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David Bárta : šéfredaktor

Vážený čtenáři,

Revoluce v  energetice už probíhá, a  to nejen technologická. 

Samosprávy mají netušené možnosti, jak opět získat chybějící 

fi nanční prostředky do svých rozpočtů, investovat do digitali-

zace lokální energetiky a nabídnout občanům, že by i jejich stře-

cha mohla vydělávat. 

Aktuální, informacemi nabité číslo, slouží pro posílení veřejné 

diskuze nad strategickým uchopením investic v kontextu evrop-

ských politik (např. Digitální Evropa či Green Deal) a navrhuje 

koncept Lokálního Distribučního Území (LDÚ) coby základní 

předpoklad pro úspěšnost a návratnost investic. Pokud máme 

naplnit cíle EU, vyhnout se sankcím a posílit roli komunitní ener-

getiky, pak potřebujeme ne desítky, ale stovky projektů, které 

nezlepší jen energetiku, ale kvalitu života v obcích jako takovou. 

Právě schopnost odhlédnout od energetických potřeb a  řešit 

dané území celistvě, se zaměřením na všechny možné potřeby, 

je předpokladem chytrých, tj. sdružených investic, které umožní, 

abychom „rozkopávali ulice už jen jednou“. 

David Bárta

Časopis uplatňuje poznatky získané z  aktivit v  rámci spolku 

CZECH.UP, které byly podpořeny z programu MPO Efekt.
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generace ale zároveň i  formou společného dluhu 

nás zavazuje k  jejich splacení. Těžiště 

dluhové odpovědnosti je tak přesunuto 

z dosavadních hlavních plátců (Německo 

a severské státy) na všechny státy včetně 

ČR. Z  toho vyplývá jednoduchá logika 

– platit do fondů budou muset všichni, 

brát z fondů budou moci jen ti připravení. 

Smyslem vize je tak dosáhnout společně 

vytvořených typových projektů, které 

bychom mohli „rolovat“ plošně v  obcích 

ČR a  které přinesou všechny zásadní 

změny – udržitelnost, energetické úspory 

a efektivitu, ale i nové produkty / inovace, 

peníze, digitální ekonomiku a  zejména 

rozvoj venkova, tj. malých obcí.

: CO
2
 a emisní 

povolenky

Na problematiku CO
2
 a emisní povolenky 

je nutné pohlížet především z ekonomic-

kého hlediska; CO
2
 se v  rámci EU stra-

tegií stalo novou měnou s předpokláda-

nou infl ací, z emisních povolenek se stala 

stabilní komodita, se kterou mohou pro-

ducenti zelené energie obchodovat, což 

významně ovlivňuje i pohled na koncepci 

energetiky v  obcích jako potenciálního 

zdroje fi nancování územního rozvoje. 

: Hrozba neřízené 

decentralizace

Stabilita a  bezpečnost energetické sítě 

závisí na programové podpoře zavádění 

chytré energetiky s  jasnými společnými 

pravidly. Nestabilní zelené zdroje není 

možné dle potřeby dodávat volně do 

distribuční sítě, neboť bychom ohrozili 

její bezpečnost a  stabilitu, naopak je 

cílem spotřebovat vyrobenou energii 

na místě, a  to buď ve formě přímé spo-

třeby v  provozu podniků či domácností, 

nebo bezpečného uložení energie, ať ve 

formě bateriového úložiště, ohřevu vody 

či vyrobeného vodíku/plynu. Protože se 

hrozba neřízené decentralizace s přícho-

dem nové zelené strategie EU významně 

zvýšila, je vhodné budovat tzv. lokální 

distribuční území (LDÚ), tj. energetické 

celky propojující lokální výrobce ener-

gie z mnoha zdrojů (OZE, plynárny, ČOV) 

v  území s  lokálními spotřebiteli tak, aby, 

ideálně, do sítě zelenou energii nepouš-

těli a  optimalizovali interní energetické 

soustavy organizované v  rámci LDÚ. To 

by mohlo i  uvolnit rezervovaný příkon 

v území a umožnit zřízení dalších odběr-

ných míst či podporovat elektromobilitu. 

Stávající pobídky do pořizování OZE jsou 

novou strategií EU významně akcele-

rovány, čímž se zvyšuje riziko neřízené 

decentralizace, tj. pořizování lokálních 

OZE systémů produkujících zelenou 

energii do distribuční soustavy neřízeně. 

I proto vznikla potřeba navrhnout ucelený 

program pro podporu zavádění LDÚ ve 

městech a obcích.

: Udržitelnost, stabilita 

a bezpečnost

Role velké (páteřní) energetiky je v našem 

hospodářství zcela nezpochybnitelná 

a tvoří stabilní pilíř energetické soustavy 

a její bezpečnosti. V kontextu EU strategií 

je však nutné podpořit i druhý pilíř budoucí 

české energetiky, tj. decentralizovanou 

řízenou lokální energetiku (LDÚ), posta-

venou na aktivaci místních zdrojů, a tedy 

masivní produkci zelené energie využí-

vající již zastavěné veřejné či soukromé 

plochy. Symbióza těchto dvou pilířů je 

zcela viditelně prospěšná; jeden produ-

kuje celostátní stabilitu a bezpečnost ale 

i  emise, tj. potřebuje emisní povolenky, 

druhý pak staví na OZE, optimalizaci 

spotřeby energie, doplňuje energetický 

mix, produkuje emisní povolenky a  plní 

závazky vůči EU, tj. je zdrojem fi nancování 

z EU. Nezapomeňme, že druhý pilíř slouží 

i k přenosu znalostí blíž k samosprávám, 

organizacím i  občanům. Cílem této vize 

Energetika nové generace 

silně reaguje na změnu fi nancování a podpory OZE ze strany EU a zohledňuje 

cíle uhlíkové neutrality a logický nárůst cen emisních povolenek. Koncepce tak 

staví na dvou do budoucna rovnocenných vzájemně propojených celcích:

PÁTEŘNÍ SÍŤ (50 %) – STÁT 

Páteřní energetika poskytuje stabilní plošné 

zdroje elektrické energie, bezpečnost a řízení 

sítě. Tento typ sítě a souvisejících zdrojů 

vyžaduje nákup emisních povolenek.

LOKÁLNÍ SÍTĚ (50 %) – OBCE 

Obecní a průmyslové lokální distribuční území 

založené na lokální výrobě z OZE či jiných 

zdrojů, lokální akumulaci, decentralizované 

síti, digitálních nástrojích… Tento typ sítě 

umožňuje produkci emisních povolenek.

vzájemná 

spolupráce

SCHVÁLENÍM NOVÝCH EU STRATEGIÍ A ZDROJŮ S PODPŮR-

NÝMI FINANČNÍMI PROSTŘEDKY (NAPŘ. GREEN DEAL ČI 

JUST FUND) JE ZCELA JASNÉ, ŽE ČESKÁ REPUBLIKA MUSÍ 

MÍT ZCELA NOVOU, DLOUHODOBOU STRATEGII ROZVOJE 

A INVESTIC. ENERGETIKA JE JEDNOU Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ, 

A POKUD JI DOKÁŽEME EFEKTIVNĚ ŘÍDIT, DOKÁŽEME 

I Z NOVÉHO FINANČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ TĚŽIT. V OPAČNÉM 

PŘÍPADĚ BUDE SYSTÉM NEUDRŽITELNÝ.

Tento článek předkládá návrh koncepč-

ního uchopení energetiky v podobě dlou-

hodobého programu, který zohledňuje 

nové směřování Evropy a  jeho fi nanco-

vání, technologický pokrok v energetice, 

zavedení digitálních nástrojů a organizaci 

práce a spolupráce včetně přípravy pro-

jektů. Mohl by se stát vhodnou náplní při-

pravovaného programu Komunitní ener-

getika fi nancovaného z  Modernizačního 

fondu.

