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dovoľte mi, aby som sa k vám prihovoril aj v 
tento sviatočný čas, kedy možno mnohí z nás 
majú v hlavách iné myšlienky, než sú smart 
novinky a život samospráv. Paradoxne aj toto 
obdobie nám však ukazuje, že aj tak krásny čas 
ako sú Vianoce a Nový rok dokážu ovplyvniť 
mnohé detaily.

Možno ste si všimli, že tento rok nie každá 
samospráva vyzdobila svoju obec vianočným 
osvetlením. Dôvody sú zväčša ekonomické. Niet 
sa čo čudovať. Niektoré mestá, či obce skutočne 
pocítili zdražovanie v plnej sile. Iné sa spoľahli 
na dobré kontrakty a buď ich (zatiaľ) zdražo-
vanie nepostihlo, alebo majú naakumulované 
dostatočné úspory a tento sviatočný „prepych“ 
si ešte dokážu dovoliť.

Faktom však je, že vždy platí, že všetko zlé 
na niečo dobré. Mnohé obce začali akútne riešiť 
dve témy – šetrenie energiou (našťastie nielen 
vypínaním služieb, ale aj hľadaním energeticky 
efektívnejších riešení) a aspoň čiastočné využí-
vanie obnoviteľných zdrojov. Na trhu ste možno 
aj vy zaznamenali dramatický dopyt po mate-
riáloch na zateplenie, energeticky efektívnych 

spotrebičoch, či svetlách, ale aj akútny nedostatok 
solárnych systémov.

Verím, že mnohé riešenia budú obstarané efek-
tívne a hlavne s cieľom nielen vysúťažiť najnižšiu 
cenu. Aj v tomto čísle sa ešte pozeráme spätne na 
konferenciu Zväzu stavebných podnikateľov, kde 
práve obstarávanie inovácií a efektívnych riešení 
bola jednou z tém. Je totiž často nemožné získať 
najlepšie riešenie, ktoré je zároveň najlacnejšie, 
ak sa nejedná o bežné potreby dennej spotreby. A 
iste uznáte, že je rozdiel, ak zateplenie na budove 
vydrží 20 rokov, alebo päť.

Rád by som vám však z tohto miesta aj poďako-
val za prvý rok existencie nášho časopisu, ktorý 
vás, verím, zaujal a viete v ňom nájsť zaujímavé 
a inšpiratívne texty. Aj v mene redakcie, ale aj 
v mene celého Smart Cities Klubu vám chcem 
zaželať krásne sviatky a úspešný nový rok!

Miloslav Jurík
predseda Smart Cities klubu

Milí priatelia,

NA ÚVOD/
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Trnava bola na jeden deň najviac Smart 
mestom na Slovensku. Zišli sa tut 
totiž členovia Smart Cities Klubu. 

„Veľmi nás teší, že napriek predsviatočnému 
zhonu a chrípkovej epidémii sme sa opäť 
zišli v tomto formáte. Výsledkom stretnutia 
bola zmysluplná diskusia, ktorá priniesla 
mnoho námetov na premýšľanie, ale i posun 
v niektorých otázkach, ktoré členské mestá 
dlhodobo trápia,“ zhodnotil stretnutie pred-
seda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

O obstarávaní s expertmi
Jednou z horúcich tém bolo opäť verejné 
obstarávanie. Smart Cities Klub dlhodobo 
upozorňuje na problematický prístup k obsta-
rávaniu, najmä čo sa týka stavebných prác 
a jedinečných riešení. Ide o kľúčovú tému, 
pričom od prístupu k nej závisí kvalita rea-
lizovaných investícií, ich udržateľnosť či 
podpora inovácií. Účastníci stretnutia oce-
nili, že sa o problematike mohli porozprávať 
s tými najpovolanejšími – predsedom Úradu 
pre verejné obstarávanie Petrom Kubovi-
čom a Jozefom Daňkom z Odboru dohľadu 

ÚVO, ktorý sa špecializuje práve na prístupy, 
uprednostňujúce kvalitu pred cenou.

Smart Cities Klub bude v budúcom roku 
spolupracovať aj s Európskym inovačným a 
technologickým inštitútom. Združenie bude 

fungovať ako prostredník medzi európskou 
organizáciou a členskými mestami, ktoré 
majú záujem o inovatívne projekty mestskej 
mobility.

Náročné, no mimoriadne prínosné pobyty
Práve nadnárodný rozmer a zdieľanie skúse-
ností naprieč hranicami patrí medzi hlavné 

výhody členstva v klube. Členské mestá oce-
nili najmä študijné pobyty, na ktorých sa 
mohli zúčastniť. O získané poznatky sa pode-
lil napríklad trnavský primátor Peter Bročka. 
Podľa jeho slov bol program podujatí, na 
ktorých sa zúčastnil, extrémne náročný a 

nabitý, no zároveň mal veľmi vysokú úroveň 
a priniesol množstvo inšpirácie.

Trnava považuje podobné študijné pobyty za 
natoľko prínosné, že na ďalšie bude vysielať 
aj svojich zamestnancov. Smart Cities Klub 
preto aj ostatným členským mestám ponúkol 
podporu a pomoc, ak by o podobné aktivity 
mali záujem vo vlastnej réžii.

Partnerstvá rozširujú možnosti
Samotný klub v roku 2023 plánuje vyslať 
predstaviteľov členských miest na letnú školu 
do Škandinávie. Pracuje sa aj na organizácii 
druhého študijného pobytu v Holandsku. 
Práve s veľvyslanectvom tejto krajiny má 
Smart Cities Klub veľmi živú a plodnú spolu-
prácu, čo ocenila aj veľvyslankyňa Holand-
ského kráľovstva na Slovensku Gabriella 
Sancisi. Holandské veľvyslanectvo podpo-
ruje viacero aktivít SCK a plánuje v tom 
pokračovať i v nasledujúcom roku.

Klub pri svojich aktivitách chce rozšíriť aj 
spoluprácu s komerčnými firmami. Osved-
čilo sa napríklad partnerstvo s denníkom 
SME pri organizovaní konferencie Smart 
Cities Summit, vďaka ktorému sa poznatky 
klubu a dôležité témy dostali k ešte širšiemu 
publiku.

Primátorov smart miest čaká 
nabitý rok

SMART CITY/

Nové riešenia, nové aktivity, nové spolupráce. Členské mestá Smart Cities Klubu sa ani budúci rok nemusia obá-
vať nedostatku podujatí, nápadov či podpory. O tom, čo ich čaká, ale i o výzvach uplynulého roku diskutovalo 
viacero primátorov členských miest na stretnutí Mayor’s Café, ktoré sa konalo po valnom zhromaždení klubu.
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O využití tepla z geotermálnych vrtov 
pri riečke Olšava v Košickej kotline, 
ktoré patria k najväčším zdrojom 

v strednej Európe, sa uvažuje už vyše 20 
rokov. V uplynulom roku podpísalo mesto 
Košice, ministerstvo hospodárstva a SPP 
Infrastructure Memorandum o spolupráci 
pri výstavbe a prevádzke technických a 
technologických zariadení, umožňujúcich 
ťažbu a následné využitie geotermálnej vody 
na výrobu tepla. Vďaka spoločnému úsi-
liu súčasného vedenia mesta, ministerstva 
hospodárstva a ďalších zainteresovaných sa 
podarilo zobudiť dlhé roky spiaci projekt.  

Verejné obstarávanie na zhoto-
viteľa horúcovodu sa má vyhlásiť 
koncom roka

Momentálne sú vydané právoplatné stavebné 
povolenia na stredisko Svinica-Ďurkov, čerpa-
ciu stanicu Olšovany a teplovod až priamo do 
TEKO. Zároveň sa spolu s vedením Národ-
nej diaľničnej spoločnosti (NDS) pripravuje 
výstavba betónového koridoru popod v súčas-
nosti budovaný juhovýchodný obchvat Košíc 
na rýchloceste R2, do ktorého budú uložené 
horúcovody. 

