silnice č. II/141 (Volary – Týn
nad Vltavou). Po radiálách dále přivádějí dopravu do centra silnice III. třídy č. 12243 (směr
Hvožďany), 12250 (směr Chelčice) a 12231 (směr Radomilice).
Uvedená síť silnic I. II. a III. třídy, doplněná o místní komunikace, je na území města
poměrně hustá. Vykazuje však celou řadu závad a nedostatků, které mohou mít vliv na
bezpečnost silničního provozu (nehodovost), kvalitu života (hlučnost a prašnost) a životního
prostředí (emise, prašnost).
Potřebné opravy a rekonstrukce vymezuje územní plán města.
3.2.2 Železniční infrastruktura
Železniční stanice Vodňany leží na jednokolejné neelektrifikované regionální trati č. 197
Číčenice – Volary. Stanice umožňuje křižování vlaků. Ze stanice Vodňany vychází železniční
vlečka.
Číčenice leží na hlavní trati č. 190 Plzeň – České Budějovice, na níž leží i okresní město
Strakonice. S přestupem v Číčenicích je dosažitelné vlakem za cca 40 – 90 minut.
Volary jsou uzlovou stanicí pro další regionální trati v Pošumaví, využívané převážně pro
turistiku.
Kolejová infrastruktura i nádražní budova ve Vodňanech jsou zrekonstruované, zdejší služby
pro cestující jsou nicméně minimální (viz též v kapitole 3.4.3).

3.3 INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA
3.3.1 Osobní a nákladní automobilová doprava ve městě
Vývoj intenzity automobilové dopravy na příjezdových komunikacích ve Vodňanech ukazují
obrázky č. 11 a 12 a tabulka č. 10.
Jak z obrázků i z tabulek patrno, dopravní zatížení tranzitních a příjezdových komunikací ve
Vodňanech se v úhrnu příliš nemění. Jsou však patrné rozdíly v jednotlivých směrech.
Tranzitní doprava na okraji města má celkově rostoucí tendenci. Doprava směrem do města
se co do vývoje poměrně významně liší podle jednotlivých směrů, s patrným nárůstem ve
směru od západu a od jihovýchodu.
Pro vývoj dopravy je charakteristický nárůst počtu osobních automobilů. Významnější nárůst
nákladní dopravy je zřejmý pouze na středním úseku silnice č. 141 kolem městského centra.
Převažujícím druhem nákladních vozidel jsou lehké nákladní automobily.
Problémem silniční dopravy, který město významně pociťuje, je zejména dopravní provoz
v centrální části (který není předmětem sčítání dopravy, tudíž o něm nejsou přesné
informace), s dopadem na dopravu v klidu. Z výsledků sčítání dopravy lze pouze vyčíst, že
na sledovaných radiálních příjezdových komunikacích do centra se pohybuje cca 11 600
osobních automobilů denně v obou směrech, tedy 5 800 automobilů denně v jednom směru.
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Obr. 11 Silniční síť ve Vodňanech a její zatížení individuální dopravou – rok 2010
(Zdroj: ŘSD ČR – Výsledky sčítání dopravy)

Obr. 12 Silniční síť ve Vodňanech a její zatížení individuální dopravou – rok 2016
(Zdroj: ŘSD ČR – Výsledky sčítání dopravy)
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Tabulka č. 10 Vývoj dopravního zatížení na tranzitních a příjezdových komunikacích do
Vodňan (Zdroj: ŘSD ČR – Výsledky sčítání dopravy)
Vozidla/den Vozidla/den Vývoj
Úsek/vozidla
2010
2016 2016/2010
Silnice 20 (tranzit, průměr sever+jih)
Vozidla celkem
11 520
11 785
102,3%
- v tom osobní
8 806
9 214
104,6%
Silnice 141 (přivaděč) východ
Vozidla celkem
5 395
4 596
85,2%
- v tom osobní
4 401
3 776
85,8%
Silnice 141 (přivaděč) střed
Vozidla celkem
5 633
5 214
92,6%
- v tom osobní
4 878
4 436
90,9%
Silnice 141 (přivaděč) západ
Vozidla celkem
2 190
2 580
117,8%
- v tom osobní
1 834
2 202
120,1%
Silnice 12243 (směr Hvožďany)
Vozidla celkem
3 308
3 859
116,7%
- v tom osobní
2 906
3 461
119,1%
Silnice 12250 (směr Chelčice)
Vozidla celkem
2 515
2 377
94,5%
- v tom osobní
2 046
2 158
105,5%
Silnice 12231 (směr Radomilice)
Vozidla celkem
899
1 042
115,9%
- v tom osobní
684
755
110,4%
Součty
Vozidla celkem
31 460
31 453
100,0%
- v tom osobní
25 555
26 002
101,7%
3.3.2 Doprava v klidu
Přehled kapacity parkovacích míst ve Vodňanech ukazuje tabulka č. 11.
Tabulka č. 11 Parkování ve Vodňanech
Lokalita
Počet míst
Centrum města, v tom
- Náměstí Svobody
71
- přilehlé ulice (odhad)
115
- Kulturní dům a Kampanova ulice
105
- Nám. 5. května
20
Sídliště Škorna
- vlastní sídliště
115
- okolní lokality
44
Sídliště ve Výstavní ulici
245
Sídliště Smetanova
96
Celkem
811
Počet bytových domácností ve Vodňanech
2 648
- z toho v bytových domech
1 200
- z toho nepokrytý kapacitou parkovacích míst
389
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(Poznámka: Počet parkovacích míst v tabulce vychází z pozorování pracovníků města,
vzhledem k nedostatku přesnějších údajů. Do tohoto počtu nejsou započítána stání určená
pro invalidy a motocykly nebo soukromá parkoviště.)
Z přehledu je zřejmé, že počet parkovacích ve Vodňanech je významně menší než počet
domácností v bytových domech. Při standardu přibližně jednoho automobilu na jednu
domácnost3 to svědčí o nedostatku parkovacích ploch ve městě.
Přitom je dále třeba zohlednit




statisticky podrobně nepodchycený počet příležitostných návštěvníků užívajících
individuální dopravu, soustředěných zejména kolem centrálního Náměstí Svobody,
se značnými výkyvy v poptávce po parkování (maximum v období trhů v úterý a
sobotu dopoledne a v pátek dopoledne/poledne, minimum v neděli, zbytek týdne
poloprázdné),
využívání parkoviště na Náměstí 5. května studenty a učiteli nedaleké střední školy (v
době výuky zcela zaplněné).

Nedostatek parkovacích ploch ve městě je tedy ve skutečnosti větší, než uvádí tabulka č. 10.
Potvrzují to i zjištění z celostátního sčítání dopravy (viz kapitola 3.3.1). Podle nich denně
přijíždí do Vodňan v průměru 5 800 osobních automobilů, což odpovídá více než
dvojnásobku počtu domácností ve Vodňanech.
Uvedený nedostatek parkovacích ploch přitom podléhá značným výkyvům během dne, týdne
i roku.
Nabízí se zde využití moderních technologií nebo netradičních dopravně organizačních
konceptů s využitím těchto technologií (například sdílená parkovací místa), spíše než
tradičních „modrých zón“. Optimální volba takovýchto opatření včetně využití souvisejících
technologií je podmíněna důkladnou analýzou dopravního provozu, dodavatelského trhu
příslušných technologií a domácích a zahraničních zkušeností s podobnými netradičními
organizačními modely. Jako taková by měla být předmětem systematického řešení v rámci
generelu dopravy s prvky SUMP (plán trvale udržitelné městské mobility, viz příloha č. 2)
nebo obdobného plánovacího dokumentu.
3.3.3 Pěší a cyklistická doprava
Pěší a cyklistický pohyb se odehrává především v rámci stávající a navržené komunikační a
cestní sítě v sídlech a krajině, i lokálně v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití. Podmínky pro pěší dopravu ve městě jsou zabezpečeny zejména chodníky podél
průtahů silnic a místních komunikací.
Cyklistická doprava ve městě není podrobněji sledována, nejsou proto k dispozici průkazná
data pro její celkové zhodnocení. Nicméně podle empirického pozorování pracovníků města
se ve špičkových časech všedního dne v letním období pohybuje v centru města
v rozsahu jednotek až desítek cyklistů za hodinu. Průkaznější podklady o cyklistice ve
městě může poskytnout navrhovaný generel dopravy (viz výše).
Rozvíjející se obliba cykloturistiky vyžaduje adekvátní reakci v podobě výstavby cyklistických
tras a stezek a stojanů na kola. Přes Vodňany procházejí oficiální cyklotrasy, včetně 20 km
dlouhé Rybářské cyklotrasy č. 1221. Stojany pro bicykly poskytují ve Vodňanech převážně
soukromí podnikatelé v oboru veřejného stravování, maloobchodu a podobných služeb.
Zároveň je i ve Vodňanech a okolí patrný nárůst podílu elektrokol jako všeobecný trend v
cyklistice. Elektrokola jsou všeobecně řazena mezi bicykly, avšak svými rychlostmi se blíží
3

Tato hodnota je orientační a vychází z dopravní statistiky JČK: V Jihočeském kraji bylo v roce 2018
registrováno cca 365 tis. osobních automobilů při počtu 642 tis. obyvatel (Ročenka dopravy ČR 2018).
To odpovídá poměru jednoho automobilu na 1,75 obyvatel. Nejpočetnější jsou přitom ve Vodňanech
domácnosti o dvou členech, následované domácností o jednom členu – viz kapitola 2.2.1.
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spíše malým motocyklům. Důsledkem je rostoucí rozpětí v rychlostech cyklistů, které může
mít negativní důsledky pro bezpečnost provozu. To představuje výzvu pro zajištění
bezpečnosti provozu ve městě a okolí.
Ve městě je malá půjčovna kol provozovaná Informačním centrem města, kromě toho zde
fungují dva soukromí podnikatelé rovněž nabízející k zapůjčení bicykly.
Půjčovna elektrokol v městském informačním centru je součástí projektu "Rozšíření sítě
elektrokol v Jihočeském kraji" realizovaného Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Nabízí
se zde k zapůjčení 4 elektrokola za ceny obvyklé v Jihočeském kraji.
Ve městě kromě toho funguje soukromá půjčovna bicyklů (nemotorových), rovněž za obvyklé
ceny v daném regionu.

3.4 OBSLUHA VEŘEJNOU DOPRAVOU
3.4.1 Autobusová doprava
Město je spádovým centrem pro okolní obce (obce spadající do ORP města Vodňany), cílem
pracovní a školní dojížďky, místem se základní a vyšší občanskou vybaveností, které okolní
obce (spíše venkovského charakteru) nemají. Kromě toho leží na trase dálkových
autobusových linek, nabízejících přímé autobusové spojení s Prachaticemi, Pískem a
Prahou. Autobusové linky obsluhující Vodňany jsou provozovány čtyřmi autobusovými
dopravci (ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., ČSAD STTRANS, a.s., ARRIVA
Střední Čechy, s.r.o. a GW BUS a.s.).
Z Vodňanského autobusového nádraží vyjíždí o pracovních dnech všemi směry více než 100
autobusových spojů za 24 hodin (tj. v době od cca 4:30 do 23:00 hod.), z toho 10 spojů
dálkových.
V sobotu je autobusová doprava z Vodňan omezena na 6 regionálních spojů v době od cca
7:30 do 17:30. V neděli vyjíždí z Vodňan celkem 18 autobusových spojů, regionálních i
dálkových, v době od cca 7:00 do 19:30 hodin.
3.4.2 Železniční doprava
Provozovatelem železniční osobní dopravy na trati Číčenice – Volary, obsluhující Vodňany,
je soukromá společnost GW Train Regio a.s.
Z Vodňan odjíždí do obou směrů (Číčenice, Volary)



ve všední dny 28 vlakových spojů za 24 hodin, tj. v době od cca 5:00 do 22:00 hodin,
v sobotu a v neděli 22 vlakových spojů za 24 hodin, tj. v době od cca 7:30 do 22:00
hodin.

Vlaky tedy jezdí v každém směru přibližně v hodinovém intervalu. To lze úhrnem označit za
průměrně husté spojení technicky dosažitelné na neelektrifikovaných jednokolejných tratích
regionálního významu s tomu odpovídajícím sdělovacím a zabezpečovacím zařízením. Další
zvýšení kapacity železničního napojení Vodňan by patrně předpokládalo významné investice
do souvisejících tratí, s nimiž se v současné době nepočítá.
V porovnání s charakteristikou autobusové dopravy je patrno, že převažujícím druhem
veřejné dopravy pro Vodňany a okolí jsou autobusy. Železnice, i přes svá značná technická
omezení, nicméně představuje stabilní dopravní spojení, zejména pro turistickou dopravu o
víkendech nebo v ostatních dobách neatraktivních pro autobusové dopravce. Je proto třeba
s ní i nadále počítat jako s plnohodnotným druhem veřejné dopravy.
3.4.3 Perspektivy a návaznost mezi jednotlivými druhy ekologické dopravy
Město usiluje o rozšíření počtu autobusových a vlakových spojů zařazených do základní
dopravní obslužnosti.
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Vlakové a autobusové nádraží i půjčovna kol v městském informačním centru jsou
v docházkové vzdálenosti cca 5 – 10 minut. Nabízí se tudíž příležitost podpořit návaznosti
mezi těmito druhy ekologické dopravy vhodným informačními systémy.
Zatímco nově zrekonstruované autobusové nádraží patřící městu je vybaveno digitální
informační tabulí o odjezdech vlaků, vlakové nádraží, na něž město nemá jakýkoli vliv, se co
do informování cestujících omezuje na papírové vývěsky s odjezdy vlaků. Obojí ilustrují
fotografie na obrázku č. 13.

Obr.13 Autobusové a vlakové nádraží ve Vodňanech – budovy a informace pro cestující
Bylo by proto žádoucí instalovat na pozemku města v blízkosti nádraží informační systém
pro cestující, který navede cestující z vlaku na pokračování autobusem. Naopak informační
systém pro cestující na autobusovém nádraží by měl nabídnout také vlakové spojení.
Dále bude žádoucí podpořit propojení mezi preferovanými ekologickými způsoby dopravy –
hromadnou dopravou a cyklistickou dopravou, pro niž nabízí Vodňany podmínky –
informacemi o možnostech zápůjčky bicyklu nebo elektrického kola se všemi potřebnými
informacemi o umístění půjčovny a dostupných bicyklech.

3.5 ELEKTROMOBILITA VE VODŇANECH
Městský úřad měl v roce 2017 k zapůjčení elektromobil od společnosti ČEZ ESCO. Ačkoli
zkušenosti s ním byly velmi příznivé, v dalším rozvoji elektromobility město až dosud
nepokračovalo.
Jako součást smart city by nyní město uvítalo


využití malých elektrických užitkových vozidel (elektrických multikár) pro Městské
hospodářství,
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využití osobních elektromobilů, případně užitkového elektromobilu s prodlouženou
kabinou pro cestující, pro rozmanité pracovní a servisní jízdy v rámci města.

Společnost E.ON plánuje ve Vodňanech instalovat pomalou nabíjecí stanici pro
elektromobily na parkovišti u Domu služeb.
Město má kromě toho zájem na další nabíjecí stanici na parkovišti u městské polikliniky –
tento projektový záměr je prozatím ve fázi studie jako součást revitalizace celého prostoru.
Do oblasti elektromobility spadá i využívání elektrokol, popsané v souvislosti s cyklistikou.

