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Veškeré dění se odehrávalo v prostorách Kulturního domu Písek 
(obr. 1), který poskytl nejen důstojné konferenční prostředí, ale 
i vhodné zázemí pro tzv. marketplace a celodenní občerstvení. 
Dopolední program se konal v hlavním sále, kde více než stovku 
účastníků přivítal CEO a spolumajitel TCP pan Jaromír Grégr  

a první místostarosta Písku 
JUDr. Josef Knot (obr. 2), 
který nad konferencí pře-
vzal záštitu, představil kon-
cepci Smart City Písek i plá-
ny do budoucna. „Písek byl 
v belgické Lovani oficiálně 
přizván konsorciem Trond-
heimu, Padovy a Lovaně 
k účasti na připravovaném 
projektu Smart Cities and 
Communities lighthouse 
projects v rámci evropské-
ho programu HORIZON 
2020. Program HORIZON 
2020 je největším dotačním 
programem EU financujícím 
na evropské úrovni vědu, 
výzkum a inovace v letech 
2014–2020. Doufáme, že 
i díky tomuto úspěchu se nám 
podaří dosáhnout našich 
cílů, aby se z Písku stalo 

chytřejší, atraktivnější a bezpečnější místo pro život,“ pochlubil 
se místostarosta Josef Knot. Konsorcium je složeno z význam-
ných evropských měst a bude žádat o téměř 500 milionů korun 
na projekty související s mobilitou, energetikou a informačními 
systémy.

Poté patřilo pódium hlavním řečníkům: Radovanu Polanskému, 
výkonnému řediteli Czech Smart City Cluster a Adamu Skotnickému 
(obr. 3), CEO společnosti tcp cloud, kterou pár dní před konferen-
cí za skoro miliardu korun koupila kalifornská společnost Mirantis, 
jedna z největších světových firem v oboru cloudových technologií.

Po přestávce na oběd probíhal program paralelně ve dvou sek-
cích – v hlavním konferenčním sále byly odborné přednášky věno-
vány více technologiím a inovacím, svá řešení pro chytrá města 
zde představili hlavní partneři konference – společnosti Cross Zlín, 
Datasys, E.ON, Neogenia, O2 IT Services a Teco. Druhý sál byl 
určen pro prezentace institucí či municipalit a výměnu zkušeností 
s přípravou a implementací konceptu Smart City včetně financo-
vání – Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, městské části Praha 3, Středočeského inovačního cen-
tra (SIC), Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT 
(UCEEB) a České spořitelny.

Na konferenci vystoupil šéfporadce Ministerstva životního pro-
středí Petr Kalaš (obr. 4), který představil koncepce udržitelného 
rozvoje měst podporované Ministerstvem životního prostředí, 
a neopomněl také zmínit úspěch města Písek. „Přizvání ke spolu-
práci s norským Trondheimem, italskou Padovou a belgickou Lovaní 
v oblasti rozvoje tzv. inteligentních měst představuje pro město 
Písek významné ocenění na evropské úrovni. Je potvrzením správ-

Obr. 1 Pódium Kulturního domu Písek se stalo dějištěm konference CityCON 2016 Obr. 3 Úspěšný Adam Skotnický, CEO společnosti tcp cloud

Obr. 2 JUDr. Josef Knot,  
první místostarosta Písku  

prezentoval koncepci Smart City Písek

Písek opět chytřejší  
díky konferenci CityCON 2016
RNDr. Petr Beneš

Technologické centrum Písek (TCP), iniciátor a neúnavný propagátor koncepce Smart City Písek 
a zakládající člen národní platformy Czech Smart City Cluster, bylo koncem září pořadatelem  
a organizátorem odborné konference spojené s doprovodnou výstavou pod názvem CityCON 2016. 
Mediálním partnerem úspěšné akce byla Sdělovací technika. Celá konference se nesla ve znamení 
koncepcí Smart City a Smart Region.
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Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT 
v Praze pořádá dne 11. listopadu 2016 Den otevřených dveří v rámci 
mezinárodní akce Dny pasivních domů 2016. V Buštěhradě, kde  
UCEEB sídlí (obr. 1), se návštěvníci mohou těšit na komentovanou 
prohlídku od 13:00 nebo 15:00 hodin.  