Aj naďalej platí, že verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa výstavby tohto 14,5 km dlhého 
horúcovodu a súvisiacich technologických 
zariadení plánuje MH Teplárenský holding 
spustiť koncom tohto roka. So skúšobnou 
a následne plnohodnotnou prevádzkou horú-
covodu sa začne už v roku 2026.

Minister Hirman urobí všetko pre 
úspech projektu

„Je to projekt mojej mladosti, na ktorom 
som sa ako Košičan takisto aktívne podieľal. 
V posledných mesiacoch nastali pri jeho reali-
zácii veľké pokroky. Vidím svetielko na konci 
tunela, že sa nám to môže podariť a prispe-
jeme tým k zníženiu emisíí CO2 a ekologic-
kejšej výrobe tepla a teplej úžitkovej vody. V 

maximálnej možnej miere sa vynasnažím 
pomôcť nielen k udeleniu štatútu významnej 
investície. Výrazne to pomôže pri skrátení času 
výstavby tohto unikátneho diela,“ skonštatoval 
minister hospodárstva Karel Hirman. 

Odhadovaná kapacita geotermálneho zdroja 
z hĺbky viac ako 3000 metrov s teplotou vody 
135°C a výdatnosťou 55 litrov za sekundu dosa-
huje až 200 megawattov tepelného výkonu. 
Ide o uzatvorený cyklus, keď sa geotermálna 
voda z podzemia po jej ochladení v titánových 
výmenníkoch tepla vracia naspäť do zeme. Tam 
sa znovu ohreje, čím sa tento cyklus uzavrie.

V lete by teplo z hlbín zeme chla-
dilo superpočítač

Podľa projektového manažéra Ľuboša Ker-
tésza z MH Teplárenského holdingu sa uva-
žuje o tom, že by vyrábali aj chladenú vodu 
s teplotou 6°C pre plánovaný superpočítač, 
o ktorého umiestnenie do metropoly východu 
a zabezpečenie financovania z Plánu obnovy sa 
už niekoľko mesiacov usiluje Košický klaster 
nového priemyslu (CNIC). Takisto sa v ďalších 
etapách uvažuje aj s tým, že by sa geotermálne 
teplo mohlo využívať na výrobu elektrickej 
energie pomocou Rankinovho organického 
cyklu.

Projekt počíta s 56 miliónmi z 
eurofondov

Svoje využitie by si našlo aj bezemisné teplo 
s teplotou cca 45°C z vratného potrubia horúco-
vodu, ktorým by z Košíc prúdila voda naspäť do 
geotermálneho vrtu. Veľmi pravdepodobné je 
aj využitie tohto zbytkového tepla v oblastiach 
chovu rýb a hydiny, pestovania zeleniny a ovo-
cia v skleníkoch, sušiarní obilia alebo dreva. 
V menšej miere by sa mohlo využívať aj na 
rekreačné účely alebo ohrev bazénov. 

Doposiaľ sa realizovali práce za vyše 10 
miliónov eur. Štátny MH Teplárenský hol-

ding odhaduje celkové investície na vyše 62,5 
milióna eur.  Projekt počíta s významnou pod-
porou z nenávratných finančných prostriedkov 
eurofondov vo výške 56 miliónov eur. 

„Už dlhodobo sme vedeli o priaznivom 
postoji ministerstva hospodárstva, ale aj ďal-
ších ministerstiev k využitiu geotermálneho 
tepla zo Svinice - Ďurkova. Teší ma, že aj 
pri našom spoločnom stretnutí prisľúbil pán 
minister hospodárstva spolu s vedením MH 
Teplárenského holdingu urobiť všetko preto, 
aby sa dodržali naplánované termíny realizácie 
projektu,“ uviedol po stretnutí košický primátor 
Jaroslav Polaček (nezávislý). 

ENERGETIKA / 

Košický geotermál získal 
ďalšieho podporovateľa
Po prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) má projekt využitia 
geotermálnej energie z Ďurkova, Svinice, Bidoviec a Olšovan a okolitých obcí pre vykurovanie Košíc aj ďalšieho 
významného podporovateľa - aktúálneho rezortného šéfa Hirmana. Vykurovanie metropoly východu už takmer 
60 rokov zabezpečuje košická tepláreň (TEKO) prostredníctvom systému centrálneho zásobovania teplom. 
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Ktoré oblasti sú v Žiline naj-
viac zraniteľné pri zmene klímy 
a zároveň sú najmenej pripra-
vené? Sú to lesy, verejné budovy, 
doprava či priemysel? Aj to sa 
mesto Žilina pýta svojich obyva-
teľov. Odpovede radnici pomôžu 
pripraviť strategický a akčný 
plán na roky 2022 a 2023. Kraj-
ské mesto na hornom Považí 
už na implementácii projektu 
s názvom Zmierňovanie a pri-
spôsobovanie sa zmene klímy 
pracuje od minulého roka. Žilina 
sa aktívne venuje aj čistote 
ovzdušia a opatreniam na jej 
zlepšenie.

Na území mesta sa nachádza moni-
torovacia stanica na Obežnej ulici. 
Okrem toho Slovenský hydromete-

orologický ústav realizoval aj krátkodobý 
monitoring kvality ovzdušia pomocou 
mobilnej stanice v Brodne. „V budúcnosti 
by bolo dobré v kampaňovitých meraniach 
pokračovať aj v iných častiach mesta, pre-
tože spomenuté merania naznačujú, že mesto 
sa pri snahe zlepšiť kvalitu ovzdušia bude 
musieť zamerať aj na lokálne kúreniská – 
domácnosti, využívajúce na vykurovanie 
tuhé palivá,“ upozorňuje RNDr. Martin Kre-
mler, PhD., vedúci odboru Monitorovanie 
kvality ovzdušia SHMÚ.

Radnica plánuje monitoring kvality 
významne rozšíriť. Cieľom rozbehnutého 
projektu je dosiahnuť 14 integrovaných mete-
ostaníc na sledovanie klimatických a environ-
mentálnych ukazovateľov, ako je napríklad 
úroveň oxidov uhlíka, síry a dusíka, pevných 
častíc či hlučnosti, prašnosti a ďalších mete-
orologických údajov. „Bolo by však vhodné 
urýchlene tento zámer konzultovať so SHMÚ 
s cieľom zahrnúť do projektu aj porovnáva-
cie merania na referenčnej stanici. Mesto 
tak bude vedieť, nakoľko sú senzory kvality 
ovzdušia presné,“ hovorí odborník SHMÚ.

Takto získané dáta by slúžili ako podklad 
pre strategické plánovanie mesta. „Tu by som 
odporúčal, aby sa tieto dáta prostredníctvom 

rôznych platforiem využili aj pre život oby-
vateľov, aby mohli sledovať, čo a kde je sku-
točným znečisťovateľom ovzdušia. Mohlo 
by to zároveň slúžiť ako motivačný prvok 
na zmenu doterajších zvyklostí,“ navrhuje 
Jaroslav Kacer, odborník Smart Cities Klubu.

Žilinčanom sa zapáčili zdieľané 
bicykle

Žilina sa už dnes snaží o zmiernenie negatív-
nych vplyvov na kvalitu ovzdušia. Radnica sa 
sústredí na opatrenia v rámci dopravy, veľký 
dôraz je napríklad na dlhodobú podporu 

alternatívnych spôsobov pohybu po meste.

Na kvalitu ovzdušia na území mesta okrem 
vykurovania tuhým palivom totiž nepriaz-
nivo vplýva najmä automobilová doprava. 
Mestom prechádzajú viaceré hlavné ťahy, 
Žilina funguje ako križovatka ciest rôznych 
druhov dopravy. Juhozápadný diaľničný 
obchvat mesta zatiaľ pomohol iba málo, 
chýba totiž jeho juhovýchodná vetva, ktorá 
má byť vedená tunelom Višňové.

