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Vážení čtenáři,
kdosi dal na twitter výrok „Vy-
spělé město není místem, kde se 
chudí pohybují v autech, ale je 
to místo, kde dokonce i bohatí 
používají veřejnou dopravu.“. 
A hned se pod ním objevily fo-

tografie rakouského prezidenta ve vídeňském metru 
nebo norského krále Olafa jedoucího ve vlaku s ly-
žemi na hory. Právě na hromadné dopravě je patr-
né, jak se mění život ve městech využíváním infor-
mační a komunikační techniky. Je-li doprava řízena 
opravdu chytře, jezdit autobusem, tramvají, metrem 
i vlakem se stává „in“. I u nás již pomalu mizí ze 
slovníku lidí hanlivý termín „jezdit sockou“. A to je 
skutečné vítězství chytrých koncepcí, bezchybného 
monitorování a zpracování dat ve veřejné dopravě.

Toto červencové vydání přibližuje uvádění kon-
cepce smart city do života. Vždyť zdržovat se v let-
ních měsících ve městech bývalo vždy jako za trest. 
Vedro ve dne v noci a navíc letní jízdní řády tram-
vají, tomu se každý rád vyhnul. Kdo mohl, prchl 
z města někam k vodě, do lesa nebo na hory. Zlep-
ší systémy a koncepce smart city a smart home ži-
vot lidí ve městech natolik, aby v nich zůstávali rádi 
i během léta? Ano, před vedrem je vždycky možné 
uniknout do klimatizovaných kanceláří a supermar-
ketů, ale to je spíše zoufalé než chytré.

Koncept smart city, to není nic převratného, 
v mnoha městech i obcích už dávno funguje, ales-
poň v některých oblastech. Chytré koncepce nejenže 
zlepšují spolehlivost dopravy, ale také prošlapávají 
cestu k udržitelné energetice. Důmyslné prediktivní 
algoritmy řízení dovolují již nyní vytvářet v obcích 
a v městských částech inteligentní distribuční sítě, 
propojující různé zdroje energie, úložiště a spo-
třebitele. Sítě jsou spravovány tak, aby předvídaly 
spotřebu i kolísání dodávek z obnovitelných zdrojů. 
Projekt takové mikrosítě v jedné berlínské městské 
části, do které jsou zapojeny i baterie elektromo-
bilů, popisuje článek na str. 12. Příspěvek na str. 8 
zase seznamuje s několik projekty chytrých měst 
v různých koutech světa. Kromě hromadné dopravy 
a energetiky rovněž zahrnují inteligentní pouliční 
osvětlení, sdílení automobilů a jízdních kol, parko-
vání, sledování znečištění a další služby.

Na první pohled je přístup k různým smart služ-
bám snadný – mnohdy k tomu stačí jen chytrý te-
lefon a zapamatovat si pár hesel. Sama si odvážně 
stahuji různé aplikace a často mě až udivuje, jak 
jsou rychlé, intuitivní a chytré. Třeba při cestování. 
Přijedu do nového města a stáhnu si aplikaci pro 
veřejnou dopravu, jiná aplikace mi umožní vypůjčit 
si kolo a jiná zase koupit si lístek do galerie. Ne-
jednou se ale v různě navržených ovladačích úplně 
ztrácím. Místo abych si užívala kouzelných výhle-
dů a zajímavých míst, stále se hrbím a „brejlím“ 
do mobilního telefonu. Klikám a bloudím ve virtu-
álních menu, tlačítkách a schématech. Mám toho 
dost, jak se mi technika vlamuje do života. Přitom 
to, co může nám technikům připadat jako hračka 
(i když se v tom někdy ztratíme), může představo-
vat téměř nepřekonatelný problém pro ty, kteří se 
o techniku vůbec nezajímají, nebo pro lidi s růz-
nými hendikepy. Snad myslí projektanti chytrých 
domů a měst i na tyto „ztracence“.

Přeji vám, milí čtenáři, abyste se v dnešním svě-
tě chytrých aplikací neztratili.

Eva Vaculíková, redaktorka
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NA TITULNÍ STRANĚ
Od začátku roku 2019 je v Praze 8 na Rohanském nábřeží (U Mlýnského kanálu 5) 
v provozu ukázkový a plně funkční moderní byt vybavený inteligentní elektroinstalací 
na bázi řídicího systému Tecomat Foxtrot – platforma Design Living Concept. 
Návštěvník má možnost vidět řešení celého interiéru a jeho detailů. S odborníky může 
konzultovat postup projektování technického vybavení moderního bytu od návrhu až 
po realizaci. Vše je řízeno ve vzájemné koordinaci s využitím chytré elektroinstalace. 
Pro řízení větrání a topení je použit řídicí systém Tecomat Foxtrot, který je součástí 
ucelené dodávky společnosti ELPRAMO s. r. o. Podrobnosti jsou v článku Foxtrot 2 
v budovách – propojuje, integruje, řídí, automatizuje na str. 14.
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Chytrá města ovlivní naši kolektivní 
budoucnost více, než tušíme nebo si 
představujeme. Světová zdravotnická 
organizace (WHO) odhaduje, že v roce 
2050 bude 70 % obyvatel planety žít ve 
městech a v té době nás bude 9,7 miliardy. 
Náš život prochází vzrušující křižovatkou do 
budoucnosti, která bude hluboce ovlivněna 
charakterem infrastruktury měst, jež teprve 
budou postavena anebo přestavěna z již 
existujících podle rychle se vyvíjejícího 
konceptu chytrých měst. Chytré město 

(inteligentní město, smart city) je obec, která používá informační a komunikační 
techniku (ICT – Information and Communication Technology) ke zvýšení provozní 
efektivity, sdílení informací s veřejností a ke zlepšení kvality administrativních služeb 
a tím kvality života občanů.
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Firma Teco a. s. pro 20. léta 21. století 
připravila novou platformu univerzálního 
řídicího systému ze skupiny Tecomat 
označovanou Foxtrot 2. Jde o inovaci systému, 
který se v průmyslu, k měření a regulaci 
a v tzv. chytrých instalacích používá již od 
roku 2020. Dvojka znamená jeho druhou 
generaci se zásadně přepracovaným jádrem, 
které je nejen plně kompatibilní s celým 
dosavadním ekosystémem periferních modulů 
a programováním podle normy IEC-61131 
a integruje současné standardy bezpečných 
komunikací po internetu, jako je integrovaný 
LTE modem (obr. 1) nebo implementace 
nejmodernější VPN služby Wireguard, ale také 

otvírá možnosti integrací softwaru třetích stran psaných i v jiných jazycích než 
podle IEC a komunikačních standardů, které teprve vzniknou.
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