V budově Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni proběhl 26. 3. 2019 v pořadí již 7. ročník konference
cyklu SMART CITY PLZEŇ. Profil letošního ročníku, kterého se zúčastnilo více než 170 posluchačů,
byl zaměřen na témata TECHNOLOGIE, ENERGETIKA, DOPRAVA a SPOLEČNOST
BUDOUCNOSTI. Konference se konala pod záštitou předsedy PSP ČR Radka Vondráčka, předsedy
vlády Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce,
ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové,
primátora statutárního města Plzně Martina Baxy, prezidenta SPS ČR Jiřího Nouzy a rektora ZČU
v Plzni Miroslava Holečka.

V úvodu hosty přivítal rektor ZČU v Plzni, doc. Miroslav Holeček a jednatelka pořádající společnosti
TOP EXPO CZ, Ing. Miloslava Veselá, která ve své prezentaci představila Program SMART
COMMUNITY 2019. V úvodním bloku pak vystoupili hosté akce, ředitel Odboru energetické účinnosti
a úspor MPO ČR, Ing. Vladimír Sochor, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání,
Ing. Vlastimil Gola a starosta Národního spolku pro elektromobilitu a podporu nových technologií, Ing.
Zdeněk Žák.

Hlavní, více než hodinová přednáška evropského prognostika a poradce vlády SR pro strategické otázky,
pana prof. Petera Staněka, měla podtitul Energetika, doprava a společnost budoucnosti .
Nastolené otázky budoucnosti energetiky, dopravy, možností nových technologií a s tím souvisejících
sociálních aspektů je třeba řešit v celé své komplexnosti, protože jen takto pojatá komplexní řešení jsou
schůdnou cestou pro společnost budoucnosti. Celá přednáška byla vysílána v přímém přenosu
prostřednictvím YouTube a je k dispozici pod příslušným prolinkem výše.
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Druhému bloku konference, Doprava budoucnosti, předsedal proděkan FEL ZČU v Plzni, doc. Jiří
Hammerbauer. Infrastruktura pro e-mobilitu byla tématem přednášky ředitele Odboru strategie
MD ČR, Ing. Luďka Sosny. Pojmenoval bariéry rozvoje elektromobility na straně infrastruktury a
představil posluchačům budování infrastruktury dobíjecích stanic a další opatření na podporu
elektromobility v gesci MD. Na dané téma navázal poradce náměstka ministryně průmyslu a obchodu
Ing. Michal Horáček přednáškou Nástroje pro urychlení rozvoje elektromobility v gesci MPO.
Technický náměstek ředitele divize Teleinformatika AŽD Praha, Ing. Pavel Bakič, představil nejdelší
železniční tunel v prezentaci Technologie pro Ejpovické tunely. Ing. Ivo Hykyš, Head of Mobility
Services společnosti SIEMENS, představil společnost jako nadnárodního dodavatele v kontextu
rozvoje elektromobility v ČR. Věnoval se elektromobilitě jako nevyhnutelné budoucnosti v širokém
pojetí od komplexní infrastruktury po podobu moderního města v kontextu elektromobility.

Závěrečným blokem Technologie budoucnosti provázel děkan FS ZČU v Plzni, doc. Milan Edl. V
první přednášce bloku nazvané Bezpečnostní opatření pro některé z oblastí kritické
infrastruktury, se náměstek ředitele NAKIT, Ing. Vladimír Rohel, věnoval zejména nutnosti čelit
každoročně přibývajícím kybernetickým útokům v době, kdy informační technologie pronikají do oblastí,
kde dříve nebyly. Do internetu a sítí se připojují technologie a zařízení, která s tím nikdy v návrhu
nepočítala a roste kvalifikovanost technické schopnosti útočníků. Bezpečné město bylo tématem
závěrečné přednášky v podání generálního ředitele VD Technology, Ing. Jiřího Jirkovského, který
v prezentaci nazvané Technologie nové generace pro bezpečnost měst zmínil mj. využití
kamerových systémů na území města, datové platformy a zabezpečení kritické infrastruktury (vodní
zdroje, energetické sítě, bezpečná doprava).

Závěrečné zhodnocení konference patřilo proděkanovi FEL ZČU, doc. Jiřímu Hammerbauerovi, pozvánce
na 8. ročník konference a neformálním diskusím posluchačů s přednášejícími.
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www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2019/sc-plzen-2019
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