Jedným z aktuálnych opatrení je naprí-
klad zhustenie spojov mestskej hromadnej 
dopravy a jej preferencia v rámci dopravných 

riešení. To by malo výrazne zvýšiť jej 
dopravnú efektivitu a priviesť obyvateľov 
k tomu, aby pri plánovaní pohybu po meste 
uprednostnili tento spôsob pred presunom 
osobným automobilom. K zvýšeniu atrak-
tivity má prispieť i modernizácia a obnova 
zastávok. Zlepšiť kvalitu ovzdušia v centre 

má pomôcť aj regulácia vjazdu do niektorých 
oblastí v strede mesta.

Mesto pod Dubňom dlhodobo podporuje 
cyklodopravu. Nejde len o budovanie nových 
cyklotrás a doplnkovej cyklistickej infraš-
truktúry, v spolupráci s partnermi sa mesto 
sústredí aj na ponuku v oblasti mikromobility. 
Okrem zdieľaných elektrických kolobežiek je 
veľmi populárny napríklad bikesharingový 
program BikeKIA.

Žilinčania môžu zdieľané bicykle do 30 
minút využívať zadarmo. Len vlani túto 
možnosť využili takmer 150-tisíckrát, 

SMART CITY / 

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Žilina sa na klímu pýta aj 
svojich obyvateľov
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V minulom roku vznikla na Slovensku 
rezervácia Pralesy Slovenska, ktorá zahŕňa 
76 lokalít na území našej krajiny s najzacho-
valejšími zvyškami pralesných porastov. 
Najbližšia pralesná lokalita pri našom meste 
je rezervácia Skalnatá, ktorá sa nachádza 
v Turskej doline. S touto rezerváciou susedí 
i zachovalý les, ktorého vlastníkom je mesto 
Žilina. Do budúcna by mohla byť aj táto 
lokalita zahrnutá do susediaceho pralesného 
územia a získala by tak hodnotu pralesnej 
lokality v 5. stupni ochrany prírody.

Pralesnú lokalitu Skalnatá tvorí zachovalý 
les o výmere 41 ha, v ktorom prevažujú 
dreviny buk a jedľa. Lokalita sa nachádza 
vo východnej časti Lúčanskej Malej Fatry, 
približne 5 km juhovýchodne od obce Turie. 
Územie je súčasťou chráneného vtáčieho 
územia Malá Fatra.

Spomínaný mestský les priamo susedí 
s rezerváciou Skalnatá a má takmer rov-
nakú štruktúru, resp. druhovú skladbu 
rastlín. Jeho výmera je 8,9 ha a nachá-
dza sa v katastrálnom území obce Turie.  
Vzhľadom na tieto skutočnosti by mohol byť 

mestský les po splnení všetkých príslušných 
podmienok pripojený k pralesnej lokalite 
Skalnatá, čím by získal nielen ochranu úze-
mia, ale ostala by zachovaná aj biodiverzita 
krajiny a v neposlednom rade by mal veľký 
význam z hľadiska zmierňovania súčasných 
klimatických zmien.

Za týmto účelom sa konali už viaceré 
rokovania medzi samosprávou a zástupcami 
Správy Národného parku Malá Fatra, ktorí 
predbežne odporučili, aby bol les zahrnutý 
do susedného územia rezervácie Skalnatá, 

keďže má pralesný charakter. Aby sa však 
zachovali prírodné hodnoty spomínaného 
lesa, mal by z väčšej časti ostať bez zásahu 
tak, rovnako ako susedná rezervácia. Správa 
NP Malá Fatra  zároveň navrhuje rozšíriť 
rezerváciu  aj o lesné porasty mesta v Tur-
skej doline. Správa uvedeného mestského 
lesného pozemku by bola nastavená tak, 
aby sa plocha zachovala v pôvodnom stave 
a ponechala sa na prírodný vývoj. Zároveň 
by bolo možné uvedenú lokalitu využiť na 
propagačné, edukačné  a ekologické akti-
vity mesta. 

Mestský les sa môže stať súčasťou pralesnej 
lokality Skalnatá

EKO /

Žilina sa na klímu pýta aj svojich obyvateľov
Pokračovanie z predchádzajúcej strany/

pričom priemerná dĺžka výpožičky 
dosiahla 12 minút. Najvyťaženejšou sta-
nicou je Námestie A. Hlinku a stanica na 
sídlisku Vlčince, najmenej frekventovaný 
je Lesopark.

Pre veľkú obľubu tento rok pribudnú nové 
virtuálne stanice, bez pevných dokov, ktoré 
budú označené len logom na zemi a pozíciou 
v aplikácii. Pribudnú aj ďalšie bicykle, takže 
ich počet sa navýši už na takmer 150.

O obľube cyklistiky na presun po meste 
svedčí aj to, že Žilina v rámci súťaže Do 
práce na bicykli skončila na 2. mieste v 
počte súťažných tímov a zapojených účastní-
kov a na treťom mieste v počte najazdených 
kilometrov. Zapojení súťažiaci využitím 
alternatívnej formy dopravy v porovnaní s 
autami ušetrili viac ako 35-tisíc kilogramov 
CO2. 

Pribudnú ďalšie stromy

Okrem dopravy sa Žilina sústredí aj na zní-
ženie energetickej náročnosti a vylepšenie 
tepelno-technického stavu viacerých budov, 
ktoré má vo svojej správe, napríklad budov 
školy a škôlky v mestskej časti Bytčica. 
„Mestu by som odporúčal vytvorenie funk-
cie energetického manažéra. Ten by zastre-
šoval problematiku energetických úspor, 
vrátanie zapojenia všetkých organizácií 
mesta a ich motivácie na realizáciu úspor,“ 
radí expert Smart Cities Klubu.

Na zmiernenie a prispôsobenie zmenám 
klímy prebieha viacero projektov, mesto 
v najbližších rokoch plánuje preinvestovať 
viac ako 1,3 milióna eur.

Financie napríklad z Nórskeho finančného 

mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP 
či štátneho rozpočtu využije na výsadbu 
ďalších stromov, doplnenie zelene či obnovu 
časti lesa v oblasti Zástranie. Okrem toho 
mesto investuje do revitalizácie vybranej 
plochy v Lesoparku Chrasť. Mesto podpo-
ruje aj budovanie zelených striech, pilotný 
projekt v rámci mestských budov má vyrásť 
na mestskom úrade.

Pomáhajú aj vedci

Zlepšovaním kvality ovzdušia sa zaoberá 
aj akademická obec. Tím zo Žilinskej uni-
verzity sa v rámci programu AIR TRITIA 
podieľal na vypracovaní stratégie riadenia 
kvality ovzdušia. Výsledkom je otvorený 
expertný systém riadenia kvality ovzdušia, 
v rámci ktorého majú mestá nielen zhodno-
tenie súčasného stavu, ale i predpoveď na 
najbližšie roky. Súčasťou je aj predpovedný 

Zdroj / SCK, Foto: pixabay

Zdroj / SCK, Foto: mesto Žilina

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
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Dá sa pri obstarávaní vymaniť z pasce 
najnižšej ceny? Fórum stavebných 
podnikateľov hľadalo odpoveď

TÉMA /

Holandské mesto Steyl-Maashoek 
potrebovalo obstarať novú protipo-
vodňovú ochranu. Pri vypracová-

vaní projektu sa sústredilo predovšetkým 
na kvalitu riešenia. Výsledkom dôkladnej 
prípravy však napokon bola okrem ino-
vatívnej stavby aj najvýhodnejšia cena. 
Na Slovensku sú pritom najnižšie náklady 
hlavným kritériom takmer pri všetkých 
obstarávaniach. O tom, prečo to tak je a 
prečo tento prístup v konečnom dôsledku 
nie je výhodný pre žiadnu zo zúčastnených 
strán, sa diskutovalo na odbornej konfe-
rencii Fórum slovenského stavebníctva, 
ktorú organizovalo Združenie stavebných 
podnikateľov Slovenska.