: Vize

Naší energetice chybí dlouhodobá stabilní 

vize rozvoje celého sektoru zohledňující 

nejen „velkou“ tj. páteřní energetiku (sta-

bilní zdroje a  bezpečnost), ale i  „malou“ 

energetiku na úrovni obcí a jejich skupin, 

tzv. lokální distribuční území (LDÚ). Také 

chybí provázanost na další obory v území 

(doprava, vodohospodářství, odpady, 

facility management…) i  programy pro 

zapojování organizací a občanů. Zástupci 

z ČVUT a CZECH.UP sestavili následující 

Vizi chytré energetiky, energetiky nové 

generace, kterou předkládáme k  široké 

odborné diskuzi.

: Green Deal 

a Modernizační fond

Nejdříve je nutné uvést několik vstupních 

fakt, které vyplývají z  podpisu dohody 

České republiky nad Národním plánem 

obnovy (Recovery and resilience faci-

lity) a  Green Deal (Modernizační fond 

a Fond pro spravedlivou transformaci), 

které vytváří tlak na chování všech 

Členských států. Jednoduše řečeno, EU 

vyčlenila obrovské fi nanční příležitosti 

pro „zelené“ projekty členských států, 
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je tyto dva pilíře investičně podpořit rov-

noměrně, tj. pokud stát chce investovat 

do dostavby jaderných bloků stamiliardy, 

měl by podobné obnosy investovat i  do 

„chytré lokální energetiky“. Potřebujeme 

nastavit i  synergie obou pilířů. EU fondy 

budeme plnit penězi z  emisních povole-

nek, jejichž cena roste a poroste (dnes cca 

25–30 Euro za 1 tunu CO
2
), proto je logické 

druhý pilíř, který bude generovat i peníze, 

podpořit minimálně stejně, jako ten první.

V tomto ohledu je nutné zvážit i adekvátní 

dotační a  veřejné zdroje pro podporu 

Lokálních sítí. Jaké objemy jsou plánovány 

do páteřní sítě a jaké do lokálních sítí nyní? 

: Vize 2025

Smyslem celého programu je celoplošné 

čerpání dotací všemi obcemi tak, aby 

mohly vzniknout celoplošné inovace, 

významné energetické úspory a  jeden 

energetický trh. První rok (2021) by měl 

být věnován přípravě celého programu, 

který sestává ze: 

 · Solárního katastru všech obcí

 · Propagaci programu Czech Green 

Deal

 · Získání zájmu obcí pro škálovatel-

nost investic a plánování čerpání EU 

fondů

 · Zpracování a vystavení legislativně 

správné typové smlouvy mezi 

pronajímatelem a nájemcem a její 

digitální forma (viz dále)

 · Vyprojektování a zahájení pilotních 

typových projektů (tzv. demonstrá-

torů) pro tři typy obcí, a to malé 

obce (do 500 obyvatel), větší obce 

(do 5 000 obyvatel) a velké obce (do 

40 000 obyvatel)

 · Identifikovat potenciál sítě pora-

densko-vzdělávacích středisek 

v podobě komunitně coworkových 

center, viz demonstrátor Humpolec, 

jako center pro inovace a znalostní 

podporu v území

: Solární potenciál ČR

Teoretický potenciál výroby elektrické 

energie z  energie slunečního záření byl 

stanoven studií Ministerstva pro místní 

rozvoj na cca 80 000 TWh. Tento poten-

ciál je samozřejmě největší potenciálně 

možný. Potenciál ploch pro získání solární 

energie v ČR je 50,2 mil. m2. Slunce svítí 

v průměru 17 % času, tj. cca 1 500 h/rok. 

Oproti větrné energii jsou tak solární 

obecní elektrárny v ČR velmi perspektiv-

ním směrem, a to i s ohledem na inovace 

mající dopad na vyšší energetický zisk 

(např. solárních panelů na bázi perovskitů), 

nebo využití jiných ploch (např. nové pro-

tihlukové stěny na městských komuni-

kacích). Podle Mezinárodní energetické 

agentury (IEA) by koronavirus mohl zna-

menat velké změny pro celosvětovou 

energetiku a solární energie se má stát 

hegemonem trhu s  elektřinou. Klíčový 

přístup pro úspěch programu je budování 

„obecních elektráren“, tedy územně pro-

pojených soustav (LDÚ), nikoliv oslovením 

pouze koncových uživatelů, jak nyní pod-

poruje program Zelená úsporám.

Česká republika má rozlohu 78 864 km2. 

Nadmořská výška jejího povrchu z  67 % 

nepřesahuje 500 m.n.m. V  oblastech se 

silně znečištěnou atmosférou je nutné 

počítat s  poklesem globálního záření 

o  5–10 %, v  krajních případech až 20 %. 

Pro oblasti s nadmořskou výškou od 700 

do 2 000 m.n.m. lze naopak počítat s 5 % 

nárůstem globálního záření. 

Většina údajů o době osvitu, průměrném 

dopadu slunečního záření a jeho intenzitě 

se v různých zdrojích velice liší. Z těchto 

důvodů lze veškeré údaje shrnout a  for-

mulovat přibližně takto: 

 · Celkový objem potencionálního 

množství využitelné energie v ČR 

je 80 000 TWh 

 · v ČR dopadne na 1 m² vodorovné 

plochy zhruba 950–1 100 kWh 

energie 

 · roční množství slunečních hodin 

se pohybuje v rozmezí 1 331–1 792 

hod (dlouhodobý průměr mezi roky 

1 961–90 – ČHMÚ: hodnoty včetně 

oblačnosti) odborná literatura 

uvádí jako průměrné rozmezí 

1 000–1 550 hod 

 zdroj: Ondřej Limberk, ČVUT

: Solární katastr

Solární katastr je webový nástroj, který 

vznikne ideálně z  prostředků státu jako 

celoplošná služba pro obce ČR. Provoz 

služby je spojen i  s  odbornou asistencí 

pro starosty či další zájemce, poskyto-

vané ze strany spolku pro inovace územ-

ních veřejných služeb CZECH.UP, sítě 

komunitně coworkových center, krajů, 

svazků obcí či Místních akčních skupin. 

Solární katastr sestává z  GIS nástroje 

evidence majetku, výměry potenciálních 

ploch/střech, a matematicky spočítaného 

solárního zisku na danou plochu a slouží 

jak pro vedení obce, tak i  projektantům 

a  ve výhledu i  občanům. Katastr nabízí 

např. odpověď na dotaz o solárním zisku 

konkrétního parcelního čísla objektu. 

Služba je pro uživatele koncipována jako 

bezplatná. Statické vlastnosti již vybra-

ných objektů v  obcích jsou předmětem 

a  nákladem přípravy projektů, které EU 

již neplatí, a proto je nutné je z národních 

zdrojů poskytnout programově.

: Czech Green Deal

Navrhovaný nový program se v  oblasti 

energetiky zaměřuje na budování lokál-

ních distribučních území především pro 

menší obce. Jeho cíle pro rok 2025 jsou:

 · Zapojit do programu 200 malých 

obcí (do 500 obyvatel) s min. krité-

riem 500 m2 solárních ploch, nebo 

více jak 50 % všech ploch v obci 

 · Zapojit do programu 200 větších 

obcí (do 5 000 obyvatel) s min. krité-

riem 5 000 m2 solárních ploch, nebo 

více jak 50 % všech ploch v obci

 · Zapojit do programu 50 velkých 

obcí (do 40 000 obyvatel) s min. 

kritériem 50 000 m2 solárních ploch

Program bude podporovat vznik skupin 

spolupracujících obcí a měst a jejich spo-

lupráci na typových projektech (demon-

strátorech). Program podpoří budování 

solárních zdrojů pouze na nemovitostech 

a  zastavěných plochách, tj. budovách 

v  majetku obce, průmyslových areálech, 

budovách v osobním/sdíleném vlastnictví 

či parkovacích plochách. Smyslem není 

budovat solární panely na zastavěných 

plochách nahodile, ale jako celistvý lokální 

výrobní, distribuční a akumulační systém, 

který dokáže „vykrývat“ výkyvy a  efek-

tivně uložit přebytky. Přednost by tak 

měly dostat projekty, které LDÚ koncipují 

jako efektivní celek (připojování objektů 

na trase vedení), a  které zahrnují i  další 

služby (výměna kabeláže VO, teplovody, 

internet…)

Navrhované sledované 

parametry:

 · Počet obyvatel obce a podíl 

zapojených obyvatel

 · Počet zapojených subjektů

Investiční program 

Czech Green Deal 
v oblasti energetiky 

by tak mohl vypadat takto:

Po přípravné pětileté fázi s postupným 

rozjezdem jsou roční investice 

ve stabilní výši 80–100 miliard Kč. 