3.6 VÝZVY PRO SMART CITY
3.6.1 Souhrn výzev pro smart city v oblasti městské mobility
Z výše uvedené analýzy vyplývají následující výzvy pro smart city Vodňany v oblasti městské
mobility:






udržitelnou městskou mobilitu řešit jako celek, v rovnováze mezi jednotlivými druhy
dopravy a na základě věrohodných dat,
uspokojivě vyřešit problém individuální automobilové dopravy ve městě, včetně
dopravy v klidu,
podpořit ekologickou dopravu, tj. veřejnou dopravu a cyklistickou dopravu, aby byla
na úrovni očekávané v moderním a turisticky atraktivním městě,
zároveň hlídat bezpečnost provozu, potenciálně ohroženou nárůstem počtu
elektrokol, která jsou považována za bicykly, avšak svými rychlostmi se blíží spíše
malým motocyklům,
vhodným způsobem rozvíjet elektromobilitu v městských službách (včetně městského
úřadu) a veřejnou nabíjecí infrastrukturu.

3.6.2 Řešení městské mobility jako celku
Odpovědí na tuto výzvu je vypracování generelu dopravy respektující základní principy
plánování udržitelné mobility (viz příloha č. 2), který by systematicky řešil zejména





celkové zmapování přepravních proudů podle druhů dopravy a průzkum mobility
obyvatel podle účelu cesty, tak aby vznikla dostatečná báze průkazných dat o
městské mobilitě, na jejímž základě lze dále navrhovat potřebná řešení,
problém individuální dopravy a dopravy v klidu (včetně možností využití moderních
technologií pro sběr dat a následnou efektivní regulaci této dopravy),
problém dopravní obsluhy města veřejnou dopravou, a v té souvislosti poskytování
dostatečných argumentů pro jednání s Jihočeským krajem jakožto zadavatelem
veřejné dopravy,
účinnou podporu ekologické dopravy ve městě (nemotorové a elektrické) a její
vzájemnou provázanost.

3.6.3 Podpora veřejné a cyklistické dopravy
Odpovědí na tuto výzvu je


podpora cyklistické dopravy ve městě
o rozšířením a lepší propagací služeb městské půjčovny bicyklů,
o navázáním spolupráce se soukromými firmami půjčujícími bicykly, případně
s provozovateli bike-sharingu,
o budování stojanů na bicykly – jednoduchých i uzamykatelných,
o do budoucna zvýšený dohled nad bezpečností provozu kvůli nárůstu počtu
elektrokol a s ním spojených rozdílů rychlostí v cyklistické dopravě,
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podpora provázanosti železniční, autobusové a cyklistické dopravy zřízením
informačních panelů, informujících v reálném čase o odjezdech vlaků a autobusů a o
službách půjčoven bicyklů, umístěných
o na autobusovém nádraží.
o v těsné blízkosti vlakového nádraží,
o v městském informačním středisku.

3.6.4 Podpora rozvoje elektromobility
Odpovědí na tuto výzvu je vypracování koncepce městské elektromobility, která umožní



optimální výběr a využití osobních a užitkových elektromobilů pro městský úřad a
městské služby,
efektivní provoz nabíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola ve správě města.

Tato koncepce bude provázaná s navrhovaným generelem dopravy ve městě, případně
může být jeho součástí.
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4. Infrastruktura smart city Vodňany – energetika a služby
4.1 ENERGETIKA
4.1.1 Elektrická a plynová rozvodná síť, znečištění ovzduší energetickými zdroji
Na území Vodňan se nacházejí sítě vysokého a nízkého napětí ve správě EON a. s. Město
je plně elektrifikováno. Většina území města je plně plynofikována.
I s přihlédnutím k podílu lokálních topenišť (viz dále) je největším znečišťovatelem ovzduší
ve Vodňanech místní průmysl. Ačkoliv Jihočeský kraj jako celek je v celorepublikové bilanci
znečištění ovzduší v relativně dobré situaci, existují i zde lokality s větší koncentrací
průmyslových znečišťovatelů. Jednou z nich jsou právě Vodňany – z téměř 90 průmyslových
zdrojů znečištění v okrese Strakonice se jich 13, tedy 15 %, nachází právě ve Vodňanech.
Podobně jako v případě lokálních topenišť má vedení města jen velmi omezené možnosti,
jak tento problém řešit – prakticky se omezují pouze na přesvědčování a osvětu. Tito
znečišťovatelé navíc patří k hlavním zaměstnavatelům ve městě, což dále ztěžuje
vyjednávací pozici města ve vztahu k životnímu prostředí.
4.1.2 Energetika v obytných domech
Strukturu napojení obytných domů na veřejné sítě a vytápění obydlených bytů ukazují
souhrnné tabulky č. 11 a 12 a dále podrobnější tabulka č. 13.
Tabulka č.11 Připojení obytných domů na veřejné sítě
Byty

SLEB 2001
Počet bytů Podíl

SLDB 2011
Počet bytů Podíl

2 465

2 648

Obydlené byty celkem

Vývoj podílu
2011/2001

v tom vybavení
plyn v bytě

1 098

45%

1 375

52%

117%

vodovod v bytě

2 442

99%

2 409

91%

92%

připojení na veřejnou kanalizační síť

2 098

85%

2 303

87%

102%

2 024

82%

2 046

77%

257

10%

ústřední topení
etážové topení
(Zdroj: SLDB 2011 a 2001)

106%

Tabulka č. 12 Podíl jednotlivých druhů vytápění na počtu obydlených bytů celkem
Ukazatel
Celkem bytů se zjištěným vytápěním, z toho
plyn - CZT
plyn - lokální
elektřina
pevná paliva

Počet
Podíl
obydlených
vytápění
bytů
2 535

100,0%

348

13,7%

1 320

52,1%

191

7,5%

672

26,5%

48

1,9%

- z toho
nízkoemisní (dřevo, dřevěné brikety)
Celkem bezemisní a nízkoemisní
vytápění
vysokoemisní (uhlí, koks, uhelné brikety)
kamna – ostatní a nezjištěné zdroje
(Zdroj: SLDB 2011 a vlastní propočty)

1 907

75,2%

611

24,1%

13

0,5%
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Tabulka č. 13 Obydlené byty podle způsobu vytápění
Obydlené
byty
Byty (SLDB 2011)

z toho
v rodinných

celkem

domech
Obydlené byty celkem
v tom byty se zjištěným způsobem vytápění, z
toho
ústřední

v
bytových
domech

2 648

1 403

1 200

2 535

1 363

1 134

2 046

1 227

789

550

476

68

- z toho kotelna v domě:
= na pevná paliva

1 148

660

474

- z toho ostatní (CZT)

= na plyn

348

91

247

etážové

257

34

217

42

10

32

7

5

2

165

14

145

39

4

35

232

102

128

= uhlí, koks, uhelné brikety

19

7

12

= dřevo, dřevěné brikety

41

27

14

- z toho používaná energie:
= uhlí, koks, uhelné brikety
= dřevo, dřevěné brikety
= plyn
= elektřina
kamna
- z toho používaná energie:

= plyn
= elektřina
= kamna – ostatní a nezjištěné zdroje
(Zdroj: SLDB 2011 a vlastní propočty)

7

3

3

152

55

96

13

10

3

I s výhradami k aktuálnosti dat (SLDB 2011) lze na základě uvedených údajů konstatovat, že
obytné budovy ve Vodňanech jsou velmi dobře napojené na elektřinu, plyn a centrální
zásobování teplem. Podíl napojení na tyto sítě od předchozího SLDB vzrostl (pokles
napojení na veřejnou vodovodní síť lze vysvětlit využíváním vlastních studní nebo jednoduše
nepřesností na straně respondentů).
Dále je zřejmé, že vysokoemisní zdroje vytápění (uhlí, koks, uhelné brikety) mají menšinový,
ale přece jen poměrně významný podíl (téměř čtvrtina bytů). Zde je třeba vysvětlit, že i
domácnosti s plynovou přípojkou mohou z ekonomických důvodů používat tuhá paliva, ať už
spolu s plynem nebo jako alternativu.
Město vůči těmto domácnostem provádí osvětu ohledně nízkoemisních zdrojů. Součástí
osvěty je i informování občanů o aktuálních možnostech tzv. kotlíkových dotací a jejich
směrování na Krajský úřad, který tuto dotaci vyřizuje.
Vliv modernizace lokálních topenišť na produkované emise ilustruje tabulka č. 14. Tato
tabulka ukazuje markantní případ, kdy prohořívací kotel na hnědé uhlí („klasická kamna“) je
nahrazen plynovým kotlem nebo kotlem na biomasu.
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Tabulka č. 14 Úspory důležitých emisí při náhradě prohořívacího kotle na hnědé uhlí
plynovým kotlem nebo kotlem na biomasu4
zplyňovací
plynový
Rozdíl
Rozdíl
prohořívací
kotel na
Úspora v %
Úspora v %
Druh emisí
kotel
kg/rok
kg/rok
kotel kg/rok
biomasu
- plyn
- biomasa
kg/rok
- plyn
- biomasa
kg/rok
Lokální emise
TZL*)
177
0,026
2,5 176,974
99,99%
174,5
98,6%
NOx
6,4
3,661
5,7
2,739
42,80%
0,7
10,9%
SO2
45
0,026
0 44,974
99,94%
45,0
100,0%
Klimatický dopad
CO2
8,72
2,89
0
5,83
66,86%
8,7
100,0%
*) Tuhé znečišťující látky

4.1.3 Energetika v městských budovách
Přehled městských budov a jejich energetiky ukazuje tabulka č. 15.
Tabulka č. 15 Přehled budov ve správě města a zdrojů jejich energie
Charakteristika budov
Hodnoty ukazatele
Celkem budov, z toho
41
- bytové domy
26
- budovy ubytování a stravování
3
- vzdělávací zařízení a mat. škola
3
- polyfunkční domy
3
- městský úřad
1
- kultura, sociální služby, ostatní
5
Celkem plocha m2
50 130
Celkem spotřeba energie
MWh/rok
8 335
Průměrný
Podíl v
Počet
podíl na
5
jednotlivých
Podíl jednotlivých zdrojů energie
budov celkové
budovách
spotřebě
od
do
Elektřina
41
21,5% 2% 100%
Zemní plyn
34
69,8% 31% 98%
Uhlí
7 *)
7,1% 21% 68%
Dřevo a biomasa
2
1,2% 18% 28%
Solární energie
1
0,4% 5%
5%
*) z toho u 2 budov souběžně se zemním plynem
Jak patrno, mezi městskými budovami ve Vodňanech převažují bytové domy ve správě
města. Tyto domy jsou tudíž zahrnuty i v předchozích tabulkách statistiky domů a bytů ve
Vodňanech.

4

Propočet podle MŽP ČR: Sdělení odboru ochrany ovzduší ke způsobu výpočtu očekávaných efektů
při náhradě stávajících kotlů v rodinných domech moderními zdroji vytápění pro účely zpracování
analýzy proveditelnosti k žádostem krajů v rámci Specifického cíle 2.1 Prioritní osy 2 Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020
5
Podle průkazů energetické náročnosti budov
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Je zřejmé, že v celkovém průměru v městských budovách výrazně převažují jako zdroj
energie nízkoemisní a bezemisní zdroje. V jednotlivých případech (vždy jde o bytové domy)
však uhlí jako vysokoemisní zdroj tvoří významný podíl na energetických zdrojích
příslušných městských budov.
Využití moderních technologií v městských budovách se – z povahy těchto technologií a
obyvatel budov – bude týkat především nebytových prostor v budovách, sloužících veřejným
službám různého charakteru (včetně škol a sociálních služeb). Z rozboru výdajů města (viz
kapitola 2.10.2) zároveň plyne, že výraznějšího efektu bude dosaženo, bude-li takové řešení
postupně aplikováno ve více budovách sloužících různým veřejným službám.
Nabízejí se úspory energie a zlepšení komfortu uživatelů budov prostřednictvím moderního
vnitřního osvětlení. Dále se nabízí využití moderních technologií a energetického
managementu, využívajících senzorické sítě a cloudovou správu dat po internetové síti. Díky
senzorům tepla a obsazenosti místností může jejich zavedením podle současných poznatků
dojít k poměrně významným úsporám energie (cca 20 – 25 % při konzervativním odhadu na
základě zkušeností z provozu).
Zlepšení komfortu uživatelů zajistí mimo jiné senzory oxidu uhličitého v místnostech
(„vydýchaný vzduch“) které upozorní na potřebu větrání včas a objektivně, bez sporů o
subjektivní vnímání tohoto faktoru. Další moderní technologie mohou například zvýšit
bezpečnost obyvatel budovy.
Jako vhodný objekt pro pilotní projekt technologií pro zlepšení vnitřního komfortu uživatelů se
nabízí Centrum sociální pomoci Vodňany v budovách domova pro seniory a domova
s pečovatelskou službou. Návrh tohoto komplexního řešení je uveden v příloze č. 2.
Pro zlepšení energetického hospodářství budov s využitím energetického managementu
bude třeba nalézt vhodný objekt (například školní budovu) pro pilotní ověření.
4.1.4 Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení ve Vodňanech zahrnuje přes 1 000 světelných míst.
Převažujícím zdrojem (přes 99 % světelných míst) jsou sodíkové výbojky o příkonu 70 W.
Zbytek (tedy necelé 1 %) představují zastaralé rtuťové výbojky a zářivky, v několika
jednotlivých případech také žárovky.
Vodňany mají pečlivě vedenou pasportizaci veřejného osvětlení.
Město plánuje postupnou obnovu veškerého veřejného osvětlení, spolufinancovanou
z programu EFEKT, a to ve třech etapách. V rámci této obnovy se předpokládá pouze
výměna svítidel za nové, moderní zdroje. Předpokládá se využití svítidel různého typu podle
požadavků konkrétních světelných míst. Nepředpokládá se (alespoň prozatím) investice do
energetického managementu veřejného osvětlení, případně do dynamického veřejného
osvětlení.
V první etapě půjde o výměnu cca 300 svítidel spolufinancovaných z programu EFEKT
v rámci programového období 2017-2021.
4.1.5 Využívání obnovitelných zdrojů energie
Vodňany v současné době nevyužívají ve svých objektech obnovitelné zdroje ani
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Výjimkou je solární zdroj v budově Centra sociální
pomoci, jehož vliv na energetiku města i budovy je poměrně zanedbatelný (5 % spotřeby
energie budovy, 0,4 % spotřeby energie města).
V době zpracování této strategie je připravován projekt rekonstrukce sportovního areálu
Blanice. Sportovní areál Blanice tvoří budova s ubytováním, restaurací a šatnami pro
sportovce (viz foto na obrázku č. 14). V jeho venkovním prostoru jsou tenisové a volejbalové
kurty, fotbalové hřiště, skate park a plocha na metanou.
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V jehož rámci se uvažuje o využití následujících obnovitelných zdrojů energie:





tepelné čerpadlo v restauraci,
solární termický systém,
solární fotovoltaický systém,
tepelné čerpadlo v ubytovně.