Skúsenosť z Holandska

„Kedy označíme projekt za úspešný? Je 
to napríklad vtedy, ak sa ho podarí dokon-
čiť načas, v rámci stanoveného rozpočtu, 
pri jeho realizácii nepríde k zbytočnému 
rušeniu okolia a zároveň konečný výsledok 

vyhovie všetkým cieľom a špecifikácii pro-
jektu,“ hovorí Obbe Wassenaar, holandský 
expert na inovatívne verejné obstarávania. 
„V mnohých krajinách je ale najdôležitej-
ším kritériom najnižšia cena. Prečo, keď 
úspešnosť posudzujeme podľa mnohých 
ďalších?“

Holandský odborník účastníkom kon-
ferencie predstavil reálny príklad z praxe 
– ako sa krok za krokom postupovalo pri 
obstarávaní ochrannej hrádze v historickom 
holandskom mestečku. Existujúce protipo-
vodňové opatrenia totiž už nevyhovovali 

a rozvodnená rieka Mása 
ohrozovala jeho obyvate-
ľov. Rozoberateľná proti-
povodňová stena navyše 
kládla vysoké nároky na 
logistiku, diely bolo treba 
niekde skladovať a pri 
každom náznaku nebez-
pečenstva absolvovať 
komplikovaný proces jej 
inštalácie.

Radnica mohla pristú-
piť k obstaraniu náhrady za 
najnižšiu cenu, no rozhodla 
sa inak. „Prvá otázka, 
ktorú sme si položili, bola, 
prečo vlastne ten projekt 
potrebujeme. Čo je jeho 

cieľom? Keď sme si ju zodpovedali, prešli 
sme k otázke, či vôbec existuje riešenie,“ 
vysvetľuje Wassenaar.

Cesta ku kvalite

Mesto malo viacero požiadaviek, ktoré 

celý projekt komplikovali. Nové protipo-
vodňové opatrenia nesmeli meniť vizuálnu 
podobu mesta a narúšať jeho historickú 
panorámu od rieky. Stavba nesmela zasaho-
vať do koryta rieky, no zároveň sa musela 
vyhnúť existujúcej zástavbe; limitovaná 
bola aj jej výška.

„Spravili sme si prieskum trhu, aby sme 
zistili, aké riešenia sú dostupné. Vyvíjať 
vlastné by totiž bolo príliš drahé a časovo 
náročné,“ vysvetlil holandský odborník. Na 
zodpovedanie otázky „čo“ preto oslovili 
špecialistov – stavebné firmy. Zadanie bolo 
náročné, projekt musel spĺňať estetické kva-
lity,  a zároveň byť v dlhodobom horizonte 
technicky spoľahlivý. Keďže išlo o stavbu v 
obývanom prostredí, bolo treba brať ohľad 
na obyvateľov a výsledok navyše nesmel 
prekročiť rozpočet.

Pri hodnotení jednotlivých ponúk sa 
začalo s reálnou cenou, pričom návrhy 
dostávali vážené bonusové body za splnenie 
jednotlivých kvalitatívnych kritérií. Este-
tické hľadisko, ktoré je veľmi subjektívne, 
napríklad pomáhal vyhodnocovať expert, 
ktorý spolupracoval aj s jednotlivými účast-
níkmi konania a pomohol definovať, čo je 
pre projekt dôležité. Do úvahy sa pritom 
nebrala len cena za vyhotovenie diela, ale 
i náklady počas jeho životného cyklu.

Pokračovanie na ďalšej strane
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Dá sa pri obstarávaní vymaniť z pasce najnižšej ceny? 
Pokračovanie z predchádzajúcej strany /

Výsledok? Holandské mesto má hrádzu, 
ktorú dokáže uviesť do pohotovostného 
stavu úplne automaticky. Po zvyšok času 
vytvára akýsi balkón nad riekou, ktorý 
dotvára príjemné prostredie nábrežia. 
„Výsledkom procesu súťažného dialógu 
bolo inovatívne riešenie, na ktoré sme 
pôvodne ani nemysleli – a navyše za naj-
nižšiu cenu,“ hovorí Wassenaar.

Pomohol zákon

Ani v Holandsku však nebol tento prí-
stup samozrejmosťou. Ešte v roku 2013 sa 
projekty hodnotili prevažne podľa najniž-
šej ceny aj v tejto krajine. Impulzom na 
zmenu bola nová legislatíva, ktorá presu-
nula ťažisko smerom ku kvalite.

Projekty musia prejsť takzvanými MEAT 
tendrami (most economically advantageous 
tender) – čiže musia splniť kritériá „ekono-
micky najvýhodnejšieho tendra“. „Zákon 
totiž núti špecifikovať dôvody výberu a 
opodstatniť prečo,“ vysvetľuje Wassenaar, 
ako sa Holanďanom podarilo zvrátiť pomer 
v prospech kvality.

Kvalitné projekty sú náročné

„Zadávatelia v Holandsku sú schopní 
povedať, že problému nerozumejú. Nájdu 
si experta a vyberajú si ho na základe kva-
lity a nie ceny. To u nás zadávatelia nikdy 
nepovedia, pretože majú pocit, že by im 
to niekto vyčítal,“ skúsil v nasledujúcej 
panelovej diskusii popísať rozdiel medzi 
holandskou a českou skúsenosťou Tomáš 
Janeba, odborník z Asociácie pre rozvoj 
infraštruktúry ČR.

Za veľký nešvár považuje aj časté napá-
danie rozhodnutí. Zadávatelia sa už teraz 
sťažujú, že čelia kontrolám i pri kritériu 
najnižšej ceny a nevedia si predstaviť, ako 
by to dopadlo v prípade subjektívnejších 
meradiel. Riešením by podľa Janebu bolo, 
ak by všetky zainteresované strany zmenili 
svoj spôsob zmýšľania a prístup k verej-
nému obstarávaniu.

Podobný problém sa objavuje i na Slo-
vensku. Menej kvalitní dodávatelia často v 
súťažiach kalkulujú s určitým alibizmom a 
strachom na strane obstarávateľa a skúšajú 

sa presadiť aj nekorektným nátlakom. V 
mnohých prípadoch dávajú námietky stále 
tí istí uchádzači.

Český expert popísal i problémy, na 
ktoré naráža pri obstarávaní, zameranom 
na kvalitu. Jeho súčasťou sú i pohovory so 
špecialistami, ktorí reálne budú projekt 
dodávať. „Zrazu sa zistilo, že napísanie 
šiestich jasne definovaných strán projektu 
dá veľa práce a musia sa zapájať ľudia, 
ktorí ho budú realizovať. Doterajšia prax 
pritom bola taká, že ponuky vypracovávalo 
obchodné oddelenie. Pri vyhodnotení sa 
však dá jasne poznať, kto si s prípravou 
dá námahu a kto nie,“ popisuje, prečo je 
tento spôsob obstarávania náročný aj pre 
dodávateľov.

Chýba čas

Problémom pri obstarávaniach čelia aj 
podnikatelia na Slovensku. Mnohí otvorene 
považujú súčasný stav za „spackaný“. Nejde 
pritom len o samotné princípy obstarávaní, 
ale aj o ich okolnosti. „Ťažko sa napríklad 
uplatňuje princíp design and build, keď na 
prípravu na výzvy nie je dostatok času – a 
to sa týka nielen projektantov, ale i samot-
ných miest,“ hovorí napríklad Vladimír 
Jurík, ktorý v panelovej diskusii zastupoval 
Smart Cities Klub.

Veci by podľa neho pomohlo, ak by 
vypisovatelia dokázali na výzvy vyhra-
diť realistické obdobie. Príprava projektov 

vopred do zásoby v praxi väčšinou nie je 
uskutočniteľná, bez vypísanej výzvy totiž 
zastupiteľstvá často odmietajú schvaľovať 
na takéto projekty financie. „Dôležité je 
vytvoriť dostatočný časový rámec na pro-
fesionálnu prípravu projektov. To odstráni 
aj potrebu obstarávať len s kritériom naj-
nižšej ceny,“ myslí si V. Jurík. Pokiaľ ide o 
eurofondy, dobrým krokom by podľa neho 
bol indikatívny harmonogram výziev, ktorý 
by naozaj fungoval a niekto by zaň niesol 
zodpovednosť. To, že sa harmonogram 
nedodržiava, by sa nemalo prijímať ako 
fakt – v skutočnosti ide o nesplnenie úlohy, 
ktorá úzko súvisí s efektívnosťou využíva-
nia eurofondov a transparentnosťou procesu 
ich čerpania.

