
Chytré město Kolín 

komunikace s občany 

Mgr. Michael Kašpar – starosta města 



Kolín 
 

 
 
 

• založeno v roce 1261 

• cca 32 000 obyvatel 

 

 

 

• Město není firma 

• Projekty nemusí být rentabilní, mají být udržitelné 

• Profit není jen finanční – úspora času obyvatel, 

zjednodušení komunikace a života ve městě 
 



Co máme – Kolín v mobilu 

 

 

 

 

 Aplikace nejen pro turisty, zejména pro naše občany 

 Info o městě 

 Vyhledávání kontaktů + přímý kontakt úředník/vedení města 

 závady ve veřejném prostoru  – podnět přidělen  

 kompetentním pracovníkům k vyřešení 

 parkování 

dynamické jízdní řády 

cílem je do aplikace implementovat všechny dílčí systémy 

http://www.eternal.cz/kolin/  

již přes 6000 stažení. 
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Kolín v mobilu 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Chytré parkování 

 univerzální aplikace pro parkování ve více městech 

 Vyhledání nejbližšího (aktuálního) parkoviště přes GPS  

 Na končící parkování upozorní notifikace  

 Prodloužení parkovného bez nutnosti dostavit se k vozidlu 

 Seznam parkovišť v daném městě  

 Aplikace pro MP pro kontrolu zaplacení parkovného (Android) 

 



 

 

 



 

 

 První multifunkční 
klíčenka svého druhu  

pro žáky základních škol 
v Evropě 



Chytrá klíčenka usnadňuje 

skrze elektronické zámky 

přístup do školy, 

tělocvičny, či školní 

kolárny. 

Přístup do školy 



Bezkontaktní čip Chytré 

klíčenky zajistí snadný 

výdej obědů. 

Obědy se skrze klíčenku 

předem objednají a 

zaplatí. 

Jídelna 



Chytrá klíčenka zastává 

stejné funkce jako 

čtenářský průkaz do 

knihovny. 

Knihovna 



Běžnou průkazku MHD 

nahrazuje Chytrá 

klíčenka. 

Při příležitostném využití 

MHD se dá klíčenkou 

zaplatit jízdenka stejně 

jako jakoukoliv platební 

kartou Mastercard. 

MHD 



Chytrou klíčenku lze 

dobít jako každou jinou 

předplacenou kartu 

Mastercard. 

Umožňuje funkce 

bezkontaktní karty se 

snadným přehledem 

všech transakcí. 

Předplacená 
karta 



Role knihovny 

• Městská knihovna Kolín – PO 

• od 1998 internet pro návštěvníky 

• od 2000 Informační centrum 

• od 2005 dokončeno převedení celé knihovny 
do automatizovaného půjčování 

• Dnes  -  jedno z center dění a informací 

 - nevyhovující prostory 

 



Virtuální univerzita třetího věku 

• Projekt Virtuální Univerzita třetího věku PEF 
ČZU (VU3V) je jednou z forem Celoživotního 
vzdělávání organizovaný Provozně ekonomická 
fakulta ČZU v Praze 

 

https://www.facebook.com/VU3VPEFCZU/?__xts__%5B0%5D=68.ARB4P3EDSxAhMEEtLes37Fi0w3Wm2QYy4RKc3ASVhSIVzm3AEgcUx83y_pmw7WUYc_U2tgkX8gHGFGtGZXRxPg2e7Xsd45bycxW-sMPE5314NFYCBrc1nf7yKmpGZSUGFrDHJawsGdsAM28ZUmTyRJi90k7BNH5dkUoYiYkZB0F6y5WrKfjKYE7Qcokc7pEP7g5VDSiDfEz1KZfBHuRJIVTcYs6m4dLjTVQwk6WU9-LvFZZTu6c9Sj413-SgbGuES4ofltSv7hhMFIvovxY4mJHbr0OJvE9of0iZBnN-Op3nasax95jhb9DmgE9YXvRdrSgDAbfwxrzuZKYUQc5ZOLmqTe-v&__xts__%5B1%5D=68.ARCNOsOpqq_vDXQ3ZVtfkbde_VNjFBO3j_-VwnRsh5gDcQRkWSe67kIZSaWObOuDJsnL7NhEzQe2U3e8DR3AADhrzFh5sxxRrt2PFOKAKOjcgSg7GeJiIF0_1pssd_sxdCED6jE32Mki54x5VZilCbH8Spp_BDsQb8ziVP5i_HL9JTiQeR1U1oI3mk0kAMX3qVcT5Ysmlscg5MILOIJ8hdlSUlonKwPc9zbwyleJuchR3Ay4ejXFYu2F1dErOs3fYCFv87Z2ZcjsjdUIN0a_RLOWBJerLo4PmR5aEhZAG_2VCikkGyaa7EBs5nfVs4cQtZjptXh6YDTJWmhye0AfmxThsnFz&__tn__=K-R&eid=ARCMDUaVG3YqlGPEztXHufIhMLmDqnUtcVyI_UFUwreWGLobhvf9arRVSDdBSF8Vv9Yi7o959yijdPop&fref=mentions
https://www.facebook.com/VU3VPEFCZU/?__xts__%5B0%5D=68.ARB4P3EDSxAhMEEtLes37Fi0w3Wm2QYy4RKc3ASVhSIVzm3AEgcUx83y_pmw7WUYc_U2tgkX8gHGFGtGZXRxPg2e7Xsd45bycxW-sMPE5314NFYCBrc1nf7yKmpGZSUGFrDHJawsGdsAM28ZUmTyRJi90k7BNH5dkUoYiYkZB0F6y5WrKfjKYE7Qcokc7pEP7g5VDSiDfEz1KZfBHuRJIVTcYs6m4dLjTVQwk6WU9-LvFZZTu6c9Sj413-SgbGuES4ofltSv7hhMFIvovxY4mJHbr0OJvE9of0iZBnN-Op3nasax95jhb9DmgE9YXvRdrSgDAbfwxrzuZKYUQc5ZOLmqTe-v&__xts__%5B1%5D=68.ARCNOsOpqq_vDXQ3ZVtfkbde_VNjFBO3j_-VwnRsh5gDcQRkWSe67kIZSaWObOuDJsnL7NhEzQe2U3e8DR3AADhrzFh5sxxRrt2PFOKAKOjcgSg7GeJiIF0_1pssd_sxdCED6jE32Mki54x5VZilCbH8Spp_BDsQb8ziVP5i_HL9JTiQeR1U1oI3mk0kAMX3qVcT5Ysmlscg5MILOIJ8hdlSUlonKwPc9zbwyleJuchR3Ay4ejXFYu2F1dErOs3fYCFv87Z2ZcjsjdUIN0a_RLOWBJerLo4PmR5aEhZAG_2VCikkGyaa7EBs5nfVs4cQtZjptXh6YDTJWmhye0AfmxThsnFz&__tn__=K-R&eid=ARCMDUaVG3YqlGPEztXHufIhMLmDqnUtcVyI_UFUwreWGLobhvf9arRVSDdBSF8Vv9Yi7o959yijdPop&fref=mentions
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Městské informační centrum, synagoga 

• informace zaměřené na turistiku a CR 

• předprodej vstupenek na vybrané místní 
kulturní akce 

• průvodcovské služby v židovské synagoze a na 
věži Práchovně 

• propagačních materiálů a upomínkových 
předmětů 

 



stávající stav 



Vize krátkodobá 

Centrum kulturního dění, veřejný edukativní prostor x 

Komunitní centrum?  



Vize dlouhodobá 

 



Mezinárodní arch.soutěž na dostavbu nové 

knihovny, propojení se zámkem 