Obr. 14 Sportovní areál Blanice – pohled od západu
(Foto: ENERGY CENTRE České Budějovice)

Předpokládané úspory energie v důsledku instalace uvedených zdrojů ukazuje tabulka č. 16.
Tabulka č. 16 Přehled obnovitelných zdrojů a energetických úspor pro rekonstrukci areálu
Blanice
Spotřeba/zdroj energie
MWh/rok
Roční spotřeba energie celkem
96,4
Předpokládané úspory
- tepelné čerpadlo restaurace
2,0
- solární termický systém
8,7
- solární fotovoltaický systém
16,0
- tepelné čerpadlo ubytovna
9,3
Celkem úspory
36,0
Úspory jako procento spotřeby
37%
Tento záměr je rozpracováván včetně hledání možných zdrojů spolufinancování.
Jak patrno v porovnání s tabulkou č. 15, úspora energie předpokládaná využitím uvedených
obnovitelných zdrojů je významná z hlediska spotřeby tohoto konkrétního sportovního
zařízení, V měřítku budov patřících městu představuje cca 0,4 % spotřeby energie – tedy
přibližně tolik, jako solární zdroj na Centru sociální pomoci.
Tento záměr lze tedy považovat za užitečný pilotní projekt, který – prokáže-li se jeho
efektivnost pro město – by měl být následován dalšími podobnými
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4.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
4.2.1 Současný stav a plánovaný rozvoj
Město Vodňany má vodovodní síť, jejímž provozovatelem je ČEVAK a.s. Stávající vodovodní
rozvody jsou většinou vyhovující, do budoucna lze uvažovat s připojením některých nových
zastavitelných ploch. Zdrojem pitné vody ve městě je Vodárenská soustava Jižní Čechy
(Římov).
Technická opatření pro zlepšení vodohospodářské infrastruktury ve Vodňanech jsou
předmětem Plánu investic – Aktualizace pro rok 2019, zpracovaného společností ČEVAK,
a.s.
Město Vodňany v oblasti vodního hospodářství sleduje následující problémy a potenciální
hrozby:



neexistuje oddílná kanalizace a v rámci rekonstrukcí inženýrských sítí není
uvažováno o jejím zřízení, přestože jsou prováděny zemní práce a pořizovací
náklady nejsou příliš vysoké,
je patrné znečišťování odpadních vod velkými producenty.

Pro řešení těchto problémů je připravován projekt „VODŇANY, NÁMĚSTÍ – odvedení
dešťových vod mimo kanalizační síť, do místních vodotečí“, k němuž byla zpracována
technicko-ekonomická studie.
4.2.2 Vztah ke strategii smart city
Opatření navrhovaná ve výše uvedené technicko-ekonomické studii i plánované akce
v Plánu investic ČEVAK nejsou zahrnuty do strategie smart city, tak aby se předešlo
duplicitám a nedorozuměním, i s přihlédnutím ke skutečnosti, že tato opatření a investiční
akce neobsahují technicky inovativní prvky. Na tomto místě je pouze konstatováno, že tyto
dokumenty a jejich naplňování podporují realizaci smart city Vodňany.
Moderní technologie pro provoz vodohospodářské sítě nad rámec těchto dokumentů by
z pohledu města mohly řešit zejména mimořádné události a jejich rychlé řešení
s minimalizací dopadů na občany a životní prostředí:



v případě vzniku ekologické havárie označení bodu v mapě s popisem, pro rychlou
dostupnost záchranných složek, případně dalších orgánů,
v případě krizové situace (sucho, povodně, havárie např. na vodovodním potrubí)
vyznačení bodu v mapě s popiskem situace, případně s označením místa náhradního
zásobování vodou.

Řešení uvedených problémů a hrozeb nebo využívání popsaných inovativních řešení spadá
převážně do působnosti ČEVAK jako provozovatele vodohospodářské soustavy, reálný vliv
města je zde značně omezený. Město nicméně plánuje o uvedených řešeních jednat.

4.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
4.3.1 Plán odpadového hospodářství
Město Vodňany má propracovaný Plán odpadového hospodářství Města Vodňany. (dále
„Plán odpadového hospodářství“) se stanovenými konkrétními a měřitelnými cíli v oblasti
odpadového hospodářství, včetně třídění odpadů občany.
Aby se předešlo duplicitám a nedorozuměním, jsou tyto cíle a jejich sledování a
vyhodnocování, obdobně jako v případě vodního hospodářství (viz výše), dále ponechány
tomuto plánu a nezahrnovány do strategie smart city. Na tomto místě je konstatováno, že
cíle a opatření Plánu odpadového hospodářství jsou v souladu s konceptem smart city
Vodňany a napomáhají jeho praktické implementaci.
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4.3.2 Aktivity a příležitosti nad rámec Plánu odpadového hospodářství
Nad rámec Plánu odpadového hospodářství se nabízí vytvoření a realizace Komplexního
informačního a motivačního programu pro občany při nakládání s odpadem, který by
zahrnoval motivaci a technickou podporu občanů při svozu domovního i jiného odpadu, péči
o čistotu města a motivaci k disciplíně občanů i organizací v této oblasti.
Realizace takovéhoto motivačního programu je do značné míry podmíněna inovacemi
v městském informačním systému. Náplň tohoto programu, resp. jeho technické podpory
informačními technologiemi města, je blíže popsána v kapitole 5.3.5.

4.4 VÝZVY PRO SMART CITY
4.4.1 Souhrn výzev pro smart city v oblasti městské energetiky a služeb
Z výše uvedené analýzy vyplývají následující výzvy pro smart city Vodňany v oblasti městské
energetiky a služeb:






rozvíjet ekologické zdroje energie ve městě všude tam, kde je to účelné a
ekonomicky efektivní, zároveň snižovat podíl neekologických zdrojů v městských
budovách,
dále snižovat spotřebu energie v městských budovách s využitím moderních
technologií,
zlepšovat podmínky uživatelů a zaměstnanců v budovách městských služeb,
obnovit a modernizovat veřejné osvětlení systémově a s využitím moderních
technologií,
dále zefektivňovat odpadové hospodářství ve městě, a za tím účelem
o sledovat a naplňovat cíle Plánu odpadového hospodářství,
o zefektivnit odpadové hospodářství využíváním moderních technologií nad
rámec cílů a opatření zakotvených v Plánu odpadového hospodářství.

4.4.2 Rozvoj ekologických zdrojů energie
Odpovědí na tuto výzvu je



realizovat pilotní instalaci obnovitelných zdrojů energie na rekonstruovaném
sportovním areálu Blanice a zkušeností s ní využít jako pilotní projekt pro další
realizace,
průběžně sledovat možné využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě, při
zohlednění technické realizovatelnosti a za podmínek ekonomické výhodnosti.

4.4.3 Snižování spotřeby energie v městských budovách
Odpovědí na tuto výzvu je




vyhledat vhodný objekt a realizovat zde pilotní projekt energetického hospodářství
budovy s využitím moderního systému řízení energií a dalších opatření, např.
modernizace vnitřního osvětlení nebo využití lokálních obnovitelných zdrojů energie,
vyhodnotit a zobecnit zkušeností z tohoto projektu pro další městské budovy,
vytvořit v rámci městského informačního systému aplikaci pro evidenci a správu
městských budov, bez ohledu na jejich účetní vlastnictví konkrétní městskou
organizací (viz též dále v kapitole 5).

4.4.4 Zlepšování podmínek uživatelů a zaměstnanců v budovách městských služeb
Odpovědí na tuto výzvu je



připravit a realizovat pilotní projekt technických inovací v Centru sociální pomoci (viz
příloha č. 3),
vyhodnotit a zobecnit zkušenosti z tohoto projektu pro další městské budovy,
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vytvořit v rámci městského informačního systému aplikaci pro evidenci a správu
městských budov, bez ohledu na jejich účetní vlastnictví konkrétní městskou
organizací (viz též dále v kapitole 5).

4.4.5 Obnova a modernizace veřejného osvětlení
Odpovědí na tuto výzvu je



připravit a realizovat projekt obnovy veřejného osvětlení financované z programu
EFEKT,
rozšířit projekt modernizace svítidel o instalaci energetického managementu,
případně dynamického osvětlení, takovým způsobem a v takovém rozsahu, jak se
ukáže účelnost a ekonomická efektivnost takového řešení.

4.4.6 Zefektivnění odpadového hospodářství
Odpovědí na tuto výzvu je především důsledné sledování a naplňování cílů Plánu
odpadového hospodářství.
Nad rámec tohoto plánu lze k zefektivnění odpadového hospodářství přispět přípravou a
realizací Komplexního informačního a motivačního programu pro občany při nakládání s
odpadem.
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5. Infrastruktura smart city Vodňany – informační a komunikační
technologie
5.1 INFRASTRUKTURA PRO TELEFON A INTERNET
Město je napojeno na veřejnou telefonní síť a má přiměřeně kvalitní signál všech stávajících
mobilních operátorů v ČR.
V současné době je v přípravě podpora vysokorychlostního internetu pomocí optických
kabelů ve městě.

5.2 INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Město má oficiální internetové stránky http://www.vodnany.eu/ Další informace o městě lze
získat na stránkách městského informačního centra https://www.infocentrumvodnany.cz
nebo na neoficiálních stránkách města www.vodnany.cz, provozovaných místní kapelou
Pozor, vizita!
Městské webové stránky ve spojení se stránkami městského informačního centra poskytují
obyvatelům a návštěvníkům města řadu užitečných informací, jsou však poměrně složitě
strukturovány. Hledání konkrétní informace nebo konkrétního dokumentu ke stažení je pro
neznalého návštěvníka značně komplikované.
Město má v plánu tyto stránky rekonstruovat tak, aby přinášely větší užitek nejen stálým
uživatelům, ale také náhodným návštěvníkům, a tím podporovaly cestovní ruch ve městě.
Internetové stránky města se také nabízejí jako vhodné rozhraní pro online komunikaci
města s občany. Vedení města vnímá potřebu tento problém řešit (viz kapitola 2.6).

5.3 INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTA
5.3.1 Současný stav
Město v současné době disponuje moduly pro spisovou službu a pro účetní systém. Spisový
systém je (ze zákonných požadavků a omezení) relativně uzavřený.
Spolupráce s dodavatelem městského informačního systému je poměrně konstruktivní a lze
očekávat jeho součinnost při další modernizaci a rozšiřování systému.
Mezi tuto modernizaci a rozšiřování patří dále popsané funkcionality.
5.3.2 Portál občana města
Tento projekt je v přípravě. Od 31. 8. 2019 je již umístěn na serverech města. Do konce roku
2019 probíhá jeho testování a ostrá verze je připravována ke spuštění od začátku roku 2020.
5.3.3 Systém pro komunikaci města s občany
Bude vhodné zavést systém pro komunikaci občanů s vedením města, který by umožňoval
efektivní zapojení občanů se zájmem o dění ve městě a zároveň předcházel problému příliš
dominantních jedinců při takovéto komunikaci.
5.3.4 Informační podpora správy movitého a nemovitého majetku města,
Evidence a správa majetku jsou roztříštěny mezi městský úřad a organizace podřízené
městu a stav této evidence má rozmanitou úroveň. Cílem je, aby vedení města mělo kdykoli
aktuální přehled o majetku města. Městu to umožní efektivní správu svého majetku včetně
kontroly městských organizací, které jej spravují, a strategické rozhodování o něm.
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Součástí této funkce je také například evidence parkovacích ploch a stání (viz kapitola 3),
městských budov a veřejného osvětlení (viz kapitola 4) nebo městské zeleně (viz kapitola 6).
Spadají sem i podrobné informace o inženýrských sítích a městské zeleni, u nichž informační
systém správy majetku umožní mimo jiné lepší koordinaci činností nejen při běžných
stavebních pracích a rekonstrukcích, ale také při realizaci projektů urbanistického rozvoje
nebo při správě a rozvoji městské zeleně.
5.3.5 Správa městských dotací
Správa dotací, jimiž město podporuje komunitní život a občanskou vybavenost (viz kapitola
2), je prozatím prakticky prováděna pomocí jednoduchých softwarových nástrojů s velkým
podílem manuálního přenosu dat. To ji jednak činí značně neproduktivní, a jednak zvyšuje
možné riziko chyb. Tento proces bude žádoucí zefektivnit pomocí k tomu určené aplikace
v rámci modernizovaného městského informačního systému.
5.3.6 Technická podpora Komplexního informačního a motivačního programu pro občany
při nakládání s odpadem
Komplexní informační a motivační program pro občany při nakládání s odpadem Tento
program zahrnuje následující nástroje a funkcionality:










aplikace, s jejíž pomocí by občan zažádal o poskytnutí kontejneru/popelnice na
mimořádný svoz např. velkého množství odpadu a následný vývoz,
možnost upozornění na místa černých skládek, uložení odpadu mimo vyhrazené
místo,
lepší prezentace akcí spojených s úklidy odpadu v rámci města a širšího okolí – např.
pro spolupráci s neziskovkami – např. Ukliďme Svět, Ukliďme Česko,
upozornění na místa, kde občané ukládat odpad mají a jejich kapacita aktuálně
nestačí, kolem míst vznikají „skladiště“,
informace, zda má např. podnikatelský subjekt uzavřen s městem smlouvu o svozu
odpadu, od kdy je smlouva platná a kdy u subjektu proběhla kontrola odpadového
hospodářství,
informace, zda má subjekt zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu, a
upozornění na termín zaplacení poplatku,
upozornění na termín svozu nebezpečného odpadu
upozornění na svoz komunálního odpadu, bioodpadu, jiných druhů odpadů,
upozornění na změny ve svozech odpadů – mimořádné termíny v případě státních
svátků,

případně další funkce podle potřeby.
Přesné vymezení tohoto programu bude provedeno souběžně s modernizací městského
informačního systému a v návaznosti na cíle a úkoly Plánu odpadového hospodářství města.

5.4 DALŠÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
5.4.1 Využití ICT v sociálních službách
Pro další uplatnění moderních informačních a komunikačních technologií se nabízí oblast
sociálních služeb, zejména jako





tísňový komunikační systém pro seniory,
systém pro detekci a prevenci požárů,
systém pro zabezpečení objektů,
senzorické systémy prostředí uvnitř budov.
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Pilotní aplikace těchto řešení je, spolu s inovacemi v oblasti energetického hospodářství
budov (viz kapitola 4) navržena v projektu Centra sociálních služeb. Podrobnosti jsou
uvedeny v příloze č. 2.
5.4.2 Využití ICT pro bezpečnost obyvatel
Další oblastí využití ICT pro zlepšení kvality života ve městě je využití bezpečnostních
kamer, případně rovněž senzorů hluku, které by jednak podpořily bezpečnost zranitelných
skupin obyvatel, a jednak poskytoval data k efektivnímu plánování a řízení městské mobility.
Mezi komunikační nástroje, sloužící mimo jiné bezpečnosti obyvatel, patří také místní
rozhlas, v současné době modernizovaný. Jeho správa a další rozvoj jsou předmětem
krizového plánování města.

5.5 VÝZVY PRO SMART CITY
Hlavní výzvou pro smart city Vodňany v oblasti informačních a komunikačních technologií je
zkvalitnit městský informační systém včetně internetového rozhraní pro občany a umožnit
jeho další rozvoj.
Odpovědí na tuto výzvu je realizovat projekt komplexní modernizace informačního systému
města včetně internetového rozhraní, se zanesením požadovaných nových funkcionalit, jako
je zejména






portál občana města,
další uživatelské aplikace pro občany, například pro motivační program odpadového
hospodářství,
komunikace města s občany,
správa majetku města,
technická podpora Komplexního informačního a motivačního programu pro občany
při nakládání s odpady.