Problém nie je systém, ale 
ochota

Systém je nastavený dobre, no sú to z veľ-
kej časti obstarávatelia, ktorí nevyužívajú 
všetky jeho možnosti, myslí si zase Tomáš 
Lepieš z Úradu pre verejné obstarávanie. 
„Nikto ich nevie donútiť, aby využívali 
nástroje, ktoré majú k dispozícii,“ hovorí 
odborník. „Často si vyberajú tú najjedno-
duchšiu cestu, aby celé obstarávanie pre-
behlo čo najrýchlejšie. Toto je realita. To 
však so sebou prináša i riziko, že sa do 
obstarávania prihlásia aj firmy bez skúse-
ností, ktoré vznikli v nedávnej minulosti,“ 
upozorňuje na negatívne stránky takéhoto 
prístupu.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dá sa pri obstarávaní vymaniť z pasce najnižšej ceny? 
Pokračovanie z predchádzajúcej strany /

Riešenie vidí v profesionalizácii na 
strane obstarávateľov. „Na správne nasta-
venia kvalitatívnych kritérií potrebujete 

mať profesionálny aparát, ktorý v obciach 
a mestách dnes často nie je, a potrebujete 
na to čas,“ tvrdí T. Lepieš. Argumentuje 
i tým, že kvalitnejšie pripravené súťaže 
výrazne skracujú aj čas kontroly a obsta-
rávania prebiehajú rýchlejšie.

Na Slovensku sa však v tomto 
ohľade situácia skôr zhoršuje. 
Kým pred šiestimi rokmi bola 
najnižšia cena hlavným krité-
riom pri 92 % obstarávaní, dnes 
je to až 96 %.

Ako obstarať originály?

Na dôsledné využívanie exis-
tujúcich nástrojov upozornil aj 
ďalší účastník diskusie. Milan 
Palko zo Stavebnej fakulty STU 
sa podelil o skúsenosti z pro-
jektu obnovy budov.

„Zákonné možnosti sú, za 
určitých okolností nie je nevy-
hnutné meniť zákony. Niekedy 
ide skôr o využívanie daných 
možností,“ myslí si. Jedným z 
problémov vo verejnom sektore 
sú podľa neho finančne poddi-
menzované oddelenia, ktoré 
majú obstarávania na starosti. 
Výsledkom je voľba jednoduch-
ších riešení a neochota púšťať 
sa do zložitejších obstarávaní.

Problém však vidí aj v nepružnosti 
zákona. „Ak chceme využiť napríklad 
stavebné materiály, ktoré idú nad rámec 

noriem, hneď vzniká podozrenie, že nie-
koho uprednostňujeme. Pri mnohých pro-
jektoch sa však dostaneme do situácie, že 
ak chceme kvalitu a kompatibilitu s naším 
zámerom, tak máme na výber len jeden 
materiál. Tam sa ťažko môže na verejnom 
obstarávaní zúčastniť viacero ľudí,“ načrtol 

problém s obstarávaním jedinečných a ori-
ginálnych riešení. 

Zákon nehovorí len o cene

Bohaté skúsenosti s verejnými obstaráva-
niami a školením odborne spôsobilých osôb 
má i Vladimír Sirotka zo SAMP. Problém 
vníma v kvalite na strane obstarávateľa i 
uchádzača a zároveň pri stanovovaní kri-
térií. Pripomína však, že v zákone nikdy 
nebola stanovená cena ako hlavné krité-
rium – môže to byť aj najlepší pomer ceny 
a kvality.

„Ak si však obstarávateľ pozrie, aké má 
možnosti, tak sa zľakne, ako kritériá sta-
noviť,“ myslí si V. Sirotka. Ako príklad 
uviedol napríklad obstarávanie rekvalifi-
kačného kurzu pre úrad práce. „Najväčšiu 
váhu by tu mala mať kvalita lektorského 
zboru. Kto ju však dokáže posúdiť?“ pýta 
sa.

Riešením je podľa neho návrat k systému 
odborne spôsobilých osôb, ktoré vedia kva-
lifikovane viesť obstarávanie a zároveň zaň 
niesť zodpovednosť.

Súčasný systém navyše podľa neho dáva 
neúspešným uchádzačom široké pole mož-
ností na námietky.

Smart Cities Klub bude vzdelávať

Panelová diskusia odhalila viacero prob-
lematických oblastí, ktorým čelí verejné 
obstarávanie na Slovensku. Zároveň však 
naznačila i niektoré riešenia.

„Treba sa venovať vzdelávaniu. Tak ako 
sú napríklad súdni znalci špecialisti na 
rôzne odbory, i v stavebníctve je množstvo 
rôznych odvetví,“ zhrnul závery Vladimír 
Jurík. „Treba mať špecializovaných ľudí a 
verejný sektor by sa nemal báť používať 
externistov,“ dodal.

Tejto oblasti sa venuje aj Smart Cities 
Klub. S podporou holandského veľvyslanec-
tva pripravuje sériu workshopov, na ktorých 
sa bude venovať konkrétnym témam a prob-
lémom, s ktorými sa mestá pri verejnom 
obstarávaní stretávajú.  

Zdroj/ SCK
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Počas panelovej diskusie sme počuli, 
ako proces verejného obstarávania fun-
guje v Holandsku. Dal by sa tento model 
bez výraznejších zmien prevziať a hneď 
používať na Slovensku?

Určite, veď sa používa všade vo svete. 
Model súťažného dialógu alebo inovatív-
neho partnerstva máme aj v našej legisla-
tíve. V zákone sú určené procesno-technické 
spôsoby, ako nakupovať vzdelávanie, ako 
nakupovať inovácie, máme definovaný 
súťažný dialóg. Problém je, že to ľudia 
nevyužívajú. Samozrejme, nie je to ľahká 
úloha, ale je poslaním štátu, aby podporil 
rozvoj a inovácie.

Prečo verejní obstarávatelia nevyuží-
vajú všetky možnosti, ktoré im legislatíva 
umožňuje?

Pravdepodobne sa boja. Je to aj otázka 
celkovej atmosféry v spoločnosti, ktorá je 
naladená spôsobom: pozrite sa, veď im to 
nevyšlo. Ak by takto uvažovali všetci, tak 
ľudia napríklad nikdy nezdolajú Himaláje, 
pretože by to vzdali po prvých neúspešných 
pokusoch.

Existuje riešenie, ako toto nastavenie 
prekonať?

Musíme si vedieť povedať, čo chceme. Ak 
sa rozhodneme vyskúšať novú technológiu, 
vyhraďme si na ňu rozpočet. Keď sa ukáže, 
že nefunguje, projekt zastavíme. Možno 
medzitým minieme polovicu rozpočtu a 
možno zistíme, že technológia funguje a 
dospejeme k nejakému zaujímavému objavu 
alebo úsporám. Práve nedávno som zazna-
menal projekt z Prievidze, kde dochádza k 

zatváraniu baní a uhoľnej elektrárne, ktorá 
doteraz ten región vykurovala a vyrábala 
elektrinu. V rámci projektu sa teraz pri kom-
binovanej výrobe elektriny a tepla chystá 
využitie vody z baní, tepelné čerpadlá i 
termosolárny systém. To je presne príklad 
iniciatívy, akými by sme sa mali teraz v čase 
nedostatku ropy a drahých energií zaoberať. 
Do takýchto projektov by mali ísť investície, 
mali by sme sa pozrieť, kde vieme najviac 
ušetriť, kde vieme nájsť najvyššiu návrat-
nosť, aby sa ušetrené prostriedky dali opä-
tovne investovať.