V rámci prohlídky se zájemci mají 
možnost dozvědět o fungování energe-
ticky efektivních budov, materiálech 
využitých při výstavbě pasivních domů 
a jejich testování nebo o projektech, 
na kterých výzkumné týmy pracují. 
Vidět tak mohou např. solární simulátor 
– zařízení, které obsahuje lampy mající 
spektrum záření blížící se slunečnímu 
záření dopadajícímu na zemský povrch; 
Moisture Guard – systém pro kontinuál-
ní monitoring vlhkosti uvnitř v dřevě-
ných konstrukcích; Envilop – návrh 
řešení lehkého obvodového pláště pane-
lového typu na bázi dřeva; mikroelekt-
rárnu WAVE – výroba elektřiny a tepla 
z biomasy.

Je to jedinečná příležitost pro ty, kteří 
se chtějí zeptat odborníků na cokoliv, co 
je o pasivních domech a energetických 
úsporách zajímá, a na vlastní oči se přesvědčit, jak taková energeticky 
efektivní budova zaměřující se na obnovitelné zdroje energie, chytré 
sítě, materiály pro renovace a stavbu inteligentních budov vypadá 
a funguje.

„Pokud byste rádi viděli unikátní projekty, špičkové vybavení nejmo-
dernějších laboratoří a chcete zažít atmosféru vědeckého prostředí, 
pak byste měli využít tuto jedinečnou příležitost k návštěvě našeho 
centra,“ dodává Lukáš Ferkl, ředitel UCEEB.

Prosíme zájemce o návštěvu UCEEB ČVUT o registraci do středy  
9. listopadu 2016 prostřednictvím e-mailu na sekretariat@uceeb.cz,  
nebo v události na Facebooku: https://www.facebook.com/even
ts/1228030630593449/.                                                               ■

Den otevřených dveří UCEEB

nosti nastavené strategie města ke zlepšo-
vání kvality života obyvatel Písku cestou 
udržitelného rozvoje. Současně může být 
tento úspěch příkladem i pro řadu dalších 
českých měst,” řekl Petr Kalaš.

V průběhu celé konference bylo možno 
v expozici „marketplace“ na vlastní oči 
spatřit představované technologie, např. 
parkovací systém od IGSresearch či 
„chytrou“ popelnici od O2 IT Services. 
Nedílnou součástí chytrých měst je elek-
tromobilita, kterou prezentovaly společ-
nosti e-Šumava a E.ON – od elektrokol 
a elektroskútru, až po luxusní elektromobil 
Tesla S.

Ohlasy účastníků i partnerů byly velmi 
pozitivní, rovněž díky šíři prezentovaných 
témat a živým ukázkám technologií. „Kon-
cept Smart City je naší strategickou priori-
tou a jsme potěšeni, že z pozice průkopníka 
nejnovějších informačních a komunikač-
ních technologií můžeme být jeho součástí 
a přispívat tak k rozvoji městského prostře-
dí, podporovat jeho udržitelný ekonomický 
vývoj a zároveň kvalitu života jeho obyvatel. Konference CityCON 
2016 pro nás byla velmi zajímavou komunikační platformou,“ říká 
Ing. Václav Provazník, jednatel O2 IT Services.

Konferenci zhodnotil Jaromír Grégr, CEO TCP: 
„Jsme velice rádi, že konference byla hojně 
navštívena představiteli státní správy a samo-
správy, dodavateli technologií, zástupci univer-
zit, médií i odbornou veřejností. I přesto, že se 
jednalo o první ročník, nás velmi těší, že se TCP 
stalo spojovacím článkem mezi 19 přednášejí-
cími a jejich publikem, které čítalo více než 
stovku posluchačů.”

Hlavními programovými okruhy konference 
byly technologie, inovace, municipalita a život-
ní prostředí ve vztahu k chytrým městům. Sou-
částí programu byla například živá ukázka, jak 
lze jednoduše monitorovat hladinu odpadů 
v kontejnerech, optimalizovat sběrnou síť měs-
ta a díky online informacím motivovat občany 
ke třídění odpadu. O zkušenosti s přípravou 
a implementací konceptu chytrého města se 
podělilo nejen pořadatelské město Písek, ale 
rovněž zástupce městské části Praha 3.

„Ještě jednou děkujeme všem dodavatelům, 
partnerům i organizačnímu týmu a těšíme se 
na viděnou na CityCON 2017,“ dodal Jaromír 
Grégr.

O zajímavosti témat se můžete přesvědčit sami na www.citycon.cz, 
kde jsou ke stažení všechny prezentace a videozáznamy jedno- 
tlivých příspěvků.                                                                             ■

Obr. 4 Šéfporadce Ministerstva  
životního prostředí ČR, Petr J. Kalaš  

představil koncepce udržitelného rozvoje měst 

Obr. 1 Sídlo UCEEB ČVUT v Buštěhradě u Kladna