Další výzvou je využití ICT v sociálních službách pro bezpečnost a pohodlí jejich klientů, viz
výše v kapitole 5.4.
Výzvu představuje také příležitost k nasazení víceúčelového kamerového a senzorického
systému, který jednak napomůže zvýšení bezpečnosti obyvatel (zejména zranitelných
skupin), a jednak podpoří regulaci a plánování městské mobility.
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6. Zelená infrastruktura smart city Vodňany – zeleň a vodní plochy
6.1 MĚSTSKÁ ZELEŇ
Městská zeleň je tvořena především stromořadími, doprovodnými travnatými pásy a zelení
obytných souborů. Přímo v centru se nacházejí dva drobné parky: Park Jana Pavla II (park
s omezeným režimem návštěvnosti – viz foto na obrázku č. 15) a Zeyerovy sady.

Obr. 15 Park Jana Pavla II – vstupní brána
Obě plochy bez problémů plní své funkce (zejména krátkodobé rekreace a ochlazování
města). Druhová skladba i mobiliář jsou vhodné, problémem je použití netkané textilie na
záhoně v Zeyerových sadech. Kromě špatného estetického vyznění má textilie negativní vliv
na půdní život, zabraňuje plynulému rozkladu mulče a podporuje tvorbu plísní.
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Specifickou část zeleně tvoří náměstí Svobody (viz též komentář k urbanistickému rozvoji
v kapitole č. 2.3), kde stromy svým habitem, věkem ani zdravotním stavem nevyhovují své
funkci. Celé náměstí je navíc dlážděné, s minimem záhonů či trávníku. Vzhledem
k reprezentativnosti místa a stále častěji se objevujícími vlnami vysokých teplot, by bylo
vhodné implementovat do plánované rekonstrukce výsadbu nových stromů a rozšíření
květinových či travnatých ploch. Tento problém je řešen v rámci samostatného projektu
Koncepce veřejných prostranství města Vodňan, který město připravuje souběžně se
strategií smart city.
Ostatní prvky městské zeleně jsou vesměs tvořeny vhodnými taxony a vykazují známky
dobré kondice. V lesoparku Zátiší na severním okraji Vodňan byla v roce 2017 vybudována
naučná stezka Zátiší I, v září 2019 byla otevřen stezka Zátiší II. Na celý prostor byla v roce
2014 vyhlášena dvoukolová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž. Nyní se
řeší navázání na její výsledky
Město Vodňany má nový pasport, který je velmi kvalitním podkladem pro péči a o městskou
zeleň a zpracování případného konceptu jejího rozvoje.

6.2 VoDNÍ PLOCHY
Celé území Vodňan leží v rybniční krajině a nachází se v něm větší počet rybníků, z toho
více než deset významných svojí plochou. Většina rybníků patří městu, některé Fakultě
rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity či dalším subjektům. Vodní plochy na území
Vodňan jsou zřejmé z mapy na obrázku č. 16.
Kromě těchto rybníků se v katastru Vodňan nachází celá řada dalších drobných vodních
ploch, především se jedná o rybí sádky.

Obr. 16 Mapa centrální části Vodňan (Zdroj: Mapy.cz)
Rybníky jsou využívány zejména k chovu ryb, v omezené míře (s ohledem na intenzitu
rybničního hospodářství) i k rekreaci. Všechny rybníky mají své manipulační řády.
Vodní plochy zároveň představují povodňové riziko pro Vodňany i pro okolní obce. Proto je
nutno monitorovat situaci a při výskytu nebezpečí včas přijímat potřebná protipovodňová
opatření.
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6.3 VÝZVY PRO SMART CITY
Městská zeleň a vodní plochy představují pro smart city Vodňany následující výzvy:
a) Využití moderních technologií v údržbě městské zeleně
Tyto výzvy zahrnují






možné využití elektrických užitkových vozidel v údržbě městské zeleně – řešeno jako
součást městské mobility, viz kapitola 3,
implementace správy majetku v rámci inovovaného městského informačního systému
a v jeho rámci plánování a správy městské zeleně včetně podrobných informací o
městských sítích, vedoucí k jejímu zefektivnění – řešeno jako součást ICT, viz
kapitola 5,
využití automatického závlahového systému pro nově zakládanou městskou (uliční)
zeleň,
možnost využití retenčních prvků pro zadržení dešťové vody.

b) Využití moderních technologií pro prevenci škod z povodní
Tato problematika je řešena v rámci protipovodňových opatření.
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7 SWOT analýza Vodňan ve vztahu ke konceptu smart city
7.1 OBSAH A CÍL SWOT ANALÝZY
Na základě výše uvedené analýzy současného stavu a výzev pro smart city byla pro
Vodňany provedena SWOT analýza. Smyslem SWOT analýzy je ujasnit si, nakolik má město
Vodňany předpoklady pro realizaci strategie smart city a nakolik je této realizaci nakloněno
její okolní prostředí. Výsledky jsou uvedeny v tabulce na následující straně.
Tabulka č. 17 obsahuje rozhodující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby z pohledu
realizace smart konceptu, které byly identifikovány týmem zpracovatelů.

7.2 METODA HODNOCENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB
Silné a slabé stránky, příležitostí a hrozby byly v rámci SWOT analýzy definovány týmem
zpracovatelů tohoto strategického dokumentu s využitím metod kolektivního rozhodování a
zároveň jim byla přiřazena číselná váha v rozmezí 1 – 106. Tato váha říká, do jaké míry
město Vodňany nebo její okolní prostředí tuto vlastnost naplňuje.
Pro vyhodnocení a stanovení výsledného skóre města je v tabulce uveden jednak rozdíl
silných a slabých stránek, a jednak rozdíl příležitostí a hrozeb. Tyto rozdíly lze interpretovat
následujícím způsobem:



Rozdíl příležitostí a hrozeb říká, do jaké míry je realizaci tohoto konceptu ve
Vodňanech nakloněno vnější prostředí, a jak významná tedy budou rizika nebo
naopak příležitosti při jeho realizaci.
Rozdíl silných a slabých stránek říká, do jaké míry má město Vodňany a jeho vedení
svými vlastnostmi předpoklady pro realizaci smart konceptu.

Výsledný součet těchto dvou rozdílů pak dává celkové skóre města jako smart city – kladné
hodnoty ukazují příznivý výsledek, záporné hodnoty by ukazovaly nepříznivý.

7.3 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ SWOT ANALÝZY SMART CITY VODŇANY
Výsledky SWOT analýzy smart city Vodňany uvedené v tabulce č. 17 na následující straně
lze interpretovat následujícím způsobem:




Vnější prostředí je realizaci smart city Vodňany spíše nakloněno, i když tu existují
hrozby, které není radno podceňovat.
Samo město Vodňany má pro realizaci konceptu smart city výrazné přednosti, které
převažují nad nedostatky.
Úhrnem lze tedy konstatovat, že vnější i vnitřní prostředí je realizaci smart city
Vodňany nakloněno, ne však bez rizik uvnitř i vně. Je tedy dost dobrý důvod
v realizaci smart city Vodňany pokračovat, zároveň je namístě obezřetnost.

6

Blíže k metodám kolektivního rozhodování a SWOT analýze viz například Slavík, J.: Smart city v
praxi. Praha: Profi Press 2017 ISBN 978-80-86726-80-9 nebo Slavík, J.: Marketing a strategické řízení
ve veřejných službách. Praha: Grada Publishing 2014 ISBN 978-80-247-4819-1
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Kvalifikované vedení města se zájmem o
koncepční přístup k smart city

10

Celkové stárnutí obyvatel mírně nad
republikovým průměrem

O - příležitosti
T - hrozby
a) Mezinárodní, republiková a krajská úroveň

4

Existence vhodných dotačních zdrojů
financování pro smart projekty

8

Konkurence mezi zájemci o dotace pro
smart projekty

8

5

Zájem finančních institucí o projekty
moderních technologií pro smart city

7

Nejednoznačné chápání smart konceptu
veřejností i institucemi

8

8

Riziko podcenění náročnosti přípravy
projektů

5

Nejednoznačný praktický užitek zapojení
10 měst do evropských programů pro
smart city

5

Přiměřeně stabilní počet obyvatel

5 Omezený rozpočet města

Příznivý vývoj vzdělání obyvatel

5

Problematicky řešená některá
veřejná prostranství

6

Zájem o smart koncept ze strany
české veřejnosti

Existence pracovních příležitostí a
drobných podnikatelů ve městě

8

Nedostatek informací o cestovním
ruchu a městské mobiltě

8

Rozvinutý trh s moderními
technologiemi

Zdravé městské finance

Obyvatelé města ve značné míře
10 lpějí na tradičních systémech
vycházejících ze zvykového práva

10

Existující zkušenosti s konceptem
smart city

7

Omezené dotační zdroje na krajské
úrovni

4

Do budoucna klesající dotační zdroje na
úrovni EU

8

Rozvinutá spolupráce s Jihočeským krajem

7

Existence rozmanitých evropských
programů pro podporu smart city

5

Příprava koncepce veřejného prostranství

6

Zájem Jihočeského kraje o koncept
smart city

8

b) Městská úroveň

b) Infrastruktura
Dobré napojení na silniční síť

Napojení na železnici pouze přes
5
málo kapacitní místní trať

5 Turisticky atraktivní poloha města

Celkově přiměřeně kvalitní obslužnost
veřejnou dopravou

Problémy s obslužností veřejnou
5 dopravou ve vybraných časech a
směrech

5

První pozitivní zkušenosti s elektromobilitou
v městských službách

3 Problémy s dopravou v klidu

Příležitosti k využívání moderních
8 technologií s praktickým užitkem: emobilita, energ. hospodářství aj.

Plynofikace města

5

Fungující odpadové hospodářství včetně
vypracovaného plánu

Minimální zkušenosti s moderními
8 technologiemi v energetickém
hospodářství budov

Přiměřený dostatek městské zeleně
Kvalitní pasportizace silničních komunikací,
veřejného osvětlení, městské zeleně a
městského mobiliáře

8

Veřejné osvětlení na dobré úrovni,
připravovaná komplexní rekonstrukce

Roztříštěná správa majetku města
7 mezi městský úřad a jednotlivé
městské organizace

5

Portál občana v přípravě

5

Nízká úroveň otevřenosti dat pro
aplikace sloužící smart city

6

Zájem městských organizací o pilotní
projekty moderních technologií

7

Součet vah

Váha*)

Váha*)

W - slabé stránky

Váha*)

S - silné stránky
a) Město, lidé, komunita

Váha*)

Tabulka č. 17 SWOT analýza smart city Vodňany

Město neprovozuje vlastní
elektromobily

Zájem obyvatel a návštěvníků o
cyklistiku a související služby

5

Negativní vliv nízké nezaměstnanosti:
7 agenturní zaměstnanci jako rušivý prvek
života ve městě

3

Hlavní znečišťovatelé ovzduší – místní
9 průmysl a lokální topeniště obyvatel –
mimo reálný vliv vedení města

7

Závislost obsluhy veřejnou dopravou na
rozhodnutí JČK

7

7

Rybářství jako důležitá oblast
cestovního ruchu a ekonomiky Vodňan
bez jasné marketingové strategie

4

Stále relativně velký podíl
7 vysokoemisních zdrojů v soukromých
i městských budovách

7

Rozvoj elektrokol jako potenciální
problém bezpečnosti provozu

4

Problematické webové stránky
města, nezájem o online komunikaci

8

Nedostatečné ztotožnění obyvatel se
strategií smart city

8

111

Skóre S - W
22
Jaké má město předpoklady pro realizaci smart city (+ dobré/- méně dobré)
Celkové skóre smart city (S-W)+(O-T)
32

5

89

Zájem společností E.ON o projekty
e-mobility a inteligentní energetiky

10 Hrozba "urban sprawl"

7

86

76

Skóre O - T
10
Jak je realizaci smart city nakloněno okolní prostředí (+spíše ano/- spíše ne)

Jaká je tedy celková šance na úspěch smart city (+ spíše větší/- spíše menší)

*) Váha (1 – 10) vyjadřuje, nakolik závažná je daná skutečnost pro realizaci smart city
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8. Strategické cíle pro smart city Vodňany
8.1 PŘEHLED STRATEGICKÝCH CÍLŮ SMART CITY VODŇANY
Pro implementaci smart city Vodňany byly stanoveny následující hlavní a dílčí cíle.
Podrobněji jsou rozebrány dále v této kapitole.
Cíl 1: Citlivý a racionální urbanistický rozvoj



Dílčí cíl 1.1: Vydání regulačních opatření pro městský rozvoj nebo zabudování
takovýchto opatření do další aktualizace územního plánu.
Dílčí cíl 1.2: Architektonická a technická podpora urbanistického rozvoje centrální
části města.

Cíl 2: Systematická a ekologická mobilita




Dílčí cíl 2.1: Systematické plánování a řízení městské mobility.
Dílčí cíl 2.2: Usnadnění návaznosti mezi prostředky veřejné dopravy a mezi veřejnou
dopravou a cyklodopravou, spolu s podporou cyklodopravy.
Dílčí cíl 2.3: Náhrada klasických vozidel v městských službách elektrickými.

Cíl 3: Čisté a bezpečné město, přátelské a efektivní městské služby







Dílčí cíl 3.1: Úspora energie v nových a rekonstruovaných městských budovách.
Dílčí cíl 3.2: Zlepšení prostředí v budovách sloužících městským službám
Dílčí cíl 3.3: Úspora energie u nového a modernizovaného veřejného osvětlení.
Dílčí cíl 3.4: Snížení podílu vysokoemisních zdrojů a využívání obnovitelných zdrojů
u objektů patřících městu a městským organizacím.
Dílčí cíl 3.5:
Informovanost a motivace občanů k ekologickému nakládání
s odpadem.
Dílčí cíl 3.6: Bezpečnost zranitelných skupin obyvatel (senioři, děti, handicapovaní
občané).

Cíl 4: Informované a komunikující město




Dílčí cíl 4.1: Efektivní využívání městských internetových stránek a online platebních
nástrojů.
Dílčí cíl 4.2: Funkční a komfortní komunikační prostředky města.
Dílčí cíl 4.3: Plná informovanost vedení města o majetku města a městských
organizací.

8.2 CÍL 1: CITLIVÝ A RACIONÁLNÍ URBANISTICKÝ ROZVOJ
8.2.1 Vymezení cíle, prostředků jeho dosažení a jeho přínosů
Cílem je podpořit citlivý a racionální urbanistický rozvoj Vodňan tak, aby se na okrajích
města včas účinně předešlo jevu „urban sprawl“ (viz kapitoly 1.1.3 a 2.3) a aby v centrální
části města byl vyvážen architektonický ráz historického jádra s potřebnými funkcemi
městského parteru pro každodenní život občanů, včetně dostatečné ochlazovací a estetické
funkce městské zeleně a vodních prvků. Toho je dosahováno následujícími dílčím cíli:
Dílčí cíl 1.1: Vydání regulačních opatření pro městský rozvoj nebo zabudování takovýchto
opatření do další aktualizace územního plánu.
Dílčí cíl 1.2: Architektonická a technická podpora urbanistického rozvoje centrální části
města.
8.2.2 Způsob hodnocení dosažení cíle
Pro dosažení těchto výše uvedených dílčích cílů jsou stanoveny následující ukazatele.
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Dílčí cíl 1.1 Vydání regulačních opatření pro městský rozvoj nebo zabudování
takovýchto opatření do další aktualizace územního plánu





Hodnoticí ukazatel: existence a praktické uplatňování regulačních opatření,
Způsob měření: ANO/NE,
Cílová hodnota: ANO,
Komentář: Konečná realizace uvedeného cíle je řešena v rámci územního
plánování.