Je předpoklad, že po 6 letech investic 

lze fi nance na roční investice kofi nan-

covat formou revolvingu z již provozo-

vaných LDÚ.

Investice 650 miliard CZK do LDŮ
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Rozdělení obcí 
dle pokročilosti v přístupu a strategii v energetice

• Vize města a energetiky, konkrétní plány a projekty
• Digitální katastry výroby, distribuce a spotřeby energií 

na území města
• Energetický manažer (kmenový zaměstnanec, sdílený, externí 

expert)
• Městské inovační konsorcium (schopnost spolupracovat 

mimo obor a s jinými lokálními subjekty)
• Nákup energií

• Obec provozuje lokální tržiště zdrojů
• Obec produkuje emisní povolenky
• Kompletní netmetering a Big data pro řízení sítě
• Obecní veřejné osvětlení napájené z OZE (LDÚ)

• Alespoň částečný netmetering (úsekový)
• Nový development je koncipován jako nulová či plusová 

energetická bilance s důrazem na optimalizaci spotřeby energie
• V obci funguje energetická distribuční společnost, kterou obec 

buď vlastní, má v ní podíl, poskytuje licenci či pronájem
• Obec má 1 městské lokální distribuční území, tzn. i svou 

trafostanici, energetické úložiště a potenciálně i OZE)

• Městská energetická distribuční soustava – smart grid 
sestávající z digitálních dvojčat energetických zdrojů, 
distribuční soustavy a akumulace, a optimalizace spotřeby energie 

• Peer2Peer platforma – nástroj pro obchodování s elektřinou, 
mapa cen energií, mobilní/webová aplikace „šetřím“ pro spotře-
bitele, mobilní/webová aplikace „vyrábím/prodávám“ pro lokální 
malovýrobce z OZE i další hráče

• Energetické přebytky neposílá do sítě, ale ukládá (baterie, vodík…)
• Programově podporuje snižování spotřeby energie v budovách 

a zařízeních na celém území obce

ZÁ
KLADNÍ ZAVEDENÁ

POKROČILÁVELMI P
OKRO

ČI
LÁ

Obec této kategorie se připravuje na budoucí 
investice do energetiky. Cílem je zvládnout 
základní činnosti a dosáhnout politické 
dohody nad směřováním obce. 

Obec pokročila v budování ekosystému 
v energetice, nabízí spotřebitelům různé 

lokální zdroje energie a snižuje spotřebu 
energie na celém svém území. Je schopna 

produkovat a obchodovat emisní povolen-
ky a digitální technologie již pokrývají celé 

území města; efektivita se projevuje provozem 
veřejného osvětlení ze svých OZE zdrojů.

Obec využívá digitální technologie, nový develo-
pment či rekonstrukce jsou koncipovány s dů-

razem na uhlíkovou neutralitu, pro řízení 
energetiky má obec svou společnost, nebo 

smluvního partnera, se kterým realizuje 
pilotní lokální distribuční území.

Energetický digitální šampion, který 
staví na digitálních dvojčatech výroby, 
distribuce i spotřeby energie a dokáže 
vyrobenou energii obchodovat ve správ-
ný čas či ji ukládat do baterií či vodíku a 
snižovat energii na straně spotřeby. Klíčo-
vým znakem této kategorie je schopnost obce 
umožnit svým občanům obchodovat energii 

 · Počet nemovitostí v obci celkem 

a podíl propojených nemovitostí 

na celkovém počtu

 · Počet m2 zapojených ploch

 · Množství vyprodukované zelené 

energie v MW/h a počet vyproduko-

vaných emisních povolenek

 · Počet dotčených ulic a podíl na cel-

kovém počtu ulic obce (neplatí pro 

obce do 500 obyvatel)

 · Sdružená investice s dalšími sítěmi 

(teplovod, vysokorychlostní inter-

net), (ano/ne a případně podíl 

na celku) více viz dále

 · Spojení s renovací veřejného osvět-

lení (ano/ne)

 · Bonusovým parametrem je i počet 

m3 zadržené dešťové vody z těchto 

ploch (týká se veřejných ploch)

: Modelové situace

Program je určen pro obce, které si 

mohou zvolit ze dvou modelů řešení. 

Iniciátorem a případným majitelem solár-

ního systému je v  prvním modelu obec, 

nebo jí vlastněná společnost; v  druhém 

modelu obec vytvoří společnost se sou-

kromým investorem a má v ní podíl mini-

málně 35 %. Stát v rámci programu posky-

tuje dva druhy pobídek. První pobídkou 

je jednorázová dotace 50 % na realizaci 

prvního realizačního projektu (první LDÚ), 

které svým měsíčním výkonem nepřesa-

huje 1 MW. Tato pobídka je koncipována 

takto proto, aby naplnila výše uvedené 

cíle 2025, tj. masivní zapojení českých 

obcí, tedy stovky projektů, namísto něko-

lika megaprojektů. Tato pobídka má také 

za cíl podpořit zrod LDÚ, o jehož rozšíření 

i  fi nancování by si každá obec následně 

rozhodovala sama. 

Aby byly obce nadále motivovány rozši-

řovat LDÚ a tím produkovat emisní povo-

lenky i  lokální elektřinu z OZE a zároveň 

zapojovat vysoké počty občanů, existuje 

i druhá pobídka. Protože je obec majitelem 

solárního systému a odpovídá za provoz, 

bezpečnost i  údržbu (včetně pojištění), 

solární plochy si od jejich zapojených 

majitelů pronajímá. Nájemní smlouva, 

jejíž podoba je programem pevně stano-

vena, tak kromě povinností uvádí i plnění 

ze strany nájemce, obce, vůči pronají-

mateli. V  této smlouvě se obec zavazuje 

platit nájem (nebo nabídnout reciproční 

služby) odpovídající výši vyprodukované 

energie, jejíž jednotková cena je 2 Kč za 

kW/h. Z  důvodu snížení administrace je 

nastaven model ročního vyúčtování s roz-

pisy vyrobené energie. Podmínkou této 

pobídky je ale zásadní věc. Spolu s  při-

pojením zájemců do LDÚ je povinností 

obce připojit zájemce i k vysokorychlost-

nímu internetu, tj. spolu s  novým kabe-

lovým vedením vede i  optické kabely. 

Obec službu neprovozuje, ale pronajímá 

optické vedení poskytovatelům služeb.

V obou případech navrhujeme bonifi kovat 

vznik Demonstrátorů, tedy místa prvot-

ního ověření konkrétního typu služby 

společně se vznikem systémů řízení, na 

kterém budou spolupracovat další samo-

správy. Výstupy Demonstrátoru pak 

budou všichni dále sdílet a rozvíjet. Toto 

je i  cesta řešení vysoké rozdrobenosti 

územního členění, aby bylo možné využít 

naplno kapacity a  možnosti současných 

technologií a organizačních systémů.

Celá koncepce LDÚ počítá s digitalizací, 

tj. minimálně s  dálkovými odečty vyro-

bené energie (netmetering), proto je 

navrhovaná státní podpora i  investicí do 

digitalizace a  vzdělávání a  podněcuje 

nadstavbové inovace a služby.

: Úspory, obnova 

 a obchodní příležitosti

Investice do energetiky průmyslových 

areálů, které ze své povahy mohou být 

srdci lokálních distribučních území, jsou 

dnes logickou volbou každého řádného 

hospodáře / podnikatele. Obnova starých 

rozvoden, transformátorů, rozvaděčů či pří-

vodních kabelů dává ekonomický smysl 

sama o  sobě. Právě na příkladu prů-

myslových areálů lze efektivně ukázat, 

z čeho se lokální distribuční území skládá. 