Spomínate však len zámer, podarilo sa 
už taký projekt zrealizovať?

Áno, nedávno sme realizovali úžasný pro-
jekt tiež v oblasti tepelného hospodárstva. 
Verejný obstarávateľ mal pri ňom dokonca 
požiadavku, že nechce dávať ani euro zo 
svojho. Hľadali sme preto dodávateľa, ktorý 
by dokázal prísť s riešením, podporujúcim 

návratnosť investícií. Aj sme ho našli, pro-
jekt sa realizoval, beží a všetky investované 
prostriedky sa už vrátili. Takže treba len 
nájsť cestu. O tom celé verejné obstarávanie 
je. Vecí, kde sa dajú robiť súťažné dialógy 
a inovatívne partnerstvá je neobmedzene 
veľa. Stojí to však čas, peniaze a námahu. 
Nie je to zadarmo.

Ako však obstarávať inovatívne rieše-
nia, ak čelíme požiadavke, aby bolo na 
výber viac možností? Ako nájsť k origi-
nálu ďalšie dva originály? V praxi sa to 
obchádza tým, že účastník sa dohodne 
so spriatelenými firmami, aby bolo viac 
ponúk. Nemalo by to fungovať tak, že 
ak niekto príde s inovatívnym riešením, 
ktoré jediné spĺňa kritériá, tak ho jed-
noducho možno obstarať?

Ale taká podmienka predsa v zákone 
nikde nie je. Tam sa píše, že verejný obstará-
vateľ má proces nastaviť tak, aby vyhovoval 
v prvom rade jeho potrebám, samozrejme 
tak, aby mohla prebiehať čestná hospodár-
ska súťaž, a aby sa prihlásilo čo najviac 
subjektov. My nehovoríme, koľkí sa musia 
prihlásiť. Problém, ktorý spomínate, vznikol 
pri fondových zákazkách, často s nízkou 
hodnotou, kde bola požiadavka na tri, štyri, 
päť ponúk. Ale v zákone sa to nenachádza. 

Čo teda zákon tvrdí?

Hovorí, že pravidlá pri verejnom obsta-
rávaní majú byť pre všetkých rovnaké a 
rozumné, a že výsledná ponuka má byť hos-
podárna a udržateľná. Samozrejme, najlep-
šie by bolo, ak by sa prihlásilo hoci aj trinásť 
subjektov. Na príprave ponuky však firmy 
strávia i mesiac, samotná príprava stojí čas, 

Podpredseda ÚVO: Dobré obstarávanie 
nie je zadarmo. Stojí čas, peniaze a 
námahu

TÉMA/

Súčasná legislatíva umožňuje obstarávať kvalitné projekty, mnohí obstarávatelia si však vyberajú jednoduchšiu 
cestu. Dôvodom je možno strach, možno neochota investovať do prípravy čas a energiu. „Najhoršie zdôvodnenie 
výberu parametrov obstarávania je, že to tak robia aj v susednej obci,“ hovorí podpredseda Úradu pre verejné ob-
starávanie Jaroslav Lexa, ktorý pozorne sledoval diskusiu na Fóre slovenského stavebníctva. Konferenciu 25. októ-
bra 2022 v Bratislave organizoval Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a na paneli o verejnom obstarávaní sa 
aktívne podieľal i Smart Cities Klub.
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Podpredseda ÚVO: Dobré obstarávanie nie je zadarmo...
Pokračovanie z predchádzajúcej strany/

takže reálne tých ponúk bude menej. Záleží 
to aj od toho, koľko práce je na trhu, či má 
projekt zaujímavé obchodné podmienky 
a, samozrejme, či na ňom dokážu zarobiť 
– pretože firmy samozrejme idú do obstará-
vania s tým, že chcú dosiahnuť čo najvyšší 
zisk. A práve to konkurenčné prostredie 
spôsobí, že zisk je primeraný.

Čo však môžu podnikatelia robiť, ak 
verejný obstarávateľ na takých podmien-
kach trvá?

Ak sa podnikateľovi nepáči, ako je nasta-
vené verejné obstarávanie, tak má niekoľko 
možností ako sa brániť. Neznamená to, že 
sa musí hneď obracať na Úrad pre verejné 
obstarávanie. Môže sa napríklad jednodu-

cho neprihlásiť. To, že sa neprihlási, pretože 
podmienky sú neakceptovateľné, je najlep-
ším znakom toho, že takto nastavené obsta-
rávanie je pre trh neprijateľné. Ale stále 
opakujeme, že k základu každého obsta-
rávania už dnes patria predbežné trhové 
konzultácie, bez ktorých sa nedá pohnúť. 
V dnešnej dobe, keď sa rozpadajú dodá-
vateľské reťazce, sa bez nich nedozviete, 
aká je doba dodania, ako sú ovplyvnené 
cenové markery a či je napríklad rok stará 
projektová dokumentácia ešte platná.

Na čo by teda mali verejní obstaráva-
telia prihliadať?

Bavme sa o tom, ako budú vedieť reinves-
tovať, ako získať čo najväčšiu návratnosť. 

Takto sa môžeme dopracovať k výsledku, 
že rozdiel medzi najlacnejšou ponukou a 
tou, ktorá myslí na návratnosť, nemusí byť 
vôbec veľký. Treba na to však myslieť už pri 
nastavovaní kritérií – či už je to návratnosť, 
ekonomická výhodnosť alebo treba zohľad-
ňovať aj ďalšie veci, napríklad ekologické a 
sociálne aspekty. To všetko sa ale v zákone 
nachádza. Je to len otázka odvahy a rozum-
ného používania. 

Obstarávatelia sa ale boja, že im príde 
kontrola z NKÚ a budú mať problém. 
Preto obstarávajú najlacnejšie.

Ak sa boja, tak sa zrejme neoboznámili 
s materiálmi, ktoré sme na ÚVO vytvo-
rili spolu s kolegami z NKÚ. Tie hovoria 

práve o hospodárnosti, ktorú sme rozobrali 
z rôznych strán. Zamerali sme sa na to, aby 
ľudia pochopili koncept hospodárnosti a 
udržateľnosti, nielen ekologickej, ale i eko-
nomickej. Aby nenakupovali zbytočne to, čo 
nepotrebujú, ale len to, čo naozaj využijú. 
Použijem možno prehnaný príklad, ale ak 
si obec kúpi autobus pre 30 ľudí, pričom 
potrebuje prevážať desiatich, tak je to zby-
točné. Ak ho i napriek tomu kúpi, mala by 
to vedieť obhájiť. Cieľom je, aby mestá a 
obce mali dostatok zdrojov na prevádzku, 
dostatok peňazí na investície a aby sa nebáli 
investovať do kvality.

Nepomohlo by, ak by boli NKÚ a 
ÚVO aktívnejší už v úvodných fázach 
obstarávaní? Nezmiernilo by to strach z 

dodatočných otázok o spôsobe výberu?

My, ako i NKÚ, sa vždy pýtame: prečo ste 
sa rozhodli pre tieto parametre? Vysvetlite 
nám to. A najhoršia odpoveď je: Pretože aj 
tí vo vedľajšej obci to tak robili. No ale oni 
možno vedeli, prečo to robia práve takým 
spôsobom. Neznamená to, že rovnaký 
postup sa to hodí pre každého. Súčasťou 
akejkoľvek zákazky by mala byť idea, jasný 
cieľ a ekonomicko-právno-technické mini-
mum. Veď to platí aj v bežnom živote, ak 
si ktokoľvek kupuje televízor alebo práčku, 
musí zvážiť množstvo okolností.

V praxi sa stretávame aj s problémom, 
že mnohí obstarávatelia sa snažia ušetriť 
na projektoch, dokonca i pri stavbách, 

ktorých cena sa pohybuje v desiatkach 
miliónov.