Dílčí cíl 1.2 Architektonická a technická podpora urbanistického rozvoje centrální části
města





Hodnoticí ukazatel: existence a praktické uplatňování Koncepce veřejného
prostranství, existence a fungování modulu pro správu veřejných sítí v městském
informačním systému
Způsob měření: ANO/NE,
Cílová hodnota: ANO,
Komentář: Realizace uvedeného cíle je řešena v rámci samostatného projektu
Koncepce veřejných prostranství a v rámci rozvoje městského informačního systému.

8.3 CÍL 2: SYSTEMATICKÁ A EKOLOGICKÁ MOBILITA
8.3.1 Vymezení cíle, prostředků jeho dosažení a jeho přínosů
Cílem je vnést systém do plánování a řízení městské mobility tak, aby se rozvíjela vyváženě
a bezpečně a v předstihu reagovala na budoucí výzvy, které klade její vývoj, a zároveň
podpořit rozvoj ekologických druhů dopravy, tzn. dopravu veřejnou, nemotorovou a
elektromobilitu. Toho je dosahováno následujícími dílčím cíli:
Dílčí cíl 2.1: Systematické plánování a řízení městské mobility.
Dílčí cíl 2.2: Usnadnění návaznosti mezi prostředky veřejné dopravy a mezi veřejnou
dopravou a cyklodopravou, spolu s podporou cyklodopravy.
Dílčí cíl 2.3: Náhrada klasických vozidel v městských službách elektrickými.
8.3.2 Způsob hodnocení dosažení cíle
Pro dosažení těchto výše uvedených dílčích cílů jsou stanoveny následující ukazatele.
Dílčí cíl 2.1 Systematické plánování a řízení městské mobility





Hodnoticí ukazatel: existence a praktické uplatňování generelu dopravy s využitím
základních principů plánů udržitelné mobility (SUMP),
Způsob měření: ANO/NE,
Cílová hodnota: ANO,
Komentář: Realizace uvedeného cíle přispívá dosahování ostatních cílů v oblasti
městské mobility. O základních principech SUMP a jejich vztahu ke generelu dopravy
pojednává příloha č. 2 této strategie.

Dílčí cíl 2.2 Usnadnění návaznosti mezi prostředky veřejné dopravy a mezi veřejnou
dopravou a cyklodopravou, spolu s podporou cyklodopravy




Hodnoticí ukazatele:
o počet návštěv integrovaného informačního systému pro cestující;
o podíl půjčovaných bicyklů zahrnutých v informačním systému,
Způsob měření:
o statistika informačního systému,
o statistiky půjčoven bicyklů,
Cílová hodnota:
o 32 000 návštěv ročně,
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o 50 % půjčovaných bicyklů v informačním systému,
Komentář: Cílová hodnota byla stanovena jako předpoklad, že informační systém
využije alespoň jeden člen každé domácnosti měsíčně při náhodných cestách mimo
město. Dosažení této cílové hodnoty pravděpodobně napomohou i návštěvníci města
využívající veřejnou dopravu, jejichž počet nelze pro tento účel věrohodně stanovit.
Hodnota 50 % půjčovaných bicyklů v informačním systému byla stanovena jako
parametr a bude upřesněna při aktualizaci strategie.

Dílčí cíl 2.3 Náhrada klasických vozidel v městských službách elektrickými






Hodnoticí ukazatele:
o existence a praktické uplatňování koncepce elektromobility městských služeb
jako součást generelu dopravy;
o počet elektrických dopravních prostředků v městských službách nahrazujících
klasická vozidla,
Způsob měření:
o ANO/NE,
o výkazy vozidel,
Cílová hodnota:
o ANO
o náhrada 4 vozidel v městských službách elektrickými,
Komentář: Při náhradě 4 vozidel elektrickými a průměrném ročním proběhu každého
z nich cca 5 000 km (dle zkušeností z jiných měst v ČR) lze tímto způsobem
dosáhnout roční úspory přes 2 t oxidu uhličitého a dalších úspor lokálních emisí,
spolu s významnými úsporami hluku.

8.4 CÍL 3: ČISTÉ A BEZPEČNÉ MĚSTO, ENERGETICKY EFEKTIVNÍ MĚSTSKÉ SLUŽBY
8.4.1 Vymezení cíle, prostředků jeho dosažení a jeho přínosů
Cílem je rozvíjet čisté a bezpečné městské prostředí a energeticky efektivní městské služby
díky efektivnímu hospodaření s energií, využívání ekologických zdrojů energie, motivování
občanů a organizací k ekologickému nakládání s odpady a podpoře bezpečnosti, zvláště u
zranitelných skupin obyvatel. Toho je dosahováno následujícími dílčím cíli:
Dílčí cíl 3.1: Úspora energie v nových a rekonstruovaných městských budovách.
Dílčí cíl 3.2: Zlepšení prostředí v budovách sloužících městským službám
Dílčí cíl 3.3: Úspora energie u nového a modernizovaného veřejného osvětlení.
Dílčí cíl 3.4: Snížení podílu vysokoemisních zdrojů a využívání obnovitelných zdrojů u
objektů patřících městu a městským organizacím.
Dílčí cíl 3.5: Informovanost a motivace občanů k ekologickému nakládání s odpadem.
Dílčí cíl 3.6: Bezpečnost zranitelných skupin obyvatel (senioři, děti, handicapovaní občané).
8.4.2 Způsob hodnocení dosažení cíle
Pro dosažení těchto výše uvedených dílčích cílů jsou stanoveny následující ukazatele.
Dílčí cíl 3.1 Úspora energie v nových a rekonstruovaných městských budovách





Hodnoticí ukazatel: úspora energie v nových a rekonstruovaných budovách oproti
obvyklým hodnotám,
Způsob měření: statistika spotřeby energie, porovnání s ostatními srovnatelnými
objekty ve městě,
Cílová hodnota: 25 % úspor,
Komentář: Cílová hodnota byla odhadnuta podle zkušeností s nasazením moderních
technologií pro energetický management v městských službách (škole). Tato hodnota
52

může být dále upřesněna na základě výsledků pilotního projektu. Objektivnost
srovnávání podpoří zdokonalení evidence a správy majetku v městském informačním
systému.
Dílčí cíl 3.2: Zlepšení prostředí v budovách sloužících městským službám





Hodnoticí ukazatel: spokojenost klientů a pracovníků v budovách městských služeb,
Způsob měření: počet stížností na prostředí v budovách městských služeb,
Cílová hodnota: 50 % pokles stížností,
Komentář: Cílová hodnota byla stanovena jako parametr. Tato hodnota může být
dále upřesněna na základě výsledků pilotního projektu.

Dílčí cíl 3.3 Úspora energie u nového a modernizovaného veřejného osvětlení







Hodnoticí ukazatel:
o úspora energie,
o větší spokojenost občanů u nových a rekonstruovaných svítidel veřejného
osvětlení,
Způsob měření:
o statistika spotřeby energie, porovnání s ostatními srovnatelnými svítidly ve
městě,
o statistika stížností,
Cílová hodnota:
o 40 % úspor,
o nulové stížnosti na modernizované osvětlení,
Komentář: Cílová hodnota úspor energie byla odhadnuta podle zkušeností měst
s náhradou klasických svítidel moderními a podle informací od výrobců. Tato hodnota
může být dále upřesněna na základě výsledků pilotního projektu.

Dílčí cíl 3.4 Snížení podílu vysokoemisních zdrojů a využívání obnovitelných zdrojů u
objektů patřících městu a městským organizacím,





Hodnoticí ukazatel: podíl energie zdrojů na spotřebě městských budov,
Způsob měření: statistika výroby a spotřeby energie, průkazy energetické náročnosti
budov ve správě města,
Cílová hodnota: podíl obnovitelných zdrojů (solární, biomasa, jiné) převyšuje podíl
uhlí; podíl uhlí nejvýše 3,5 %.
Komentář: Cílová hodnota vychází z průkazů energetické náročnosti budov ve
správě města a zohledňuje stávající podíl solární energie i předpokládaný výkon
obnovitelných zdrojů u areálu Blanice. Maximální podíl uhlí na celkové spotřebě byl
stanoven jako polovina současného stavu. Vliv tohoto cíle na produkované emise
ilustruje tabulka č. 14 v kapitole 4.1.2. Je zřejmé, že náhradou uhelných kotlů
ekologickými lze ušetřit až 100 % emisí pevných částic a významný podíl ostatních
emisí, pohybující se řádově v desítkách procent až po 100 %.

Dílčí cíl 3.5 Informovanost a motivace občanů k ekologickému nakládání s odpadem.






Hodnoticí ukazatel:
o počet občanů využívajících Komplexní informační a motivační program pro
občany při nakládání s odpadem („motivační program“),
o počet stížností na problémy související s odpadovým hospodářstvím,
Cílová hodnota:
o 2 600 občanů využívajících motivační program,
o 50 % počtu stížností oproti současnému stavu,
Způsob měření: statistika informačního systému,
Komentář: Cílová hodnota občanů využívajících motivační program odpovídá počtu
domácností ve Vodňanech. Hodnota 50 % stížností byla stanovena jako parametr a
bude upřesněna při aktualizaci strategie.
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Dílčí cíl 3.6 Bezpečnost zranitelných skupin obyvatel (senioři, děti, handicapovaní
občané).






Hodnoticí ukazatel:
o počet mimořádných událostí ohrožujících bezpečnost zranitelných skupin
obyvatel,
o počet stížností na problémy související s bezpečností zranitelných skupin
obyvatel,
Cílová hodnota:
o 50 % počtu stížností oproti současnému stavu,
o 50 % počtu stížností oproti současnému stavu,
Způsob měření: statistika městské policie, statistika městského úřadu
Komentář: Cílová hodnota 50 % byla stanovena jako parametr a bude upřesněna při
aktualizaci strategie.

8.5 CÍL 4: INFORMOVANÉ A KOMUNIKUJÍCÍ MĚSTO
8.5.1 Vymezení cíle, prostředků jeho dosažení a jeho přínosů
Cílem je usnadnit a zefektivnit kontakt občanů s městem a městskými službami i zapojování
občanů do městských aktivit a zároveň zefektivnit správu majetku města. Toho je
dosahováno následujícími dílčím cíli:
Dílčí cíl 4.1:
nástrojů.

Efektivní využívání městských internetových stránek a online platebních

Dílčí cíl 4.2: Funkční a komfortní komunikační prostředky města.
Dílčí cíl 4.3: Plná informovanost vedení města o majetku města a městských organizací.
8.5.2 Způsob hodnocení dosažení cíle
Pro dosažení těchto výše uvedených dílčích cílů jsou stanoveny následující ukazatele.
Dílčí cíl 4.1 Efektivní využívání městských internetových stránek a portálu občana





Hodnoticí ukazatel:
o zvýšení počtu návštěv internetových stránek města,
o počet uživatelů portálu občana,
Způsob měření: statistika informačního systému
Cílová hodnota:
o minimálně 23 000 návštěvníků měsíčně,
o minimálně 2 600 uživatelů portálu občana,
Komentář: Cílová hodnota návštěvnosti (v zaokrouhlení) odpovídá alespoň jedné
návštěvě občana nad 14 let týdně. Počet uživatelů portálu občana odpovídá počtu
domácností. Návštěvnost internetových stránek je mj. indikátorem zájmu občanů o
komunikaci s městem pomocí inovovaného městského informačního systému
napojeného na tyto stránky.

Dílčí cíl 4.2 Funkční a komfortní komunikační prostředky města





Hodnoticí ukazatel: počet stížností na městský informační systém,
Způsob měření: statistika stížností,
Cílová hodnota: 0 stížností,
Komentář: Jde o stížnosti týkající se technické stránky informačních prostředků
města, tj. nefungujících, případně špatně uživatelsky řešených internetových stránek
města.
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Dílčí cíl 4.3 Plná informovanost vedení města o majetku města a městských organizací





Hodnoticí ukazatel: rozsah aktiv města a městských organizací zapojených do
informačního systému správy majetku,
Způsob měření: statistika informačního systému,
Cílová hodnota: veškerá aktiva města a městských organizací v informačním
systému správy majetku města,
Komentář: Inovovaný městský informační systém by měl umožnit vedení města
získat přehled o aktuálním stavu majetku města a městských organizací, a tak lépe
rozhodovat o jeho správě, případně kontrolovat efektivnost této správy u městských
organizací. Součástí dosažení cíle bude plná pasportizace majetku, včetně
městských budov, městské zeleně nebo veřejného osvětlení.

8.6 ZAINTERESOVANÉ SUBJEKTY (STAKEHOLDEŘI) PRO DOSAŽENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ
8.6.1 Vymezení zainteresovaných subjektů
Hlavními zainteresovanými subjekty pro realizaci uvedených cílů jsou
a) angažovaní obyvatelé Vodňan – klíčová skupina, s níž je potřeba průběžně
komunikovat a získávat zpětnou vazbu a informace o jejich skutečných potřebách a
zájmech,
b) Jihočeský kraj – zdroj dotační podpory a zkušeností pro další rozvoj smart city
Vodňany,
c) všichni zaměstnavatelé ve Vodňanech, poskytující obyvatelům pracovní
příležitosti,
d) v tom: firmy ochotné spolupracovat s městem na pilotních projektech,
e) provozovatelé elektrické, plynové a vodovodní sítě, zejména společnost E.ON
zapojená do pilotních projektů města,
f) zadavatelé a provozovatelé veřejné dopravy,
g) potenciální dodavatelé navrhovaných projektů moderních technologií,
h) okolní obce a sdružení obcí, spolupracující na vytváření a fungování smart city
Vodňany,
i) ministerstva a jimi zřízené organizace poskytující dotace na zamýšlené projekty
j) ostatní vrcholové orgány a organizace, vytvářející organizační a legislativní rámec
pro smart city Vodňany nebo poskytující základní infrastrukturu na národní úrovni,
k) školy zapojené do vzdělávání místních obyvatel, jako prostředník osvěty smart
city Vodňany pro mladou generaci obyvatel,
l) místní zájmové spolky a sdružení, jako možný spolupracovník a prostředník osvěty
smart city Vodňany,
m) regionální a místní média, jako hlavní zainteresovaná média,
n) ostatní média,
o) ostatní zájmové organizace.
8.6.2 Způsob práce se zainteresovanými subjekty – mapa stakeholderů
Základní způsoby práce se zainteresovanými subjekty ukazuje mapa zainteresovaných
subjektů (stakeholderů) na obrázku č. 17, která znázorňuje jejich potenciální vliv a zájem z
hlediska implementace smart city Vodňany.
Je zřejmé, že uvedený výčet zainteresovaných subjektů ani pozice jednotlivých
zainteresovaných subjektů na této mapě nejsou neměnné. V průběhu realizace strategie
smart city Vodňany mohou někteří z nich měnit svůj vliv a zájem, na což je nutno reagovat
při komunikaci a jednání s nimi.
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Obr. 17 Mapa zainteresovaných subjektů smart city Vodňany
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9. Projekty pro smart city Vodňany
9.1 ÚVODNÍ INFORMACE K PROJEKTŮM SMART CITY
Implementační projekty smart city Vodňany zahrnují jak investiční, tak inovační/vývojové
projekty. Tyto projekty jsou v různé fázi přípravy, čemuž odpovídá i míra podrobností při
jejich popisu.
Projekty pro smart city Vodňany se dělí na tři skupiny:
1) projekty smart city připravované a realizované v rámci strategie smart city,
2) projekty smart city připravované a realizované v rámci jiných strategických a
plánovacích dokumentů města Vodňany – Plán odpadového hospodářství města a
povodňový plán jako součást krizového plánování města,
3) projekty přispívající naplnění cílů smart city, ale připravované a realizované mimo
působnost města.
Všechny tyto skupiny projektů naplňují svojí povahou implementaci konceptu smart city.
Z organizačních důvodů – aby nedocházelo k duplicitám a nedorozuměním – však tato
strategie smart city řeší podrobněji pouze první skupinu (viz přehled projektů v tabulce č. 18).
Tabulka č. 18 Přehled projektů smart city Vodňany připravovaných a realizovaných v rámci
strategie smart city
Oblast smart city/projekt