V holistickém pohledu se pak bude indi-

viduálně rozhodovat nejen o  energetic-

kých systémech, ale současně o  další 

infrastruktuře a dostupnosti místních slu-

žeb (např. vysokorychlostní internet).

Snížení ztrát

Prostou optimalizací provozu transformá-

torů a  výměnou těch starých (optimální 

životnost je cca 30 let) lze dosáhnout 

úspor energií až z 50 %, což pro výrobní 

závod představuje roční úspory ve statisí-

cích i jednotkách milionů Kč. 

Instalace nového zdroje

Novým připojovacím místem ve vývo-

dové skříni pro solární elektrárnu v prů-

myslovém areálu, doplněným např. 

kogenerací, lze dosáhnout významné 

eliminace špičkových výkonů, a  tím 

významně snížit platby za dnes vysoký 

nasmlouvaný příkon. S tím přímo souvisí 

i  podoba národní distribuční soustavy, 

kterou do značné míry lze očistit od špič-

kových spotřeb.

Obchodní příležitosti

Vyprodukované přebytky lze buď přímo 

obchodovat, nebo je ukládat do bate-

rií či vodíku, nebo je použít na poskyto-

vání lokálních služeb, např. pro nabíječky 

elektromobilů s  vlastní akumulací/vodí-

kové čerpací stanice na hranici katastru 

výrobního areálu. Kromě potenciálu sdí-

let vlastní parkovací místa s  rezidenty 

v dané oblasti v nočních hodinách či s car 

sharingovými službami tak lze nabídnout 

i službu dobíjení, čímž se urychlí jak nasa-

zení těchto služeb elektromobility, tak 

i  lokální využití / uložení energie do bate-

rií, které daný průmyslník nekupuje, ani 

nevlastní. Tím se podpoří vznik místního 

inovativního průmyslu provozně zajiště-

ného startovací poptávkou.

: Energetika 

nové generace

Z  výše uvedeného vyplývá, že prostá 

instalace OZE nepovede ke zdárnému 

výsledku a že je v každém projektu ener-

getiky nové generace nutné provést tyto 

zásadní kroky:

 · Pasport energetických zařízení 

(tj. přenosové schopnosti, zkratová 

odolnost, technické parametry 

zařízení a nastavení procesů facility 

managementu)

 · Obnova stávajících energetických zaří-

zení a rozvodů (pokud je to na místě)

 · Instalace OZE

 · Akumulace (vodík, VRFB, lithiové 

baterie)

 · Optimalizace na straně konečné 

spotřeby energie

 · Digitalizace (digitální systém, 

tj. digitální dvojče a smartgrid, 

dálkové odečty, zpracování big dat, 

matematické modely a algoritmy 

řízení sítí) a 

 · Při zakládání projektů vzít v potaz 

i možné investice jiných oborů 

(vedení dalších produktovodů, 

modrozelená infrastruktura a mik-

roklima, internetová konektivita, 

konektivita internetu věcí)

 · Expertní podpora a koordinace, 

vznik typových projektů (demon-

strátorů)

#David Bárta a kol.
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CZECH GREEN 

DEAL pro obce

Inspirovat se můžeme úspěšnou politikou TGM a jeho osvětových 

zákonů (1919), kdy se služba veřejných knihoven nasazovala plošně 

jako standardizovaná veřejná služba pro vyšší vzdělanost celých 

skupin občanů vyloučených ze vzdělávacího systému a s nedo-

stupností kultury, včetně podpory rozvoje venkova. Podobně kon-

cipované veřejné investice vedly k  tomu, že se Československo 

v roce 1935 stalo desátou ekonomikou světa. Nyní, o sto let poz-

ději, máme podobnou příležitost a  o  úspěchu bude rozhodovat 

promyšlený program dlouhodobého stabilně plánovaného rozvoje 

obcí, jehož návrh jsme sestavili a nazvali jej Czech Green Deal.

Zkušenosti ukazují, že pro kvalitně nastavené veřejné služby, 

které jsou postaveny udržitelně (včetně nastavení provozních 

nákladů), se snadněji zajistí fi nancování jejich vzniku. Jejich 

pořízení pracuje s  podmínkami udržitelného provozu, nikoli 

pouze s  cenou pořízení (tzv. „life cycle costs“, tedy náklady 

po celou dobu životnosti). Mít taková jednotná pravidla, pod-

porovaný systém spolupráce a  poskytovat je obcím včetně 

nástrojů digitální podpory je tak nezbytná součást programu. 

Cílem veřejné správy (rozuměj inovací a chytrých investic) je 

poskytovat kvalitativně standardní veřejné služby za odhadnu-

telné náklady v dlouhodobé perspektivě, a tím budovat jistotu 

uživatelů, dodavatelů i  objednatelů. Pro inovace je důležitá 

transparentnost, otevřenost a předvídatelnost.

Kritéria kvality by měla být prvními kroky, které „chytré“ minis-

terstvo pro svůj rezort učiní, než začne plánovat investice. 

Tím defi nuje kroky a  jejich postupnost. Díky technologickému 

pokroku a digitalizaci se stávající kritéria dotačních žádostí jeví 

jako nedostatečná a  pro úspěšný český program tak musejí 

vzniknout nová. 

: Pokud má být Czech Green Deal 

v oblasti energetiky úspěšný, 

potřebují města a obce od 

ministerstva jasná pravidla hry 

Ta zahrnují:

 · právní a smluvní podporu (návrh typových smluv o kva-

litě poskytované služby (tzv. SLA) či nájmech majetku), 

 · standardy kvality technického provedení (např. pro 

kvalitu akumulačních zařízení a úložišť, viz zpráva PI 

Berlín o nespolehlivosti a nízké kvalitě baterií od různých 

výrobců, dotýká se i standardů kvality solárních panelů), 

tj. minimální rámcové požadavky nebránící inovacím

 · datové a telekomunikační standardy (podpora datové 

ekonomiky a digitalizace)

 · finanční/dotační programy (typové realizační projekty, 

budování LDÚ, nikoliv izolovaných řešení) s důslednou 

cost-benefit analýzou (CBA) a tedy se zaměřením 

primárně na provozní kvalitu a udržitelnost a s důrazem 

na design a pořizování primárně služeb

: Typizované smlouvy pro 

dodavatele (smart contracts)

Obce budou moci připravit své energetické strategie a následné 

investice ve standardní kvalitě pouze tehdy, pokud budou mít 

výše uvedený servis ze strany ministerstva. S  tím souvisí i  pří-

prava transparentní identifi kace a  označení služeb (produktů) 

dodavatelů chránící objednatele před nákupem nekvalitního 

produktu, který by brzy ztratil požadovanou účinnost či kapa-

citu. Tyto vztahy musí podporovat identifi kaci a spolupráci všech 

benefi cientů cílové veřejné služby, včetně spolupráce mezi samo-

správami a  spolupráce s  dalšími místními investory. Standardní 

smlouva s defi novanou kvalitou služby; SLA (service level agree-

ment dle ISO 41011, ČSN/EN 15221-5), by měla být součástí odbor-

ných školení, a tedy i poptávek a měla by být obcím poskytnuta 

KAŽDÉ MINISTERSTVO MÁ PRO SVŮJ REZORT ZÁSADNÍ ÚLOHU, 

VE KTERÉ MÁ POVINNOST VYTVÁŘET JEDNOTNOU METODICKOU 

PODPORU A PODPOROVAT PROGRAMOVÉ SMĚŘOVÁNÍ A ROZVOJ 

DANÉHO OBORU. JAKÉKOLIV RAZANTNÍ NEPLÁNOVANÉ 

A NEPROMYŠLENÉ ZMĚNY SE BOHUŽEL ODRÁŽEJÍ NA „POHYB-

LIVOSTI TERČE“, KTERÝ ZNEJISŤUJE INVESTORY V ÚSPĚŠNOSTI 

STŘELBY. V TOMTO KONTEXTU JE TAK RÁMCOVÁ STRATEGIE 

EU GREEN DEAL JAKÝMSI STABILNÍM UKAZATELEM SMĚRU 

A DOMÁCÍ STRATEGIE PAK DEFINICÍ CESTY, JAK TO CO 

NEJVÝHODNĚJI PROVÉST. ČLÁNEK JE TAK POKUSEM ZMAPOVAT 

VŠECHNY POTŘEBNÉ PRVKY TAKOVÉ STRATEGIE.