Príprava projektu si vyžaduje energiu, 
čas a peniaze na strane verejného obstará-
vateľa. My často narážame na problém, že 
obstarávatelia nie sú ochotní akceptovať 
sprievodné náklady. Majú predstavu, že 
niekto príde, popozerá a za tri dni je hotovo. 
Ale to je omyl. Príprava stavebnej práce, 
idey, myšlienky a všetkých súvisiacich vecí 
zaberie aj niekoľko mesiacov. To je realita. 
Keď toto začnú ľudia akceptovať a začnú 
rozmýšľať v nejakom časovom horizonte, 
tak si na to vyhradia zdroje. Zistia, že zlá 
príprava znamená zlý výsledok, tých prob-
lémov bude niekoľkonásobne viac. Treba, 
aby toto ľudia pochopili.

Zdroj/ SCK Foto/ youtube, pixabay
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Ptáte se, proč padl výběr i na Gro-
ningen? Hlavním důvodem byl jeho 
přátelský přístup k cyklistice a ome-

zování individuální automobilové dopravy, 
které má klíčové dopady na kvalitu ovzduší. 

V současné době se více než 2/3 cest reali-
zuje na kole. Groningen je tak považován 
za hlavní město cyklistiky v Nizozemí. 
Celý tento přístup započal někdy v 70. 
letech minulého století, kdy se objevily 
nové jednosměrné ulice, které znemožňo-
valy průjezd přímo přes město. Jako zřejmě 
první osadili semafory dešťovými senzory 
pro rychlejší upřednostňování cyklistů ve 
vlhkých nebo sněžných dnech a k tomu 
zavádějí pro některé cyklostezky vyhřívání, 
aby cyklisté při návalech mrazu nepřišli 
k úrazu. Z našich končin a dosavadních 
přístupů samospráv to zní jako z jiné pla-
nety, ale je to skutečnost. Groningen má 

v současnosti nejčistší vzduch ze všech 
velkých nizozemských měst.

Groningen není tak známý jako Amster-
dam, proto si níže dovolím uvést několik 

základních údajů o tomto městě: 

• Počet obyvatel: 234 916 (k lednu 2022)
• Denní počet uživatelů: 500 000 (myšleno 

zřejmě v pracovní dny)
• Počet pracovních míst: 140 000
• Počet studentů:  66 000 (ke konci roku 

2021) z toho zahraniční studenti 11 000
• Průměrný věk obyvatelstva 36,4

V současném období energetické krizi 
bych rád zmínil, že v rámci provincie se 
zde nachází největší ložisko zemního plynu 
v Evropě a jedno z největší v rámci světa 
označované za Groningenské plynové 

pole. V blízkosti naleziště se také nachází 
největší nizozemské skladovací kapacity 
plynu. Samotná těžba měla být postupně 
utlumována. Původní předpoklady mluvily 
o roce 2028. V jednom z článků z roku 2021 
se však uvádělo, že by k útlumu či dokonce 
k ukončení těžby mohlo dojít podstatně 
dříve, a to již v roce 2023. Co je k tomu 
vedlo? Vlivem těžby docházelo k poklesu 
půdy a od roku 1991 ke zvýšenému výskytu 
zemětřesení, která způsobovala škody na 
majetku a vyvolávalo nepokoje obyvatelů. 
Je však otázkou, jaký dopad na původní 
plány bude mít současná energetické krize, 
což se mi nepodařilo zjistit.

Program začal přijetím na radnici primá-
torem Groningenu panem Koen Schuilin-
gem. Dozvěděli jsme se několik zajímavých 
informací mimo jiné o tom, že je to stu-
dentské město, které má svá specifika. Že 
dnes bude zřejmě trochu plné lidí i hluku, 
neboť v den naší návštěvy zde vystupovala 
kapela Guns N‘ Roses. Následně jsme se 
přesouvali do prostor groningenské univer-
zity a byli jsme svědky toho, že i primátor 
odjíždí na další setkání na kole, zde zcela 
normální situace, protože v přepočtu na 
jednoho obyvatele připadá 1,4 kola.

Program pokračoval prezentací aktivity 
New Energy Coalition (Nová energetická 
koalice), která byla součástí projektu 
Making City financovaného z programu 
Evropské komise Horizon 2020 a město 
v něm bylo tzv. ligthousovým partnerem. 
Krom New Energy Coalition vznikla také 
New Energy Acedemy včetně nového 

Zápisník ze Smart City Academy 
Nizozemí 2022

TÉMA/

3/4 Den třetí Groningen

Na úvod si dovolím několik základních informací. Smart City Academy je konceptem 
Smart Cities Klubu, jež navazuje na dřívější aktivity tzv. Letní školy a jeho ambicí je 
další vzdělávání zástupců slovenských samospráv. Na základě toho vznikl projekt 
Smart City Academy s hlavním zaměřením na zlepšování kvality ovzduší spolufinan-
covaný Evropskou unií z Operačního programu Kvalita životního prostředí. Cílem 
projektu je realizace vzdělávacích a informačních aktivit o jednotlivých kategoriích 
zdrojů znečištění ovzduší, včetně topných zařízení, o celkové problematice nedobré 
kvality ovzduší na Slovensku a o možnostech jejího zlepšení a taktéž o současném 
monitorovaném stavu znečištění. Nejenom z mého pohledu není možné proble-
matiku kvality ovzduší vnímat velice úzce a pouze sektorovým pohledem, ale vše 
souvisí se vším. Proto některé informace, zkušenosti a návštěvy nizozemských institucí 
jsou rozšířením obzorů a možných inspirací pro řešení nejenom kvality ovzduší, ale 
i kvality života v samosprávách.

Zapsal a doplnil: Jaroslav Kacer, expert Smart Cities Klubu
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Zápisník ze Smart City Academy 
Pokračovanie z predchádzajúcej strany/

udržitelného objektu k němu se ještě dosta-
neme a také New Energy Business School.  
Hlavní posláním Nové energetické koalice 
je zajistit energetickou transformaci pro 
udržitelnou budoucnost. Mezi klíčové akti-
vity patří propojování znalostí, zkušeností 
a inovací, školení mladých lidí a energetic-
kých profesionálů v oblasti energetického 
výzkumu a konkrétních energetických 
projektů včetně aktivního sdílení znalostí 
a zkušeností se všemi. Aktivita má 150 
partnerů a cca 60 zaměstnanců. V rámci 
toho byl představen i budoucí přepokládaný 
energetický mix, který by se oproti dnešní 
době měl skládat z úspor a navýšení lokální 
produkce. Rovněž byl představen koncept 
Pozitivní energetické čtvrti (PED - Posi-
tive Energy District), jež je považována 
za oblast s ročním čistým nulovým dovo-
zem energie a čistými nulovými emisemi 
CO2, které přispívají ke každoročnímu 
místnímu přebytku produkce obnovitelné 
energie. Nejenom v rámci tohoto cíle již v 
současné době vytápějí část domácností z 
odpadního tepla vzniklé v datovém cen-
tru. Dále chtějí obyvatele města podpořit 
k využívání solárních panelů. Dokonce zde 
realizují experiment, kdy solární panely 
jsou součástí chodníku.