Podporuje
cíle smart city

1. Oblast smart city: Urbanistický rozvoj města
Koncepce veřejných prostranství Vodňan

1

2. Oblast smart city: Inteligentní mobilita
Generel dopravy Vodňan

1, 2

Integrovaný informační systém pro cestující

2

Elektromobily pro městské služby

2

2. Oblast smart city: Inteligentní energetika a služby
Zlepšení energetického hospodářství v městských budovách
3
Využití moderních technologií pro zkvalitnění vnitřního prostředí
3
městských budov
Využití moderních technologií ve veřejném osvětlení
3
Instalace obnovitelných zdrojů ve sportovním areálu Blanice
3. Oblast smart city: Informační a komunikační technologie

3

Dohledový a senzorický bezpečnostní systém

2, 3

Modernizace a rozšíření městského informačního systému

1, 2, 3, 4

Druhou a třetí skupinu ponechává tato strategie příslušné oblasti řízení a plánování města
nebo jiného realizátora. Strategický dokument na ně pouze upozorňuje a ukazuje, jak tyto
projekty naplňují stanovené strategické cíle smart city Vodňany.
Kromě konkrétních projektů sleduje město Vodňany v rámci své strategie smart city další
příležitosti a projektové záměry k uplatnění moderních technologií, které zatím nemají
podobu konkrétních projektů, ale mohou se z nich časem projekty vyvinout. Takovéto
projekty pak budou zahrnuty do strategie smart city v rámci její aktualizace.
S uvedenými skupinami projektů nakládá dále tento strategický dokument následujícím
způsobem:
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Kapitoly 9.2 – 9.11 podrobněji popisují projekty připravované nebo navrhované
v rámci strategie smart city. Časový harmonogram těchto projektů je podrobněji
rozveden v Akčním plánu, který je náplní kapitoly 10.
Kapitola 9.12 stručně shrnuje projekty realizované mimo tuto strategii.
Kapitola 9.13 ukazuje příležitosti a projektové záměry pro smart city.

Časový horizont pro realizaci uvedených projektů byl, s ohledem na rychlý vývoj v oblasti
moderních technologií, stanoven na 5 let + rok zpracování strategie, tedy do roku 2024.
Předpokládá se, že po tomto roce může pokračovat rutinní provoz úspěšných projektů (v
popisu projektů označeno jako „2024+“). Dále se předpokládá, že během tohoto období
může dojít k aktualizaci této strategie a k upřesnění navrhovaných projektů v jejím rámci.
Financování většiny projektů sledovaných v rámci této strategie, uváděné v následujících
podkapitolách, není závazné a definitivní. Konkrétní způsob financování bude upřesněn
v přípravné fázi každého z projektů, s možným využitím vlastních i cizích zdrojů (vratných,
nevratných) včetně spolufinancování průmyslem v pilotní fázi řešení.
U uváděných možných dotačních zdrojů je základním předpokladem otevření
příslušné výzvy v době plánované realizace projektu. Rovněž je třeba zvážit, zda využití
dotace nebude mít negativní důsledky pro budoucí obnovu pořizovaného majetku, jehož
dotovanou část nelze odepisovat.

9.2 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VODŇAN
9.2.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt podporuje strategický cíl 1, dílčí cíl 1.2.
9.2.2 Popis projektu
Projekt zahrnuje koncepci veřejných prostranství spolu s metodikou, podle níž se
prostranství budou hodnotit.
9.2.3 Předpokládané období realizace projektu
V realizaci, předpokládaná implementace od roku 2020.
9.2.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Byla zahájena příprava vlastními silami, kvůli potřebě odborného zpracování se uvažuje
zadat tento úkol externímu dodavateli.
9.2.5 Financování projektu
Vlastní zdroje města.
9.2.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Hlavním rizikem projektu je nerealizovatelnost navrhované koncepce v praxi z důvodů
technických, ekonomických nebo politických. Toto riziko je ošetřeno





profesionálním přístupem zpracovatelů k zadání spolu s detailní znalostí místních
poměrů,
odbornou oponenturou výsledné koncepce na úrovni vysokoškolského odborného
pracoviště,
podporou realizace koncepce městským informačním systémem (viz kapitola 9.11),
účinnou prezentací koncepce na úrovni politického vedení města a vůči široké a
odborné veřejnosti.
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9.3 GENEREL DOPRAVY VODŇAN
9.3.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt podporuje strategický cíl 2 v plném rozsahu, přispívá také k naplnění cíle 1.
9.3.2 Popis projektu
Projekt zahrnuje zadání a vypracování generelu dopravy s využitím základních principů
plánů udržitelné mobility (blíže k této problematice viz v příloze 2). Součástí generelu
dopravy by měla být i koncepce elektromobility městských služeb a podpora nabíjecí
infrastruktury pro elektromobilitu.
9.3.3 Předpokládané období realizace projektu
Rok 2020.
9.3.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Dodávka odborných služeb.
9.3.5 Financování projektu
Vlastní zdroje města.
9.3.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Hlavním rizikem projektu je nerealizovatelnost generelu dopravy v praxi z důvodů
technických, ekonomických nebo politických. Toto riziko je ošetřeno





výběrem kvalitního dodavatele služeb, zohledňujícím jeho kvalifikaci, reference a
kvalitu zpracované nabídky,
kvalifikovaným zapojením odborníků z města do zpracování generelu,
podporou realizace generelu městským informačním systémem,
účinnou prezentací generelu na úrovni politického vedení města a vůči široké a
odborné veřejnosti.

9.4 INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ
9.4.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt podporuje strategický cíl 2, dílčí cíl 2.2.
9.4.2 Popis projektu
Projekt zahrnuje výběr a instalaci integrovaného informačního systému pro cestující
s možností vyhledávání spojů, který navede cestující z vlaku na pokračování autobusem a
naopak, včetně možnosti využití přejezdu autobusem mezi vlakovým nádražím.
Součástí tohoto systému bude také informace o možnostech zapůjčení bicyklů a elektrokol
ve Vodňanech včetně místa a aktuálního počtu bicyklů k zapůjčení. Součástí může být
rovněž informace o umístění nabíjecích stanic pro elektrokola.
Informační panely budou instalovány u vlakového nádraží, na autobusovém nádraží,
případně v městském informačním středisku. Lze zvážit také dostupnost informací na
internetových stránkách městského informačního střediska v rámci celkové modernizace
městského informačního systému.
9.4.3 Předpokládané období realizace projektu
Projekt bude realizován jako součást revitalizace přednádražního prostoru. Předpokládá se
následující postup:
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Příprava projektu – specifikace zadání: 2020.
Výběrové řízení na dodavatele technologie: 2020.
Instalace a testovací provoz: 2020.
Rutinní provoz: 2021 – 2024+.
9.4.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Nákup technologie jako projekt „na klíč“.
9.4.5 Financování projektu
Výše investice bude upřesněna poptávkou u dodavatelů. Předpokládá se financování
z vlastních zdrojů. Jako součást přípravy projektu bude prověřena možnost dotací, například
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
9.4.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Hlavním rizikem projektu je nespolehlivost dodávané technologie nebo její nedostatečná
odolnost proti vnějším vlivům. Toto riziko je ošetřeno




průzkumem dodavatelského trhu, který předcházel výběru zvoleného řešení,
pravidly výběru dodavatele, zahrnující reference daného produktu z obdobných
realizací,
konstrukcí dodavatelské smlouvy, která jasně stanoví odpovědnost dodavatele za
funkčnost celého systému.

9.5 ELEKTROMOBILY PRO MĚSTSKÉ SLUŽBY
9.5.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt podporuje strategický cíl 2, dílčí cíl 2.3.
9.5.2 Popis projektu
Projekt zahrnuje pořízení elektrických užitkových, případně osobních elektromobilů v počtu a
typové skladbě doporučené v generelu dopravy. Součástí projektu je průzkum u dodavatelů
s možností zapůjčení vozidel pro otestování.
9.5.3 Předpokládané období realizace projektu
Průzkum u dodavatelů, testovací jízdy: 2020.
Nákup: 2020.
Provoz: 2021 – 2024+.
9.5.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Projekt bude zahrnovat nákup vozidla.
9.5.5 Financování projektu
Výše investice bude upřesněna poptávkou u dodavatelů. Předpokládá se financování
z vlastních zdrojů s využitím dotací z NP ŽP (budou-li prostředky z tohoto dotačního titulu
aktuálně k dispozici).
9.5.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Hlavním rizikem projektu jsou nevyhovující provozní parametry vozidel pro zamýšlený účel.
Toto riziko je ošetřeno testovacími jízdami v reálném provozu.
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Dalším rizikem je absence takových elektrických vozidel na českém trhu, která by odpovídala
požadavkům města. Toto riziko je ošetřeno sledováním dodavatelského trhu a komunikací
s dodavateli, s cílem dostat obdobné vozidlo na český trh.

9.6 ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V MĚSTSKÝCH BUDOVÁCH
9.6.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt podporuje strategický cíl 3, dílčí cíl 3.1, 3.2 a 3.4.
9.6.2 Popis projektu
Projekt zahrnuje ověření a instalaci energetického managementu, využívajících senzorické
sítě a cloudovou správu dat po internetové síti do vybraných budov města. Na základě
zhodnocení vhodnosti bude toto řešení dále rozšířeno o



modernizaci vnitřního osvětlení včetně energetického managementu (senzory
přítomnosti osob),
využití obnovitelných zdrojů pro energetické hospodářství budov.

Součástí projektu je výběr vhodného objektu/objektů pro pilotní ověření těchto technologií a
jejich další rozšíření.
9.6.3 Předpokládané období realizace projektu
Analýza vhodnosti řešení a výběr pilotního projektu: 2020.
Pilotní řešení: 2020 – 2022.
Rutinní provoz a další rozšiřování v ostatních městských budovách: 2023 – 2024+.
9.6.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Pilotní fáze projektu bude realizována u senzorických sítí a energetického managementu
jako inovační/vývojový projekt, kdy dodavatel bude sledovat chování svých technologií
v reálných podmínkách a sbírat potřebná data pro další využití. U případné modernizace
vnitřního osvětlení a instalace obnovitelných zdrojů bude sledován nákup a instalace
vhodných technologií „na klíč“.
Jako pilotní projekt pro modernizaci vnitřního osvětlení se nabízí budova základní školy.
Rozšiřování v ostatních městských budovách bude realizováno jako postupný nákup
uvedených technologií a jejich instalaci v rámci řešení „na klíč“.
9.6.5 Financování projektu
V pilotní fázi projektu se předpokládá sdílené financování mezi městem a dodavatelem.
Přitom lze uvažovat například o zapůjčení uvedených zařízení dodavatelem a jejich
následném prodeji do vlastnictví města po ukončení pilotního provozu za zůstatkovou cenu.
Další rozšiřování v případě úspěšnosti pilotního provozu se předpokládá z vlastních zdrojů.
Přitom bude prověřena možnost využití financování z úspor energie (EPC), případně využití
dotačních zdrojů (OP ŽP).
9.6.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Hlavním rizikem projektu je nenalezení spolehlivého dodavatele, nabízejícího odpovídající
technologie a ochotného přistoupit na podmínky financování. Toto riziko je ošetřeno
v přípravné fázi projektu vyjednáváním s dodavateli a případným upřesněním projektu a jeho
obchodního modelu.
Dalšími riziky projektu jsou problém v přenositelnosti zkušeností z pilotního řešení do dalších
budov, případně problém s financováním – nedostatkem finančních zdrojů nebo
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neúspěšným využitím EPC. Toto riziko je ošetřeno důkladnou přípravou projektu a uvážlivým
rozložením investice v čase.

9.7 VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO ZKVALITNĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝCH
BUDOV

9.7.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt podporuje strategický cíl 3, dílčí cíl 3.2.
9.7.2 Popis projektu
První fází projektu je pilotní projekt „Technická podpora zvýšení kvality městských sociálních
služeb“, podobně popsaný v příloze č. 3.
Na základě jeho výsledků budou realizována další opatření pro zlepšení vnitřního prostředí
v jiných městských budovách vhodných k tomuto účelu.
9.7.3 Předpokládané období realizace projektu
Příprava pilotního projektu: 2019 – 2020.
Realizace pilotního projektu: 2020 – 2022.
Sumarizace zkušeností a návrh dalšího využití v jiných městských budovách: 2022.
Realizace návrhu dalšího využití: 2022 – 2024+.
9.7.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Projekt bude zahrnovat postupný nákup uvedených technologií a jejich instalaci v rámci
řešení „na klíč“. U senzorických systémů lze uvažovat také o řešení jako inovační/vývojový
projekt, kdy dodavatel bude sledovat chování svých technologií v reálných podmínkách a
sbírat potřebná data pro další využití.
9.7.5 Financování projektu
Předpokládá se pořízení z vlastních zdrojů. V přípravné fázi bude prověřena také možnost
vhodných dotačních zdrojů.
9.7.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Riziky projektu jsou problém v přenositelnosti zkušeností z pilotního řešení do dalších budov,
případně problém s financováním – nedostatkem finančních zdrojů. Tato rizika budou
ošetřena důkladnou přípravou projektu a uvážlivým rozložením investice v čase.

9.8 VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
9.8.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt podporuje strategický cíl 3, dílčí cíl 3.3
9.8.2 Popis projektu
Projekt zahrnuje obnovu svítidel veřejného osvětlení za nové, moderní zdroje. Předpokládá
se využití svítidel různého typu podle požadavků konkrétních světelných míst.
V první etapě půjde o výměnu cca 300 svítidel spolufinancovaných z programu EFEKT
v rámci programového období 2017-2021.
V první fázi se nepředpokládá investice do energetického managementu veřejného
osvětlení, případně do dynamického veřejného osvětlení. Možné rozšíření modernizace
veřejného osvětlení o nový energetický management bude podmíněno účelností a
62

ekonomickou efektivností takovéto investice v konkrétních lokalitách, kde bude modernizace,
popřípadě rozšíření, veřejného osvětlení realizována.
9.8.3 Předpokládané období realizace projektu
Žádost o dotaci z programu EFEKT: 2019.
Nákup a instalace svítidel: 2020.
Rutinní provoz a další rozšiřování: 2021 – 2024+.
9.8.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Zpracování žádosti o dotace je realizováno jako nákup služeb podlimitního rozsahu.
Investice do veřejného osvětlení bude realizována jako dodávka „na klíč“.
9.8.5 Financování projektu
Projekt bude financován z prostředků města s využitím dotací z programu EFEKT.
9.8.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Hlavním rizikem projektu je nevhodná volba technického řešení s přílišnou preferencí
cenového hlediska. Toto riziko je ošetřeno důkladně připraveným výběrovým řízením na
dodavatele s jasně definovanými kvalitativními požadavky.