�
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včetně poradenství. Tím vznikne jistota; tj. dodavatel se podílí 

na efektivitě provozu, a tudíž je v jeho zájmu dodat kvalitní dílo, 

objednatel získává jistotu ekonomické návratnosti a má možnost 

využít různé fi nanční mechanismy, což urychlí přípravu investice. 

Relativně rychle lze nastavit nové postupy do standardní rutiny.

Druhou nezbytnou podmínkou je i  digitalizace smluvního pro-

cesu, která s sebou přináší ověřenou elektronickou identitu, uza-

vření smlouvy elektronicky a sledování jejího plnění, tj. množství 

a cena vyprodukované energie a počet vyprodukovaných emis-

ních povolenek.

: Typové smlouvy pro obce a občany

Pro usnadnění právních kroků od potenciálních cca 6200 obcí 

směrem k jejich občanům by ministerstvo poskytovalo typové 

podoby smluv O  pronájmu střechy a  provozování solárního 

systému v rámci LDÚ, které by byly variabilní pouze na úrovni 

parametrů. Obce tak získají „smluvní full-service“ a ušetřený 

čas budou věnovat věcné přípravě LDÚ projektů. Součástí pak 

může být i plná podpora provozu typu Facility Management (SW 

i expertní).

: Veřejný portál

Technické parametry by měly zabránit neefektivním nákupům 

(například levných solárních panelů s nízkou výtěžností či levných 

úložišť s významnější degradací kapacit v čase). Nastaví i kvalitu 

vztahu s „výrobcem-občanem (organizací)“, protože kromě jedno-

duchého modelu pronájmu plochy majitelem obci mohou nastat 

i situace, kdy je občan (organizace) investorem, spoluinvestorem 

či podílníkem na „Komunitní elektrárně“, která je nedílnou součástí 

LDÚ. To je reálné jen vznikem digitálního zúčtování (např. webový 

portál pro sledování vlastní výroby a spotřeby energie, doplněný 

o počet vyrobených emisních povolenek/výši příspěvku ke Green 

Deal), což umožní i lepší výkaznictví státu do EU (měřitelná hodnota 

za EU peníze). Obce si takový portál mohou pořídit od široké škály 

dodavatelů, dané ministerstvo ale musí trvat na standardní digitální 

evidenci vyrobené OZE a emisních povolenek. 

: Data

V  rámci dálkových odečtů (netmeteringu) musí existovat jed-

notný datový formát, který dodavatel systému, anebo portálu, 

musí dodržet včetně patřičné kvality komunikace a  dat, ale 

i úrovně etiky a ochrany osobních údajů. I pro tento případ by tak 

ministerstvo, případně NAKIT, poskytly smluvně právní i  tech-

nické standardy tak, aby obec zajistila potřebnou standardní 

kvalitu dat a  GDPR. Tyto parametry musí být součástí smluv-

ních ujednání jak mezi objednateli a  dodavateli, tak i  obcemi 

a občany a bude nutné tato pravidla udržovat aktuální.

: Budování celků LDÚ

Systém podpory se zaměří na budování větších celků (LDÚ) se 

zapojením mnoha drobných výrobců. Tento pohled je pro úspěch 

klíčový, protože umožní v rámci jednoho investičního procesu pro-

vést i sdružené investice, např. spolu s novými přípojkami povede 

i vysokorychlostní internet. Potřebné digitální nástroje pro územní 

plánování a plánování investic se tak nezaměřují „jen“ na digitální 

technickou mapu, ale i na další parametry investice (CBA), jakými 

jsou energetické, vodohospodářské, dopravní, telekomunikační, 

sociální a  podnikatelské a  další pohledy. Existující analytické 

nástroje dostupné na trhu by takové funkcionality zvládly. 

Stávající podpora energetiky průmyslových fi rem (např. v Morav-

skoslezském kraji) je určitě krok správným směrem, nicméně 

jejich zakomponování do LDÚ obce je s ohledem na benefi ty 

jednoznačně lepším řešením. Dotační politika by tak zohlednila 

stabilitu energetické bilance v rámci širšího LDÚ, a to i s výhle-

dem na vznik energeticky plusových městských čtvrtí, a záro-

veň i podpořila lokální výrobu/spotřebu, vznik pracovních míst, 

digitalizaci a digitální gramotnost a další přínosy. Zapojení prů-

myslových objektů do obecní LDÚ je tak vnímáno jako klíčové 

a je jedním z KPI programu a každé CBA.

Systém bude pracovat s podporou spolupráce. Na úrovni samo-

správy bude využívat místní inovační buňky (například síť komu-

nitně coworkových center dle Demonstrátoru CZECH.UP Hum-

polec). Současně bude podporovat spolupráci samospráv, a to 

jak vertikální (obce 1, 2, 3 typu, kraje), tak i horizontální (spolu-

práce samosprávných celků mezi sebou – Digitální koncept pak 

umožňuje, aby na určité úrovni služeb spolupracovali i  samo-

správy vzdálené – například na systému řízení v SW podobě).

V rámci podpory ze strany daného ministerstva by česká města 

a obce mohly připravovat stovky investičních projektů do ener-

getiky, s potřebnou kvalitou i množstvím pro efektivní čerpání 

evropských dotací, ale i  se zachováním stability energetické 

sítě a lokální energetické bezpečnosti. Systém spolupráce však 

umožní, aby vzniklo méně projektů spolupracujících samospráv 

(regionální rozměr). Pro úspěšné nastavení takového programu 

je nutné se držet následujícího postupu:

Vize: obec (použijeme dále i na spolupracující obce a na De-

monstrátory) formuluje cíle a vizi svých investic do energetiky 

(max. 3stránkový dokument), kterým se pro čerpání dotací sta-

noví základní parametry. Vize staví na měřitelných ukazatelích 

(KPI) uvedených v předchozím článku a zastupitelé města či 

obce si zde vybírají i podporovaný byznys model (provozovate-

lem bude stávající městská společnost a občané budou nájem-

ci, nebo se bude jednat o komunitní elektrárny atp.), výši odku-

pu/nájmu/příspěvku. Vize by měla být sestavena nejen politiky, 

ale i zástupci lokálních či dotčených organizací, tj. potenciálních 

investorů, výrobců či provozovatelů prostřednictvím tzv. Měst-

ského Inovačního Konsorcia, neboť Vize má dopad i na roz-

hodnutí, zda využít stávající, či budovat novou síť. Kromě lokál-

ního ekosystému partnerů je vhodné založit Městský Inovační 

Fond, do kterého by mohla automaticky odcházet část zisků 

z provozu LDÚ, např. 30 %, na podporu dalšího rozvoje inves-

tic, a to i do jiných služeb. To se pak netýká pouze samospráv, 

ale všech benefi cientů spolupracujících v MiK a MiF. I toto by 

měla Vize stanovit.

Infrastruktura: Obec do všech svých investičních zá-

měrů již zahrnuje potřebné energetické infrastrukturní prvky 

a koordinuje investice s ostatními lokálními investory. Na hra-

nici soukromých ploch, např. průmyslových areálů, tak mohou 

vznikat místa standardního odběru energie, např. standardní 

elektronabíječky, vodíková úložiště/čerpací stanice, či nové 

plochy s OZE (např. parkovací plochy). Součástí investic jsou 

i  dešťové retenční nádrže, závlahy a  zeleň, telekomunikační 

potřeby apod. a je otevřena i cesta k decentralizaci veřejného 

osvětlení (lokální větve). 