Následovala prezentace dvou tvůrců poli-
tik v rámci budovaní Inteligentní městské 

mobility. Začali historickým ohlédnutím, 
kdy v roce 1974 byl jistým politikem před-
staven kontroverzní záměr k řešení nedo-
statku parkovacích míst a obecně husté 
dopravy ve formě preference cyklistické 
dopravy a chodců a kultivace veřejných 

prostranství, jež později dostal označení 
Plán okružní dopravy. V roce 1977 se začal 
naplňovat, kdy auta museli začít jezdit po 
okruhu, ubylo parkovacích míst a objevily 
se nové jednosměrné ulice. Preference byla 
nastavena pro cyklisty a pěší, kteří mohli 
využívat přímých tras.  Nic se neobešlo 
bez protestů například obchodníků, což 
se následně ukázalo jako liché. Postupně 
docházelo k zásahům ve veřejném prostory, 
kdy se na náměstí místo parkování konaly 
kulturní akce, umístilo se posezení a pod-
pořil se komunitní život. Časem auta zcela 

zmizela a vytvořil se prostor pro lidi, relax 
a setkávání. Ne, úplně snadné to nebylo, 
aby se z jedné frekventované ulice a okolí 
stal dnes hojně navštěvovaný park, stálo 
to mnoho úsilí a vyjednávání, trvalo to 
dvacet let, ale nikdo by dnes neměnil  Když 

se dostáváme ke komunikaci, zaujala mě 
jedna velice zajímavá informace, že město 
je rozděleno do určitých segmentů, které 
obhospodařuje vždy odpovědná osoba za 
komunikaci města, která zná tzv. všechny 
dveře a vysvětluje, co se chystá a zjišťuje 
zpětnou vazbu. Realizují pilotní projekt 
na bázi malých elektrododávek, které 
mají zajistit zásobovaní centra z centrál-
ních skladů. Ve velkém využívají sdílenou 
ekonomiku, kdy v rámci výzvy udělují jen 
dvě povolení pro provozovatele a nejde o 
cenu, ale o plán, dostupnost a udržitelnost. 
Bohužel se jim zde nedaří tyto systémy pro-
pojit či nabídnout jednu aplikaci, na rozdíl 
od Amsterdamu jsou malý hráči, i když je 
to národní cíl. Ve velkém jsou zde vyu-
žívány tzv. elektromotorky, které mohou 
využívat cyklotrasy. Nicméně docházelo k 
nebezpečným situacím a tvorbě nepořádku 
ve veřejném prostoru. Byly proto zave-
deny tři druhy porušení, první napome-
nutí, následně pokuta a pak zákaz řízení. 
Zde je několik údajů ke sdíleným elektro 
motorkám:

- Celkový počet: 400
- Počet jízd za den: 2 067 (v přepočtu 

5,2 na jedno)
- Průměrná doba trvání: 12,9 min.
- Průměrný věk uživatelů: 28 let

Mají dále v provozu aplikaci, která 
například umožňuje pronajmout parko-
vací místo, které máte zaplacené nebo ve 
vlastnictví a danou dobu jej nevyužíváte. 
Plánují postupné přebudování ulic tak, aby 
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Zápisník ze Smart City Academy 
Pokračovanie z predchádzajúcej strany/

byly komfortní a bezpečné pro všechny 
uživatele za splnění 10 kritérií a použili pro 
to slogan „Rozlučte se ulicemi budovanými 
pro potřeby automobilů“(Say goodbye to 
car-based street design). Kritéria jsou:

- Pro každého
- Bezpečné
- Mobilita přizpůsobená místu
- Ekologický systém
- Podpora aktivního pohybu
- Klimaticky přizpůsobivé
- Zdravé životní prostředí
- Vytváření hodnot
- Dominance veřejnosti
- Vlastní identita

Samozřejmě i v neformálním hlavním 

městě cyklistů jsme se museli podívat na 
konkrétní projekty či plány na vypůjče-
ném kole. Jak někteří trefně poznamenali, 
projížďka to byla velice komfortní oproti 
Amsterdamu (menší intenzita cyklistů i 
dalších prvků dopravy).  Na vlastní oči jsme 
viděli z bývalé silnice přetvořený park, jak 
bylo uvedeno v rámci prezentace na gronin-
genské univerzitě. Na mnoha místech jsme 
narazili na jasné důkazy prvků pro prefe-
renci cyklistů a také předcházení střetům 
s dalšími módy dopravy. Zavítali jsme do 
nově vybudovaného objektu univerzity a 
sídla New Energy Academy, který vyu-
žívá všech současných inovativních prvků k 
energetické soběstačnosti. Na střeše je přes 
2000 solárních panelů i sami tvůrci říkají, 

že je to naddimenzované a je to součástí 
testování, vstup do objektu je přes přírodní 
bariéru zajišťující výměnu teplot a také 
využívají geotermálních vrtů v rámci vzdu-
chotechniky a výměny tepla.

Co mě osobně v rámci města velice pří-
jemně překvapilo, byl dostatek přírodního 
stínu a vytvořené mikro klima, což bylo 
pro nás ideální a pro některé i inspirativní, 
neboť v období našeho pobytu byly v Nizo-
zemí extrémně teplé a slunečné dny, na 
což zde nejsou podle slov místních zcela 
zvyklí. Holt bylo poznat, že lidé nad údrž-
bou zeleně opravdu přemýšlí, postupně 
omlazují porosty jako zřejmě jejich předci 
v rámci lesního hospodaření, ale také v 
rámci rekonstrukcí či dílčích oprav nedovolí 

jejich vykácení, což je v našich končinách 
bohužel stále na denním pořádku.

Ani začátek koncertu jsme neslyšeli, jen 
jsme potkávali davy lidí, a to hlavně na 
nádraží odkud jsme vlakem vyrazili do 
Rotterdamu. Musím uznat, že tento vlakový 
spoj byl skutečně využit do každičkého 
prostoru, možná to bylo i odpolední špičkou 
po pracovní době.

Klíčové inspirace a jejich přenos v rámci 
třetího dne

• Odpovědná osoba za komunikaci
Proč: Je to výborný způsob pro 

vytváření vztahu mezi obyvateli a městem, 

komunikaci klíčových projektů, plánů a 
změn včetně rekonstrukcí včetně získávání 
zpětné vazby a připomínek. Za mě jde o 
takou door to door kampaň města a podle 
výsledků zřejmě efektivní.

Jak: Bude záležet na rozloze jednotlivých 
samospráv. Je možné alespoň zavést pravi-
delná setkávání v určených oblastech, kde 
by se prezentovaly aktuální záměry města, 
dílčí a konkrétní projekty a změny v rámci 
lokality a vysvětlovalo se, co je cílem apod. 
Nemělo by to být postaveno tak, že půjde 
jen o informování bez zpětné vazby. Určitě 
k tomu udělat i digitální dvojče, kde by se 
dalo reagovat bez fyzické účasti a kdykoliv 
v rámci časové slotu.

• Tvůrci politik pro jednotlivé oblasti
Proč:  V rámci dotazů k prezentaci Inteli-

gentní mobility jsme se dozvěděli, že jenom 
pro dopravu je tam 13 tvůrců politik (policy 
makers), jež mají na starost dílčí proble-
matiky a dílčí rozpracování je na více jak 
30 členném společném projektovém týmu. 
Proto se efektivně daří realizovat jednotlivé 
popsané záměry v kontextu celospolečen-
ských výzev. Podle mého je důležité mít pro 
každou oblast odpovědnou osobu za tvorbu 
politik, plánu a zároveň evaluátora vytyče-
ných cílů nebo směru. Jednotlivý strategičtí 
pracovníci by úzce spolupracovali a dílčí 
rozpracování či implementaci již pak dělá 
zkušený projektový a úřední tým. 

Jak: Je nutné rozšířit personální kapa-
city, vytvořit podmínky a kompetence pro 
tvůrce politik, upravit organizační struk-
turu tak, aby umožňovala tzv. horizontální 
spolupráci a obecně zkvalitňovat pracovní 
prostředí a získávání kvalitních lidí nebo 
změnou náplní perspektivních pracovníků 
či absolventů s cílem dovzdělání (capacity 
building).

• Veřejný sektor má jít příkladem v 
udržitelné výstavbě a architektuře

Proč:  Je to vidět na realizaci nejrůzněj-
ších prvků od solárních panelů na objektech, 
přes novou energeticky udržitelnou budovu 
New Energy Academy přes další plány a 
realizace nejenom v kampusu univerzity.

Jak: Pokud si samospráva vytyčuje 
nějaké cíle, měla by začít toto realizovat u 
sebe. Není možné se schovávat za cenu, ale 
případně využívat i nových nástrojů jako 
best vaule approach, jejíž metoda vznikla 
či byla poprvé využita v Nizozemí.

Zdroj/ SCK Jaroslav Kacer/ pokračovanie nabudúce
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