9.9 INSTALACE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ VE SPORTOVNÍM AREÁLU BLANICE
9.9.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt podporuje strategický cíl 3, dílčí cíl 3.4.
9.9.2 Popis projektu
Projekt zahrnuje instalaci obnovitelných zdrojů v rámci rekonstrukce sportovního areálu
Blanice:





tepelné čerpadlo v restauraci,
solární termický systém,
solární fotovoltaický systém,
tepelné čerpadlo v ubytovně.

9.9.3 Předpokládané období realizace projektu
Rok 2020, s rutinním provozem od roku 2021.
9.9.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Projekt je součástí investice do rekonstrukce sportovního areálu financované městem.
9.9.5 Financování projektu
Vlastní zdroje města.
9.9.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Hlavním rizikem projektu je nesplnění očekávaných cílů v oblasti dosahovaných výkonů a
objemu vyrobené elektrické energie. Toto riziko bude ošetřeno důkladnou přípravou projektu.
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9.10 DOHLEDOVÝ A SENZORICKÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
9.10.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt podporuje strategický cíl 3, dílčí cíl 3.6 a strategický cíl 2, dílčí cíl 2.1.
9.10.2 Popis projektu
Projekt zahrnuje výběr a instalaci systému bezpečnostních kamer, případně rovněž senzorů
hluku, který by jednak podpořil bezpečnost zranitelných skupin obyvatel, a jednak poskytoval
data k efektivnímu plánování a řízení městské mobility. Součástí projektu je průzkum u
dodavatelů takovýchto technologií a upřesnění zadání na základě jeho výsledků.
9.10.3 Předpokládané období realizace projektu
Průzkum u dodavatelů a upřesnění projektu: 2020.
Realizaci pilotního řešení: 2021 – 2022.
Rutinní provoz a další rozšiřování projektu: 2023 – 2024+.
9.10.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Projekt bude zahrnovat pilotní ověřovací fázi v omezeném počtu lokalit – v přípravné fázi
bude rozhodnuto, zda jako investiční projekt, nebo jako vývojový/inovační projekt. V dvouleté
pilotní fázi bude prostor pro případné přemisťování senzorů a hledání jejich optimálního
umístění. V případě úspěšnosti bude pokračovat rutinní provoz projektu a sledováno
případné rozšíření na další lokality jako nákup technologie „na klíč“.
9.10.5 Financování projektu
Průzkum u dodavatelů bude proveden vlastními silami.
Pilotní fáze projektu lze řešit buďto jako nákup řešení „na klíč“ z prostředků města, nebo jako
inovační/vývojový projekt s náklady sdílenými mezi městem a dodavatelem nebo plně
hrazenými výrobcem, výměnou za získaná data.
Rozšiřování v ostatních částech města bude realizováno z prostředků města jako postupný
nákup uvedených technologií a jejich instalaci v rámci řešení „na klíč“.
9.10.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Hlavním rizikem projektu je nedostatečná funkce dané technologie z hlediska zamýšleného
účelu (zvýšení bezpečnosti), nespolehlivost dodávané technologie nebo její nedostatečná
odolnost proti vnějším vlivům. Toto riziko je ošetřeno





průzkumem dodavatelského trhu, který předcházel výběru zvoleného řešení,
pravidly výběru dodavatele, zahrnující reference daného produktu z obdobných
realizací,
prověřením technologie v pilotním provozu,
konstrukcí dodavatelské smlouvy, která jasně stanoví odpovědnost dodavatele za
funkčnost celého systému.

9.11 MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
9.11.1 Podporovaný strategický cíl
Projekt přímo podporuje strategický cíl 4 v plném rozsahu a cíl 1, dílčí cíl 1.2. Nepřímo
podporuje také ostatní cíle.
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9.11.2 Popis projektu
Projekt zahrnuje postupné nebo jednorázové pořízení, odzkoušení a zprovoznění
programového vybavení pro městský informační systém požadovaných aplikací, zahrnujících
zejména








internetové stránky města jako celek
portál občana města,
systém online komunikace města s občany,
informace pro návštěvníky města (v propojení s internetovými stránkami městského
informačního střediska),
správa majetku města včetně modulu pro správu veřejných sítí,
správa městských dotací,
technická podpora Komplexního informačního a motivačního programu pro občany
při nakládání s odpadem.

Podmínkou aplikací pro Komplexní informační a motivační program pro občany při nakládání
s odpadem bude vytvoření a schválení tohoto programu na úrovni vedení města.
9.11.3 Předpokládané období realizace projektu
Portál občana: 2019 – 2024+.
Vytvoření a schválení Komplexního informačního a motivačního programu pro občany při
nakládání s odpadem: 2020.
Pořízení, zprovoznění a další rozšiřování programového vybavení městského informačního
systému: 2020 – 2024+.
9.11.4 Zamýšlený způsob realizace projektu
Portál občana je realizován jako dodávka služeb.
Pořízení, zprovoznění a další rozšiřování dalšího programového vybavení bude realizováno
jako nákup uvedených technologií a jejich instalaci v rámci řešení „na klíč“ podle doporučení
vyplývajících z analýzy.
9.11.5 Financování projektu
Portál občana je financován z vlastních zdrojů města.
Pořízení, zprovoznění a další rozšiřování příslušného programového vybavení bude
realizováno jako nákup uvedených technologií rovněž z vlastních zdrojů. Případné využití
dotačního zdroje (IROP) by bylo podmíněno otevřením příslušné výzvy – zatím není
plánováno.
9.11.6 Rizika projektu a opatření pro jejich snížení
Hlavním rizikem projektu je finanční náročnost řešení, které by splňovalo všechny
požadované funkcionality. Toto riziko bude ošetřeno v přípravné fázi projektu, tak aby město
získalo spolehlivé a zároveň finančně dostupné řešení, které reaguje na potřeby města a
jeho občanů.

9.12 PROJEKTY SMART CITY PLÁNOVANÉ A ŘÍZENÉ MIMO STRATEGII SMART CITY
Mimo strategii smart city, ale v plném souladu s obsahem a cíli tohoto konceptu, jsou
plánovány následující připravované projekty nebo aktivity:



vydání regulačních opatření pro městský rozvoj nebo zabudování takovýchto opatření
do další aktualizace územního plánu jako součást územního plánování (strategický
cíl 1),
digitální povodňový plán jako součást krizového plánování města (strategický cíl 4),
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instalace pomalé nabíjecí stanice pro elektromobily na parkovišti u Domu služeb
společností E.ON (strategický cíl 2); tento projekt je mimo přímou působnost města.

9.13 DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI A PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY K VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
Vedle výše uvedených projektů s jasně definovanými cílem a časovým rámcem jsou
průběžně sledovány další možnosti využití moderních technologií pro efektivní chod města a
životní podmínky jeho občanů a návštěvníků:
a) Podpora strategických cílů 1 a 2




systém monitorování dopravy ve vnitřním městě pro získání průkazných dat k řešení
městské mobility,
instalace nabíjecí stanice pro elektromobily na parkovišti u městské polikliniky – tento
projektový záměr je prozatím ve fázi studie jako součást revitalizace celého prostoru,
další příležitosti k nasazení elektrických dopravních prostředků v městských
službách, neuvedené mezi konkrétními projekty.

b) Podpora strategického cíle 3








zelené střechy na městských budovách tam, kde to technicky, ekonomicky a
ekologicky dává smysl – jako vhodný pilotní projekt pro tento účel se jeví základní
škola (střecha v prostoru mezi budovou školy a budovou jídelny),
využití systému automatické závlahy pro nově zakládanou městskou (uliční) zeleň pro
zefektivnění péče o městskou zeleň a lepší hospodaření s vodou,
využití dálkového odečtu vodoměrů v městských bytech pomocí technologie „smart
metering“,
komunikace města se znečišťovateli ovzduší z řad průmyslu a cílená osvěta vůči nim,
s cílem dosáhnout zlepšení v čistotě ovzduší,
komunikace města se znečišťovateli ovzduší z řad obyvatel a cílená osvěta vůči nim,
s cílem dosáhnout zlepšení v čistotě ovzduší,
další příležitosti k využívání obnovitelných zdrojů energie v městských budovách a
zařízeních, neuvedené mezi konkrétními projekty,
využití moderních informačních technologií pro vodní hospodářství.

c) Podpora strategického cíle 4


další aplikace pro městský informační systém, včetně zpřístupnění otevřených dat
vývojářům specializovaných aplikací.

Tyto projektové záměry mohou dostat podobu konkrétních projektů smart city, které budou
specifikovány v rámci aktualizace této strategie. Takovéto projekty mohou podporovat
všechny stanovené cíle smart city Vodňany.
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10. Akční plán
Stanovené strategické úkoly jsou v čase promítnuty do akčního plánu v následující struktuře:






úkol,
odpovědný pracovník, resp. organizační jednotka,
nejdříve možný začátek,
nejpozději nutný konec,
grafické znázornění harmonogramu po čtvrtletích, uvedené v tabulce č. 19 na
následujících stranách.

Časový harmonogram pracuje, s ohledem na rychlý vývoj inovativních technologií pro smart
city, s časovým horizontem rok přípravy strategie + 5 let, tedy 2019 – 2024. Označení
„2024+“ znamená předpoklad, že provozní fáze projektu bude nebo může pokračovat i po
roce 2024 (viz též komentář v kapitole 9.1).
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Č. úkolu

Tabulka č. 19 Akční plán smart city Vodňany na období 2019 – 2024

1
1.1
1.1.1
1.1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3

Projekt/úkol

Odpovědný
pracovník/org.
jednotka

Podporovaný Nejdříve
strategický cíl možný
smart city
začátek

Nejpozději
2020
2021
2022
2023
2024
2019
nutný
konec
4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q.

Strategie smart city
Strategický dokument smart city
Vypracování a schválení strategického dokumentu
Průběžná revize a aktualizace dokumentu podle potřeby
Oblast smart city: Urbanistický rozvoj města
Koncepce veřejných prostranství Vodňan
Vypracování a schválení koncepce
Průběžná revize a aktualizace koncepce podle potřeby
Oblast smart city: Inteligentní mobilita
Generel dopravy Vodňan
Vypracování a schválení generelu
Průběžná revize a aktualizace generelu podle potřeby
Integrovaný informační systém pro cestující
Příprava projektu – specifikace zadání
Výběrové řízení na dodavatele technologie
Instalace a testovací provoz
Rutinní provoz
Elektromobily pro městské služby

3.3.1 Průzkum u dodavatelů, testovací jízdy
3.3.2 Nákup elektromobilu
3.3.3 Provozování elektromobilu

1, 2, 3, 4
Vaněček
Vaněček

probíhá
12/2019
každoročně každoročně

Vaněček+OSMI 1
externě
OSMI

probíhá
12/2019
každoročně každoročně
10/2019

Vaněček+ODaSH 1, 2

externě
ODaSH
Vaněček+OSMI 2
OSMI
externě+OSMI

MěH

01/2020
04/2020
každoročně každoročně
01/2020
07/2020
10/2020
01/2021

06/2020
09/2020
12/2020
12/2024+

01/2020

05/2020

06/2020
01/2021

12/2020
12/2024+

2
Vaněček+MěH+
OSMI
MěH+OSMI
MěH TS
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Č. úkolu

Tabulka č. 19 Akční plán smart city Vodňany na období 2019 – 2024 (pokračování)

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
5
5.1
5.1.1

Projekt/úkol

Odpovědný
pracovník/org.
jednotka

Podporovaný Nejdříve
strategický cíl možný
smart city
začátek

2020
2021
2022
2023
2024
Nejpozději 2019
nutný
4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q.
konec

Oblast smart city: Inteligentní energetika a služby
Vaněček+MěH+
OSMI
Analýza vhodnosti řešení a příprava projektu
externě+OSMI
Instalace a pilotní provoz
externě+OSMI
Rutinní provoz, instalace v dalších budovách
MěH+OSMI
Využití moderních technologií pro zkvalitnění vnitřního prostředí Vaněček+MěH+
městských budov
OSMI
Příprava pilotního projektu
externě+OSMI
Realizace pilotního projektu
externě+OSMI
Sumarizace zkušeností a návrh dalšího využití v jiných městských
MěH+OSMI
budovách
Realizace návrhu dalšího využití
MěH+OSMI
Využití moderních technologií ve veřejném osvětlení
OSMI
Žádost o dotaci z programu EFEKT
OSMI
Nákup a instalace svítidel
externě+OSMI
Rutinní provoz a další rozšiřování
MěH+OSMI
Instalace obnovitelných zdrojů ve sportovním areálu Blanice
OSMI
Pořízení, instalace a zprovoznění zařízení
externě+OSMI
Rutinní provoz
MěH+OSMI
Oblast smart city: Informační a komunikační technologie
Dohledový a senzorický bezpečnostní systém
MP+OSVZŠ
Průzkum u dodavatelů, upřesnění projektu
MP+OSVZŠ
Zlepšení energetického hospodářství v městských budovách

3
4/2020
01/2021
01/2023

12/2020
12/2022
12/2024+

12/2019
07/2020

06/2020
06/2022

07/2022

09/2022

10/2022

12/2024+

probíhá
01/2021
01/2022

12/2019
12/2021
12/2024+

01/2020
01/2021

12/2020
12/2024+

3

3

3

2, 3
07/2020

12/2020

5.1.2 Realizaci pilotního řešení

externě+OSMI+MP

01/2021

12/2022

5.1.3 Rutinní provoz a další rozšiřování projektu
5.2 Modernizace a rozšíření městského informačního systému
5.2.1 Portál občana
Vytvoření a schválení Komplexního informačního a motivačního
5.2.2
programu pro občany při nakládání s odpadem
Pořízení, zprovoznění a další rozšiřování programového vybavení
5.2.3
městského informačního systému
6
Další příležitosti a projektové záměry v rámci strategie SC
6.1 Sledování, formulace a realizace projektů podle potřeby

MP

01/2023

12/2024+

externě+IT

probíhá

12/2024+

externě+IT

01/2020

04/2020

externě+IT

01/2020

12/2024+

Vaněček
Vaněček

1, 2, 3, 4

průběžně

průběžně

7

Vaněček

1, 2, 3, 4

sledováno v příslušných plánovacích dokumentech

Projekty smart city realizované mimo strategii SC

4, 1
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11. Shrnutí a závěr
11.1 SHRNUTÍ VÝCHOZÍ SITUACE VODŇAN
„Smart city“ představuje koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu, při
němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě, a
následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů města. Přitom dochází k synergiím
mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město, obec či region funguje –
především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart
city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na
soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury.
Tento koncept vytváří rámec strategického řízení smart city Vodňany.
Strategie smart city Vodňany vzniká v souladu a v koordinaci s ostatními strategickými a
plánovacími dokumenty města, především s přijatou strategií města Vodňany, platným
územním plánem a dále s Plánem odpadového hospodářství a povodňovými opatřeními,
které jsou součástí krizového plánování města.
Analytická část strategie smart city ukázala, že Vodňany jsou hospodářsky prosperující
město se stabilním počtem obyvatel a celkově rostoucí vzdělaností. Zároveň také ukázala,
že problém do budoucna mohou představovat některé oblasti jeho infrastruktury, naplňující
všechny tři pilíře smart city, tj. inteligentní mobilitu, inteligentní energetiku a služby a
informační a komunikační technologie, které mohou ovlivnit i zelenou infrastrukturu smart
city.

