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Nejchytřejším městem na světě je Vídeň 

Vídeň je nejchytřejší město na světě, uvádí aktuální Smart City Strategy Index. 

Žebříček poradenské společnosti Roland Berger porovnává 153 měst. Vídeň 

obhájila prvenství díky rozvinuté strategii a její implementaci, která je častým 

problémem řady dalších měst. 

 

Studie německé poradenské společnosti porovnává, jakým způsobem světová 

města přistupují k výzvám jako rostoucí počet obyvatel, doprava, ochrana klimatu 

nebo kvalita digitálních služeb pro obyvatele. Experti celkem hodnotí 12 kritérií a 31 

podkritérií. Vídeň se umístila na špici prvního srovnání v roce 2017 a letos prvenství 

obhájila. Za rakouskou metropolí skončil Londýn, do první desítky se z evropských 

měst vešly ještě Birmingham a Paříž. Na vzestupu jsou však především lidnatá 

asijská velkoměsta jako Šanghaj, Singapur nebo Guangzhou. 

 

Komplexní smart city strategie 

„Rakouské hlavní město boduje díky rozvinuté rámcové strategii a inovačním 

řešením pro mobilitu, životní prostředí, vzdělávání, zdravotnictví, správu i díky 

kontrole úspěšnosti jednotlivých projektů,“ vysvětluje studie. Vídeň získala celkem 

74 ze 100 možných bodů. 

 

Vídeňský starosta Michael Ludwig ale nechce usnout na vavřínech: „Úspěch Vídně 

a to, že se ve Vídni tak dobře žije, není žádnou samozřejmostí. I do budoucna 

musíme rozvíjet město budoucnosti a na základě našich znalostí zavádět další 

kroky,“ uvedl Ludwig. 

 

Digitalizace pro všechny, nejen pro vybrané 

Velikou výzvou pro Vídeň je pokračovat ve stávajícím trendu digitalizace tak, aby 

byla přínosná pro všechny obyvatele města. „Vídeň se nesmí stát městem dvou 

rychlostí, kde by z digitalizace profitovala pouze elita,“ varoval starosta. I proto se 

rakouské hlavní město zaměřuje také na projekty pro mládež nebo seniory. Během 

tří let mají všechny městské školy získat Wi-Fi připojení, starší lidé zase mohou 

využívat domácí asistenční systém WAALTeR, který je seznamuje s digitálními 

technologiemi. 

 

Úspěšnými příklady jsou podle starosty také přímá komunikace s místní 

samosprávou nebo možnost vyřídit si na dálku základní úřední úkony jako registraci 

parkovací karty, přihlášení do školky nebo registraci restaurační předzahrádky. 
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Další informace ke studii Smart City Strategy Index společnosti Roland Berger zde. 
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