Technologie: Dálkové odečty jsou pouze jedním ze zá-

kladních technologických kamenů Digitálního modelu města 

a bez webových portálů, BI analytiky či nástrojů na podporu 

provozní dokumentace lze jen stěží plánovat a realizovat sdru-

žené investice koordinované Městským inovačním Konsorci-

em. Obce tak mohou ve svých projektech nasazovat různé 

technologie pro jednotlivá LDÚ jen v případě, že bude znám 

technologický standard zařízení, komunikace i dat, což primár-

ně vede ke vzniku digitálních dvojčat, tj. digitální evidence 

zařízení a majetku spojená s digitálními dynamickými daty sys-

tému, což umožní LDÚ řídit z  technického i  obchodního po-

hledu. Infrastruktura je tak digitálně zmapována do majetkové 

a  katastrální evidence obce a  propojena se solárním kata-

strem poskytovaným ideálně státem.

Alternativní způsoby výroby, distribuce 

i  spotřeby: LDÚ podporuje energetické využití všech 

zastavěných ploch tam, kde je to vhodné, bez ohledu na ma-

jetkové vztahy a program Czech Green Deal není primárně 

zaměřen/omezen na jednotlivou skupinu (tj. výrobní závody, 

majetek města, nový development či komunitní elektrárny), 

ani na konkrétní OZE technologii. LDÚ je tak technologic-

ky nevyhraněná, což podpoří další rozvoj inovací. Lokální 

smlouvy umožní výrobci podporovat konkrétní typ služby 

Stovky investičních 

projektů
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(např. vyrábím elektřinu pro veřejné osvětlení ve své ulici, pro 

sdílená elektrická kola), tak i spotřebiteli kupovat energii od 

konkrétního výrobce. Vzdáleně situované lokality typu kra-

vín na vesnici tak mohou diversifi kovat investice do výroby 

energie (bioplyn, solární či větrná energie, výroba vodíku), 

což podpoří udržitelnost energetické bilance v obci i lokální 

podnikání a vznik nových služeb a zaměstnání v obci. Bude 

možné vyhodnocovat i  využití dočasně využitelných zdrojů 

(například ploch).

Přijetí veřejností: výše uvedené kroky signalizují, že 

pro komunikaci s občany je vhodné být připraven a mít plán. 

Kromě návrhu Vize a prováděcí strategie (realizační projekty) 

je vhodné připravit a  personálně zajistit komunikační kam-

paň s digitálními nástroji, jakým je webový informační servis, 

kde se občan může informovat o  tom, „kolik by jeho střecha 

mohla vydělávat“, či jaké služby mohu recipročně získat až po 

formulář pro vyjádření zájmu o zapojení se do programu. Tím 

se pro město/obec etapizuje realizačně i  investičně náročný 

proces LDÚ včetně reálných dopadů na běžný život, jako jsou 

rekonstrukce chodníků… Přijetí plánu veřejností tak může být 

vstřícnější, pokud občané vědí, co je čeká, a jaké výhody jim to 

přinese. Obec tím snadno (digitálním modelem) doloží partici-

pativní přístup a počty zapojených občanů a organizací, které 

mají zájem (další KPI), včetně potenciálu energetického využití 

ploch (m2), což umožní danému ministerstvu vytvořit pro dotač-

ní titul celoplošný benchmark.

CBA a hodnocení: Stanovené KPI ve Vizi slouží i pro 

monitoring efektivity vynaložených dotačních prostředků, což 

umožní ministerstvu adekvátně plánovat alokaci dotačních 

zdrojů na další období i  reportovat narůstající OZE a  emis-

ní povolenky. Také umožní diversifi kovat jednotlivé práce/

obory, tj. jak veliké náklady v poměru k celkovým činí IT (IoT) 

systémy, jaké byznys modely byly mezi obcemi nejúspěšnější 

či nejpřijatelnější, jaké jsou hlavní překážky dalšího rozvoje 

LDÚ či jak zlepšit kyberbezpečnost a ochranu před možný-

mi úniky dat. Za podstatné považujeme spolupráci lokálních 

benefi cientů, která umožní omezit negativní dopad složitých 

fi nančních transferů a dotací a umožní společně chytře inves-

tovat prostředky v místě.

Regionální rozměr: První etapa programu by měla 

podpořit zapojení co nejvíce obcí, přípravu Demonstrátorů 

a  skupin spolupracujících samospráv na nich. V  dalších eta-

pách by měl jít důraz na spolupráci, podporu místních inovač-

ních center v  síti typu Komunitně coworková centra Humpo-

lec a vytvořit podmínky pro regionální rozměr služeb. Tak lze 

zapojit dalšího významného partnera a  benefi cienta – kraj. 

Například pro nasazení vodíkových vlaků poháněných čes-

kým vodíkem vyrobeným z OZE v českých obcích se vyžaduje 

poskytování takové služby na trase vlaku, tj. ideálně mnoha 

obcemi na trati. Takový program by umožnil čerpat zapojeným 

obcím výhody, např. slevou na jízdné pro jejich občany či za-

pojení se do dalších etap programu, např. při budování vodí-

kových čerpacích stanic pro vozidla. Nároky na management 

takového programu jsou citelně vyšší a mohly by být koordi-

novány ze strany krajů.

#David Bárta, Radek Gutwirth

KROK 1   VIZE A CÍLE, městské inovační konsorcium 

a fond, Demonstrátory, byznys modely

KROK 2   NÁVRH POTENCIÁLNÍCH LDÚ na území obce 

a skupiny obcí, pasport klíčových zařízení 

a objektů v digitální nástroji pro evidenci majetku 

+ solární katastr

KROK 3   PARTICIPACE: Komunikace s občany, zmapo-

vání zájmu

KROK 4   PŘÍPRAVA: Architektura systému konkrétní 

LDÚ a projektová příprava – první investice

KROK 5   REALIZACE: Nasazení potřebné energetické 

soustavy a dalších sítí

KROK 6   DIGITALIZACE: Nasazení IoT dálkových odečtů 

a mikrogrid, analýza big dat, otevření datových 

sad, hackaton, fl exibilní cenotvorba a byznys 

modely

KROK 7   STANDARDIZACE: typový projekt (tzv. demon-

strátor) a jeho popis do Katalogu služeb, CBA 

a vyhodnocení KPI, plán pro návazné LDÚ 

a regionální projekty, zpětná vazba pro 

ministerstvo a plánování alokací dalších dotací, 

přirozené sdílení inovací v síti obcí

KROK 8   MARKETING: informační kampaň s úspěšnými 

projekty, obcemi a občany, sítí komunitně 

coworkových center, včetně evidence vyro-

bené zelené energie a emisních povolenek 

a příběhy jejich lokální monetizace

Položky balíčku Popis položky

Strategie a dotace CBA a KPI, tj. jak budou hodnoceny žádosti i realizované projekty, 

alokace a byznys modely, typová Vize, parametry benchmarku apod.

Smluvní agenda Jednotné smlouvy o SLA (dodavatelé), pronájmech majetku a další modely (občan), 

ochrana dat a GDPR

Technické standardy Jednotný datový model, minimální požadavky na solární panely a úložiště

Informační služby Veřejné portály s defi novanou minimální sadou dat a typovými projekty, 

evidence vyrobené energie a emisních povolenek

Typové projekty Databáze dobré praxe, tj. typových projektů (demonstrátorů) zahrnujících 

i neenergetické prvky (např. retenční nádrže)

Certifi kace Deklarace splnění základní požadavků dotačního programu na kvalitu zařízení/dodávky

Služby obcím Solární katastr dostupný v podobě webového portálu a poskytující datový soubor (např. .kml) 

obcím pro import do jejich majetkové evidence

Poradenství – sdílený energetický manažer pro více obcí

Komunikační kampaň LDÚ jako nástroj rozvoje obcí (pro obce), Jak může vydělávat moje střecha (pro občany)

CZECH GREEN DEAL – jak by mohl vypadat podpůrný balíček ministerstva pro obce

Jak postupovat 

(ve zkratce)
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POD POJMEM ENERGETICKÁ ÚČINNOST 

SI NE KAŽDÝ UMÍ PŘEDSTAVIT NĚCO 

KONKRÉTNÍHO. O ÚSPORÁCH ENERGIE SE 

MLUVÍ JIŽ DLOUHOU ŘADU LET A LIDEM 

OBVYKLE TOTO TÉMA NEPŘIPADÁ MOC 

ZAJÍMAVÉ. ZVLÁŠŤ POSLEDNÍ ROKY SE 

MLUVÍ ZEJMÉNA O ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ, 

COŽ EVOKUJE MYŠLENKU, ŽE TO ASI BUDE 

DOST DRAHÉ A SLOŽITÉ, TAKŽE NENÍ 

TŘEBA SE O TO PŘÍLIŠ ZAJÍMAT. 