11.2 STRATEGICKÉ CÍLE SMART CITY VODŇANY A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ
Za těchto okolností byly stanoveny čtyři základní strategické cíle smart city Vodňany:
Cíl 1: Citlivý a racionální urbanistický rozvoj,
Cíl 2: Systematická a ekologická mobilita,
Cíl 3: Čisté a bezpečné město, přátelské a efektivní městské služby,
Cíl 4: Informované a komunikující město.
Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím projektů moderních technologií. Většina z nich je
připravována a sledována v rámci této strategie. Tyto projekty mají charakter investiční i
inovační/vývojový a v době zpracování této strategie jsou v různých stadiích přípravy a
realizace.
Další projekty rovněž svým obsahem podporují koncept smart city a přispívají k naplnění
jeho cílů. Z organizačních důvodů jsou však sledovány v rámci jiných strategických
dokumentů a oblastí řízení města, především odpadového hospodářství a krizového
plánování. Do strategie smart city Vodňany zapadá i projekt nabíjecí infrastruktury pro
elektromobily, realizovaný společností E.ON ve Vodňanech mimo přímou působnost města.

11.3 NEJBLIŽŠÍ DALŠÍ KROKY
Při realizaci této strategie budou sledovány následující kroky:
a) Schválení strategie na úrovni vedení města, kde bude nutno dosáhnout jejího
pochopení a přijetí všemi zastupiteli.
b) Zahájení osvětové činnosti mezi obyvateli města, směřující


k přijetí strategie jako takové z hlediska budoucího praktického užitku pro město a
jeho obyvatele,
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k vysvětlení užitku navrhovaných projektů jako prostředku řešení současných a
budoucích možných problémů města jako celku i jednotlivých obyvatel.

c) Komunikace této strategie s krajským úřadem Jihočeského kraje v rámci spolupráce
s ostatními městy a obcemi v JČK a vytváření strategie Jihočeského kraje jako chytrého
regionu.
d) Zahájení přípravy plánovaných projektů tam, kde se předpokládá již v roce 2019 (blíže
viz akční plán).
Tyto nejbližší kroky mohou být v průběhu realizace dále upřesňovány podle výsledků a
okamžité potřeby.
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Seznam zkratek
CZT

centrální zásobování teplem

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

EPC

energy performance contracting – financování energetických projektů z úspor
energie

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

ICT

informační a komunikační technologie

IROP

Integrovaný regionální operační program

JČK

Jihočeský kraj

MAS

Místní akční skupina

MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MÚ

městský úřad

MV ČR

Ministerstvo vnitra České republiky

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NP ŽP

Národní program Životní prostředí

OPD

Operační program Doprava

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP ŽP

Operační program Životní prostředí

ORP

obec s rozšířenou působností

MěÚ

městský úřad

PPP

veřejně soukromé partnerství

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SC

smart city

SLDB

sčítání lidu, domů a bytů

SWOT

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

TZL

tuhé znečišťující látky

ÚAP

územně analytické podklady

ÚP

územní plán

ZŠ

základní škola

ZÚR

zásady územního rozvoje
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Příloha č. 1 Hrozba „urban sprawl“ a územně plánovací dokumenty
města Vodňany – zhodnocení situace
1. Pojem „urban sprawl“
Pojmem „urban sprawl“ (do češtiny překládáno jako sídelní kaše) se rozumí překotný
nekoordinovaný rozvoj zástavby, při kterém je velmi rychle zabírána volná krajina
sídelními útvary, známými pod pojmem satelitní města či suburbie. Tyto plochy jsou velmi
často zcela izolované od jádra obce, navíc bez potřebné občanské vybavenosti, kvalitního
veřejného prostoru a vzrostlé vegetace. Hustota osídlení je v suburbiích přibližně 30 – 40
obyvatel/ha, přičemž pro optimální urbanistický rozvoj a zavedení linek městské hromadné
dopravy je zapotřebí optimálně 50 – 70 obyvatel/ha. Vzniká tak závislost na vlastnictví
jednoho a více osobních automobilů.
Negativní dopady suburbií se projevují také na obecním rozpočtu, a to z důvodu výstavby
velkého množství technické a dopravní infrastruktury a její údržby. Kromě toho vznikají
problémy mezi novými obyvateli a starousedlíky: noví obyvatelé se často nezapojují do
místního komunitního života, oproti tomu mají zájem o místa ve vedení obce, aby následně
prosazovali vlastní zájmy (zavedení MHD, vybudování občanské vybavenosti aj.).
V neposlední řadě tento rychlý rozvoj zástavby představuje problém i pro okolní krajinu:
výstavbou dochází k její fragmentaci a následně ke zhoršení prostupnosti, nehledě na zábor
často velmi kvalitní úrodné půdy.
Ačkoliv je proces suburbanizace jako takový přirozený, je třeba jej důsledně koordinovat.
Implementace konceptu smart city sama o sobě tomuto jevu nepředejde, to je předmětem
územního plánování. Může však pro jeho předcházení poskytnout důležité předpoklady,
doporučení a nástroje v podobě dostupnosti potřebných informací a vzájemné provázanosti
jednotlivých rovin smart city a pilířů jeho infrastruktury v jednom strategickém dokumentu.

2. Územně analytické podklady Vodňan ve vztahu k „urban sprawl“
Z územně analytických podkladů pro ORP Vodňany byly vybrány pouze charakteristiky
vztahující se přímo k zájmové obci. Následující zhodnocení je omezeno rokem vypracování
ÚAP 2014. Některé zde uváděné problémy města jsou průběžně řešeny (viz kapitoly 3 a 4
této strategie).
Dokument především upozorňuje na silnou hrozbu urban sprawl v důsledku nekoncepčního
a velmi rychlého rozvoje zástavby rodinných domů na okraji obce. Část zástavby se navíc
nachází v záplavovém území a v případě silných přívalových dešťů či lokálních záplav tak
hrozí nebezpečí v podobě škod na majetku i na lidském zdraví.
Zároveň je poukazováno na vysoký podíl starých obytných objektů v jádru města a jejich
špatný stav. Z hlediska energetiky mají Vodňany problém s využíváním tuhých paliv jako
zdroje topného paliva, což způsobuje především znečištění ovzduší, a je proto doporučena
podpora obyvatel v přechodu na alternativní/obnovitelné zdroje energie. Obec se již delší
dobu potýká také s problémem vysoké hlučnosti a prašnosti v důsledku jejího protnutí
silnicemi I. a II. třídy. Tento problém je třeba vyřešit vybudováním adekvátního obchvatu
města. Dále řeší Vodňany také nedostatečnou (nedávno bylo zrušeno několik lokálních
vlakových spojů) a nekoordinovanou hromadnou dopravu, zastaralou technickou
infrastrukturu, kterou je třeba za využití dotací obnovit. Při renovaci by mělo být pamatováno
na vybudování separované kanalizace a prostředků pro retenci a hospodaření s dešťovou
vodou (projekt na separovanou kanalizaci již existuje).
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Územně analytické podklady zmiňují jako silné stránky obce nárůst počtu obyvatel a
převažující typ bydlení v rodinných domech. Tento jev lze sice do určité míry skutečně
považovat za pozitivní, ale zároveň je třeba sledovat jeho umístění v rámci obce. To samé se
totiž děje i v případě jevu urban sprawl. Je proto důležité, aby byl nárůst počtu obyvatel
postupný a noví obyvatelé využívali volných prostorů uvnitř městské zástavby. To samé platí
i o výstavbě nových rodinných domů.

3. Územní plán Vodňan ve vztahu k „urban sprawl“
Z územního plánu Vodňan je na první pohled zřejmý obrovský rozvoj výstavby rodinných
domů na okraji původní zástavby obce – sice plynule navazující, představující dohromady
cca třetinu zastavěné plochy města, což může do budoucna znamenat pro obci problém v
podobě urban sprawl.
V souvislosti s rozvojem výstavby je kladen důraz na odpovídající zázemí rodinných domů –
okrasné a užitkové zahrady – a výšku domů nepřevyšující dvě podlaží. Dalším záměrem je
rozšíření ploch výroby a skladování – opět ve velkém rozsahu, tj. až 3x větší než původní
stav. Mnohé z nich jsou již realizované.
V těchto areálech je nezbytné klást důraz na vytvoření dostatečné izolace vzrostlou vegetací
a zachycovat dešťovou vodu z rozlehlých střech. Významným záměrem, korespondujícím s
územně analytickými podklady, je výstavba obchvatu města a odklonění silnice II. třídy mimo
jeho centrum. To by mělo výrazně přispět ke zlepšení čistoty ovzduší a snížení hladiny
hluku. Dále ÚP zmiňuje rozšíření ploch dopravy a technické vybavenosti v centru, a
vybudování parkoviště u nádraží (již zrealizováno). Cílem tohoto záměru je zlepšení velkého
nedostatku parkovacích míst v centru města.
Poslední velkou plánovanou změnou je výstavba protipovodňových opatření.

4. Shrnutí
Závěrem lze tvrdit, že územní plán je svými záměry v souladu s územně analytickými
podklady. Z obou těchto dokumentů je zároveň patrno, že vedení města si uvědomuje
hrozbu „urban sprawl“ a adekvátně na ni v těchto dokumentech reaguje.
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Příloha č. 2 Základní principy plánování udržitelné městské mobility
1. Vymezení pojmů: SUMP a generel dopravy
Plán udržitelné mobility (SUMP) představuje strategický dokument určený k uspokojování
potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života,
který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace7. Postavení SUMP
v rozhodování a fungování města ukazuje schéma na následujícím obrázku:

Postavení SUMP v rozhodování a fungování města7
Předpokládá se povinnost jeho zpracování pro města přibližně nad 40 000 obyvatel. Pro
Vodňany tedy není zpracování SUMP povinné. Je nicméně žádoucí řešit městskou mobilitu
komplexním způsobem. Nástrojem k tomu může být generel dopravy v rozsahu a míře
podrobností odpovídajících potřebám města této velikosti a jeho mobility.
Územní generel, jakožto jeden z územně plánovacích podkladů ve smyslu stavebního
zákona, řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení a krajiny.
Jedním z druhů územních generelů je právě generel dopravy.
Při zpracování a aplikování tohoto generelu je možné a žádoucí dodržovat dále uvedené
principy SUMP, tak aby městská mobilita byla řešena v celém komplexu a za přiměřené
účasti veřejnosti, jíž se týká.

7

Zdroj: Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky“, zpracovalo Centrum
dopravního výzkumu, Brno 2015
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2. Základní principy SUMP
V říjnu 2019 byly na evropském portále Eltis.org8 prezentovány základní principy Plánů
udržitelné mobility (SUMP) jako doporučení pro evropská města při plánování městské
mobility. Tyto principy jsou součástí metodického dokumentu pro přípravu SUMP
„GUIDELINES for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (2nd
Edition)“.
Jde o následující principy:
1. Plánujte udržitelnou mobilitu pro celé „funkční město“. Plánování městské mobility by
nemělo striktně končit v administrativních hranicích města, pokud důležité přepravní vztahy
zasahují do příměstské oblasti.
2. Spolupracujte mezi všemi zapojenými institucemi. Do plánování městské mobility by
měly být přiměřeně zapojeny veškeré organizace, jichž se mobilita týká.
3. Zapojte občany a další zainteresované subjekty. Přiměřeným způsobem by měly být
zapojeny nejen organizace, ale také zástupci veřejnosti nebo zájmové skupiny, jichž se
problém mobility týká (viz mapa zainteresovaných subjektů v kapitole 8).
4. Zhodnoťte současné a budoucí přepravní výkony. Je třeba se zaměřit nejen na
současný stav, ale i na budoucí předpokládanou mobilitu ve výkonovém – tedy nejen
slovním – vyjádření.
5. Definujte dlouhodobou vizi a jasný implementační plán. Při plánování městské
mobility by mělo být jasně řečeno, čeho chce město v oblasti mobility dosáhnout a jakými
kroky toto chce dosáhnout.
6. Rozvíjejte integrovaným způsobem všechny druhy dopravy, zahrnuté v městské
mobilitě. Je třeba je rozvíjet ve vzájemné rovnováze s podporou udržitelných forem mobility
a nezapomenout ani na nákladní dopravu. Vodítkem může být následující schéma městské
mobility:

Základní schéma městské mobility
(Zdroj: Smartcityvpraxi.cz)
8

Portál pro výměnu informací, znalostí a zkušeností v oblasti udržitelné městské mobility. Portál je
financován z prostředků Evropské komise – generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu.
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7. Zajistěte monitorování a vyhodnocování. Součástí plánování městské mobility by mělo
být i jasné stanovení měřitelných výsledků a způsobu jejich hodnocení.
8. Zajistěte kvalitu plánu městské mobility. Plány městské mobility by měly být co do
kvality zpracování srovnatelné s požadavky výše uvedeného metodického dokumentu
Evropské komise pro plány SUMP.
Je zřejmé, že zejména poslední jmenovaný princip je v případě navrhovaného generelu
dopravy nutno aplikovat přiměřeně velikosti a potřebám menších měst typu Vodňan.
Porovnání s uvedenou metodikou, určenou především pro města mnohem větší, má
nicméně smysl do té míry, aby bylo zajištěno realistické plánování na základě věrohodných
podkladových dat, včetně ocenění a řízení rizik, které s implementací plánu souvisejí.
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Příloha č. 3 Pilotní projekt „Technická podpora zvýšení kvality
městských sociálních služeb“
Tento navrhovaný projekt zahrnuje vzájemně provázané využití inovativních technologií ve
dvou objektech Centra sociální pomoci Vodňany – Domov pro seniory a Dům
s pečovatelskou službou.
Domov pro seniory
1. Celkem 7 senzorů CO2 pro měření špatné kvality vzduchu – ve 2 společenských
místnostech, v jídelně domova pro seniory a 4 senzory v sesternách a ordinaci.
2. Zadní vestibul – rekonstrukce zadního vchodu, samootvíratelné dveře na čipy.
3. Chodby – pro předělení chodeb protipožárním systémem samootvíratelných dveří –
otvírání na pohyb osoby – 4 ks (2 patra staré budovy) a 6 ks (3 patra nová budova).
4. Tísňový systém pro bezpečnost seniorů – bezdrátová komunikace rádiovými
tísňovými tlačítky pro seniory 80 ks, plus síťové antény, GSM komunikátor, záložní
akumulátor, aktivace technologie.
5. Tísňový systém pro detekci požáru v objektu.
Dům s pečovatelskou službou
1. Samootvíratelné dveře na čip v hlavním vchodu.
2. Předělení chodeb v domě protipožárním systémem samootvíratelných dveří –
otvírání na pohyb osoby.
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