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Chytrý venkov 

v roce 2030



Definice pojmu Chytrý venkov

Chytrý venkov v roce 2030 je místo atraktivní pro
život všech generací, všech typů a úrovní vzdělání.

Venkov je vybaven veškerou technickou infrastrukturou
tak, aby nekladl na obyvatele větší nároky na zajištění
běžných každodenních potřeb než život ve městě, zároveň
však dával příležitosti pro smysluplné trávení volného času,

rozvoj sociálních vazeb a společenský život.



- energeticky soběstačná obec z 60 až 80%

- nastavení ekonomického a efektivního řešení pro 
zajištění tepla a elektrické energie

- závislost na přírodních podmínkách a dostupnosti 
obnovitelných zdrojů (dřevní hmota, odpady ze 
zemědělství a odpady z obce)

- nové budovy v pasivním standardu

- postupně zavádět řešení „smart girds“ tedy Inteligentní 
sítě silové elektrické a komunikační sítě, které umožňují 
regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v 
reálném čase

- elektro mobilita

Energetika



kanalizace jen tam, kde je to ekonomicky výhodné, jinak
zajistit způsob čištění, který umožní zadržet a zlikvidovat
či opětovně využít odpadní vodu na vlastním pozemku
obdobně jako dešťovou vodu

Nakládání s vodou

Zásobování pitnou vodou z teritoriálně blízkých zdrojů 
a nakládání s odpadními vodami v místě jejich vzniku.

posilovat zadržování vody v krajině i v intravilánech obcí

neplýtvat pitnou vodou např. napouštění bazénů



Nakládání s komunálními odpady

nové nakládání s odpady, tak aby byly energeticky využitelné

kompostování bioodpadů v místě vzniku

využití kogeneračních technologií k výrobě tepla 



Územní plánování

stanovení jasného konceptu rozvoje obce, který umožní v 
dostatečné míře podnikání, ale nelikviduje obec jako

„místo určené k životu“

tj. s centrem a zařízeními umožňujícími všechny aktivity lidí, 
kteří budou mít stále více volného času a měli by jej trávit z 

velké části v místě bydliště



- kvalitní vzdělávání na základních školách musí být priorita

- změny ve způsobu výuky i organizaci školství

- sdílení kapacit v regionálním školství

- dostatečné finanční ohodnocení dobrých pedagogů

- role přírodních a technických předmětů

- důraz na výuku cizích jazyků a ICT

- orientace na regionální trh práce

Vzdělávání



zvýšení prevence nemocí

Zdravotnictví

stárnutí populace

zlepšování péče o nemocné občany

inovace v poskytování zdravotních služeb

nové trendy v poskytování sociálních služeb



Podnikání

Podnikání na venkově je založeno na malých firmách.

- redukce pracovních míst na centralizovaných pracovištích

- vznik nových pracovních míst v nových produkčních oblastech 
např. sociální služby, turismus, služby volného času, nakupování 
prostřednictvím internetu včetně následného doručování

- využití potenciálu menších brownfieldů a všude dostupného 
rychlého internetu



Doprava a zásobování

Vedle kvalitní sítě silnic a dálnic funguje kvalitní způsob řízení 
dopravy, vytvářejí se příležitosti pro práci z domova (místo toho, 

aby všichni jezdili ve stejnou dobu na jedno místo), podnikání 
které není koncentrováno do větších měst nebo na místo s vyšší 
koncentrací pohybu osob, protože primárně není potřebné např. 

fyzické objednávání služeb.



Veřejná správa a život obce

- důraz na co nejširší participaci občanů na správě obce

- koncept elektronické komunikace radnice s občany

- odpovídající příjmy obce z daní

- důsledné uplatnění principu subsidiarity

- transparentní obec

- podpora společenského, kulturního a sportovního života



Děkuji za Vaši pozornost!