Přitom úspory energie neznamenají jen zateplení. U  většiny 

objektů se kvalitním zateplením dá uspořit samozřejmě nejvíc 

energie na vytápění, ale je třeba si spočítat, jestli se to sku-

tečně vyplatí, tedy za jak dlouho se investované prostředky 

mohou vrátit. Například u bytových domů se na jedné straně 

říká, že většina takových domů už je zateplená, takže poten-

ciál úspor už je nízký. Ovšem je třeba se zamyslet nad tím, že 

byty se velmi často vytápějí nadměrně, na 24 nebo 25 stupňů 

Celsia, což není vůbec potřeba. To už je ale o změně chování 

lidí a o komfortu. Ovšem to je možné měnit velmi obtížně a je 

k  tomu potřeba dlouhodobě působit správnými informacemi 

a vhodným přístupem.

: Motivace k úsporám energie

Motivovat lidi je obvykle nejvhodnější prostřednictvím 

peněz. Ale motivace může být kombinací různých způsobů 

ovlivňování. Jde o to, jak je správně nastavit. Zažíváme sice 

momentálně řadu výkyvů, například pokud jde o ceny ener-

gie, ale je zřejmé, že z dlouhodobého hlediska cena ener-

gie poroste, což bude přispívat k  úvahám, jestli je potřeba 

spotřebovávat více energie, než je spotřebováváno nyní. To 

platí hodně u  vytápění, protože platí jednoduchá rovnice, 

že každý stupeň Celsia navíc znamená zhruba 6 % spotřeby 

energie navíc. A když si to spočítám na koruny, je to ročně 

poměrně dost peněz. Není potřeba mít doma zimu, ale přetá-

pění by se nemělo vyplácet, což časem bude hodně důležitý 

podnět k zamyšlení.

Snižování spotřeby energie podstatné určitě je, ale je třeba 

pro to dobře nastavit důvod a motivaci. K takovému poznání 

ovšem většinou nemáme dostatek informací a  jednáme až 

příliš často impulsivně. Pokud budu zvažovat, jestli nemám 

provozní náklady související se spotřebou energie zbytečně 

vysoké, mělo by mě zajímat, jaká všechna opatření pro mě 

připadají v  úvahu, kolik by mě jednotlivě stála, a  hlavně co 

mi to přinese. Ať už ve snížení nákladů za energie, ale taky 

v  lepším komfortu při využívání domácnosti a  tak podobně. 

Teprve potom mohu zjistit, co by se mi nejvíc vyplatilo udělat. 

Je zkrátka nutné si zjistit, co by v tom smyslu pro mě bylo nej-

lepší. To obvykle nezjistím sám, ale je dobré se o tom poradit 

s někým, kdo tomu skutečně rozumí.

: Poradenství jako prostředek 

k získání informací

Jak získat informace o  možnostech snížení spotřeby ener-

gie? Řadu informací si mohu samozřejmě zjistit na internetu, 

ale to jsou obvykle obecné informace, které se mohou, ale 

zrovna nemusí hodit pro daný dům. Pro první informace je 

možné navštívit některé energetické konzultační a informační 

středisko, ve zkratce EKIS, kterých je po celé zemi přes šede-

sát, a  konkrétní poradci poskytují poradenství k  úsporám 

energie dvakrát týdně zdarma. Je to síť středisek EKIS, a pře-

hled všech středisek a  příslušných kontaktů je na stránkách 

www.mpo-efekt.cz. Tam radí erudovaní energetičtí specialisté 

a na takové poradenství se dá navázat přípravou a návrhem 

konkrétních řešení. To platí nejen pro zástupce domácností, 

ale mohou se tam zdarma radit i  podnikatelé nebo zástupci 

úřadů. Je také možné navíc vznést elektronický dotaz pro-

střednictvím zmíněného portálu a zástupci některého EKIS na 

dotaz odpoví, přičemž všechny dotazy i  odpovědi jsou uve-

řejněny také na příslušném portálu. Pro zajímavost takových 

dotazů a odpovědí je ročně přes 10 tisíc a všechno je na webu 

uveřejněno. Jde tedy o velmi rozsáhlé informace, které mohou 

být využívány. Činnost uvedené sítě středisek EKIS je doto-

vaná Ministerstvem průmyslu a obchodu z programu EFEKT, 

což funguje již řadu let. A  navíc jsou připraveny změny, aby 

mohli zástupci EKIS pokračovat v  poradenství nejen „z  pří-

slušné kanceláře“, ale přímo na místě. Mohou zpracovávat 

úvodní analýzu v  podobě „studie proveditelnosti“ pro kon-

krétní objekt. To platí i pro obce a města.

Uvedené studie proveditelnosti nejsou zdarma, ale jsou 

přímo dotovány z programu EFEKT. Vlastník objektu může na 

zpracování takové studie dostat až 70% dotace z ceny zpra-

cování. To je rozdělené podle typu objektu, kdy pro rodinný 

dům platí nižší částka a například pro školy nebo jiné objekty 

ve veřejném sektoru je možné získat několikanásobně vyšší 

dotaci. Jde o  relativně jednoduchou studii, kdy zpracovatel 

u  konkrétního objektu navrhne, jaká všechna opatření by 

se dala realizovat, kolik by jednotlivě stála a  co vlastníkovi 

objektu přinesou. A navrhne řešení v co nejlepší kombinaci 

uvedených opatření, aby se projekt „investorovi“ co nejvíce 

vyplatil. Pro využití těchto dotací je výzva otevřená průběžně 

a zájem postupně narůstá. V České republice je totiž speci-

fi cké, že i technicky složitější věci se lidé snaží zvládat sami 

a neobracejí se na odborníky. Zateplení domu nepřipadá tak 

složité, i  když při neodborném přístupu je možné následně 

prodělat a  vlastně se to ani nemusím dozvědět, že jsem to 

mohl udělat lépe.

: Dotace, dotace … 

nejprve dobré informace 

a potom případně dotace

Současná situace je až příliš ovlivněná tím, jestli je možné 

na něco získat dotaci a  tomu se ostatní okolnosti podřizují, 

zvlášť ve veřejném sektoru. Nebo se zase jindy podlehne 

nabídce na konkrétní nabízenou technologii, a když nemám 

v  tu chvíli srovnání, rozhodnu se bez ohledu na to, jestli by 

Úspory energie 
mohou měnit přístup 

k energetice

�

1514 city : leader  city : one



se mi jiná kombinace opatření nevyplatila víc. Platí to napří-

klad pro aktuálně oblíbenou „fotovoltaiku“ na střeše či pro 

tepelná čerpadla. Jejich instalace může být kvalitní, ale může 

přitom jít jen o  polovičaté řešení na řadu let, kdy následně 

ani nemusím zjistit, že při jiné kombinaci opatření by se inves-

tice vyplatila více, což ovšem bývá pozdě, a  ani to vlastně 

následně nezjistím.

