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Založení Národní platformy pro chytrou odolnost měst a obcí
Podpisem zakládací smlouvy byla ve středu 20. května 2020 v prostorách Hospodářské komory
České republiky slavnostně založena Národní platforma pro chytrou odolnost měst a obcí. Jejím
účelem je zvyšování městské i územní odolnosti v České republice s pomocí nových i vznikajících
technologií.
Dobrá správa měst i regionů se vyznačuje mj. zajištěním efektivního fungování základních systémů
a ochrany obyvatel v krizových situacích – od havárií a systémových poruch, přes živelné pohromy
způsobené extrémními výkyvy počasí, pandemicky šířené nemoci až po teroristické útoky –
a schopností pozitivně se přizpůsobovat a transformovat směrem k udržitelnému rozvoji, zahrnujícímu
ekonomické, ekologické i sociodemografické otázky. Tuto „odolnost“ lze výrazně zvýšit pomocí
moderních technologií využívaných v rámci konceptu chytrých měst (Smart Cities).
Národní platforma pro chytrou odolnost měst a obcí je otevřenou interdisciplinární platformou
sdružující odborné a profesní organizace, instituce, asociace a sdružení, které se při své činnosti
zabývají problematikou chytré městské a územní odolnosti, přírodních aktiv a souvisejících
infrastruktur v širokém slova smyslu. Posláním platformy je vytvořit prostor pro sdílení stávajících
a získávání nových relevantních poznatků a kompetencí a jejich synergické využití v praxi a přispívat
k rozvoji nových technologií a jejich uplatnění v urbánních celcích České republiky.
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., předseda výkonného výboru platformy, který její zaměření
zaštiťuje z odborného hlediska, k tomu uvádí: „Problém městské a územní odolnosti nelze řešit
odděleně jen z pohledu jednoho oboru či tématu, na základě jednoho přístupu či použitím jednoho
druhu metod. Řešení musí v optimálním případě zahrnovat všechny vazby a synergické efekty mezi
dotčenými odvětvími, především z oblasti bezpečnosti, energetiky, dopravy, logistiky, správy budov,
vodního hospodářství, životního prostředí, zemědělství, zdravotnictví, městských řídicích systémů atd.
Nezbytným předpokladem úspěchu je spolupráce všech aktérů, která vyžaduje vzájemné pochopení
různých úhlů pohledu na danou problematiku. Chytrost v našem pojetí – kromě využití nových
i vznikajících technologií – spočívá v tom, že si všichni uvědomíme, že společně toho dosáhneme více
a že společně uchopená chytrá městská a územní odolnost může výrazně přispět k vyšší bezpečnosti
a dlouhodobé udržitelnosti našich měst a obcí a ke zlepšení kvality života jejich obyvatel.“
Členové platformy se budou v rámci svých aktivit zaměřovat především na odbornou, vědeckovýzkumnou, inovační, organizační, publikační a implementační činnost. Platforma bude svou činnost
vyvíjet na území České republiky, bude ale také spolupracovat s obdobně zaměřenými uskupeními
a dalšími relevantními a zainteresovanými subjekty v zahraničí.
Zakládajícími členy platformy jsou Czech Smart City Cluster, Asociace technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm, Unie malých a středních podniků ČR, Mezinárodní bezpečnostní institut
a Prague Advanced Technology and Research Innovation Center. Dalšími členy se mohou stát
vědecko-výzkumné instituce a neziskové organizace, které jsou aktivní v oblasti chytré městské
a územní odolnosti a chtějí se podílet na plnění účelu a cílů platformy. Případná partnerství bude dále
možno uzavírat prostřednictvím memorand o spolupráci.
Kontakt:
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., předseda výkonného výboru
M: +420 602 376 081
E: miroslav.svitek@urbanresilience.cz