Zásadou dobrých energeticky úsporných projektů by mělo 

být, že by jim měla předcházet informace, co všechno by se 

pro dosažení cíle dalo udělat, jak je to realizovatelné, kolik to 

bude stát, ale hlavně, co to přinese. Investor by měl tyto infor-

mace mít, aby si vybral vhodnou kombinaci řešení a postupy, 

které budou mít největší efekt a ušetří mu peníze. Mezi zvažo-

vané možnosti samozřejmě obnovitelné zdroje energie včetně 

fotovoltaiky patří, ale vyplatí se nejvíc v  kombinaci s  dalšími 

opatřeními, která přinášejí úspory energie. Je dobré si uvědo-

mit, že obnovitelné zdroje energie nepřináší snížení konečné 

spotřeby energie, ale jsou jen náhradou dosavadního zdroje 

energie, obvykle síťového. Mohou přinést snížení provozních 

nákladů, ale ne spotřeby energie, přitom v kombinaci s ener-

geticky úspornými opatřeními se to může vyplatit ještě mno-

hem více. A bylo by chybou samostatně instalovat obnovitelný 

zdroj jedině proto, že je na něj dotace nebo že se mi to zdá být 

dobrým řešením. 

: Úspory energie ve městech 

a krajích jinak

Ve veřejném sektoru se uvedeným způsobem standardně 

přistupuje například u  některých projektů při využití kon-

ceptu poskytování energetických služeb se zaručeným 

výsledkem, jak se říká metodě EPC, tedy Energy Perfor-

mance Contracting. To je koncept, který je sice složitější, 

ale přináší při dobře připraveném projektu až překvapivě 

dobré výsledky. U  takových projektů je možné ocenit pře-

devším to, že vybraný poskytovatel energetických služeb za 

smluvně sjednaný objem úspor energie naprosto konkrétně 

ručí. Technická opatření jsou vždy skloubena tak, že se jejich 

efekty doplňují, a co je velmi důležité, že je to nejen po dobu 

trvání poskytování garantovaných energetických služeb, což 

může být i přes 10 let, ale i poté.

Metoda je uplatnitelná zejména v objektech, které mají města 

ve svém majetku. Optimální je sdružit několik objektů do jed-

noho projektu a  pro zjištění, jestli jsou objekty vhodné pro 

uvedenou metodu je právě poskytována dotace od Minis-

terstva průmyslu a  obchodu v  rámci programu EFEKT. Na 

webových stránkách MPO je kromě toho uveřejněno několik 

standardních a  vzorových dokumentů například v  podobě 

vzorové smlouvy včetně návrhu technických příloh, metodiky 

pro uplatnění EPC ve veřejném sektoru, etického kodexu při 

uplatnění EPC. Dále je na webu MPO také uveřejněný seznam 

poskytovatelů energetických služeb a  je připravována cer-

tifi kace EPC projektů a  fi rem energetických služeb. Také 

v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií jsou od roku 

2015 obsaženy náležitosti smluvního vztahu při poskytování 

energetických služeb. Metoda EPC byla původně vymyšlena 

pro využití v budovách ve veřejném sektoru a lze ji považo-

vat za vrcholnou podobu provádění energetického manage-

mentu.

: Co je vlastně energetický 

management?

Provádění energetického managementu lze jednoduše 

definovat jako systematickou péči o určitý objekt ve vztahu 

ke spotřebě energie. Nejprve je třeba dát dohromady infor-

mace o stavu objektu z hlediska dodávky a spotřeby energie 

a  také údaje o  spotřebě energie samotné, tedy optimálně 

měsíční údaje o  spotřebě energie v  technických jednot-

kách a ve f inančním vyjádření. Jde zjednodušeně zejména 

o údaje o energii na vytápění, ať už je to dodávané teplo, 

zemní plyn, uhlí nebo elektřina (při vytápění elektřinou), 

údaje o spotřebě energie na přípravu teplé vody a o spo-

třebě elektrické energie pro spotřebiče a  různá zařízení. 

Tyto údaje je možné následně vyhodnocovat a  zvažovat, 

jestli se mi vyplatí realizovat některá opatření snižující spo-

třebu energie a  jakým způsobem to provést. Lze to prová-

dět relativně jednoduchým způsobem pomocí osob, anebo 

je možné nainstalovat různé měřící, regulační a  monitoro-

vací prvky a systémy, které budou většinu takových aktivit 

provádět automaticky.

Subjekty ve veřejném i podnikatelském sektoru mohou také 

využít z  programu EFEKT dotaci na zavedení energetic-

kého managementu. To jsou motivační dotace, které nejsou 

na investice, ale na motivaci, jak dosahovat úspor energie. 

Z programu EFEKT jsou však poskytovány ještě další dotace 

na motivační opatření, která mohou pomoci snížit spotřebu 

energie. Je vhodné dodat, že doba pouhých investičních 

dotací by už měla být překonaná a  bylo by potřeba změnit 

přístup a mnohem více motivovat, aby možnosti, jak snižovat 

spotřebu energie a tím i náklady na ni byly pro spotřebitele 

energie zajímavé.

#Vladimír Sochor, MPO Ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor

Nevhodné osvětlení žere až o 70 % víc. Podobných penězožroutů, jako jsou lampy, je v obcích víc. 

Skrývají se ve špatně řešených budovách a zařízeních, hromadné dopravě i na veřejných 

prostranstvích. Žere vás to jako nás?

Inspirujte se k úsporám energie na chytra-volba.cz.

Věci žerou víc, 
než tušíte

chytra-volba.cz

03264 inzerce lampa 240x290_v01.indd   1 06/11/2020   11:03
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: Projekt v kostce

Projekt byl zahájen v roce 2012. Každý občan si může zakou-

pit maximálně deset panelů (online nebo telefonicky) za 

cenu 950 EUR. Smlouva s Wien Energie vstupuje v platnost 

okamžikem zaplacení částky a občan se oficiálně stává spo-

lumajitelem. Následně městská společnost Wien Energie 

realizuje fotovoltaický modul za občana. Každý občan poté 

pronajme panely společnosti Wien Energie a  jednou ročně 

obdrží procento z  investované částky jako odměnu (na 

začátku projektu to bylo 3,1 %, nyní 2,25 / 1,75 %). Částku lze 

získat také ve formě poukázek, a to díky spolupráci s řetěz-

cem supermarketů SPAR. Smlouva trvá minimálně pět let, ale 

lze ji ukončit dříve zaplacením poplatku 75 EUR. Jakmile je 

dosažena životnost panelů (přibližně za 25 let), Wien Ener-

gie solární panely odkoupí a investovaná částka se danému 

majiteli vrátí.

: Dopad a další kroky

Po prvních 5 letech projektu instalovala společnost Wien 

Energie 30 elektráren vyrábějících 19,3 MW zelené elek-

třiny. Investice dosáhly 35 milionů EUR a do projektu bylo 

zapojeno 10 000 občanů. Občanská zařízení vyproduko-

vala 50 000 MWh, což se rovná roční spotřebě 550 000 

ledniček, čímž se ušetřilo přibližně 17 000 tun CO
2
. Od října 

2017 si občané mohou také zakoupit e-nabíjecí stanice 

o výkonu 11 kW se stejným modelem, jaký se používá pro 

FV panely. Cílem je zavést 1 000 elektrických nabíjecích 

stanic do roku 2020.

: Replikovatelnost: výzvy 

a faktory úspěchu

Tento model byl mimořádně úspěšný v  mobilizaci občanů 

pro výrobu obnovitelné energie. Většina občanů ve Vídni žije 

v bytech, takže nemají možnost podílet se na výrobě solární 

energie: chybí jim fyzický prostor, ale také technické znalosti 

a museli by projít velmi složitým schvalovacím řízením. Městu 

Vídeň se podařilo všechny tyto problémy překonat a poskytlo 

jednoduchou, ziskovou a  bezpečnou možnost. Model vou-

cherů do supermarketu byl obzvláště oceněn – vyprodal se za 

pouhých 72 hodin!

: Příběh úspěchu Vídně

První vídeňská elektrárna pro občany byla otevřena 

4. května 2012 v areálu elektrárny Donaustadt a společnost 

Wien Energie od té doby model rozšiřuje. Více než 30 solár-

ních a  větrných elektráren již dodává městu bezuhlíkovou 

energii. Tisíce místních investorů a pokračující vysoký zájem 

o  tento model ukazují silnou angažovanost vídeňské veřej-

nosti v oblasti klimatu.

: 30 % obnovitelných zdrojů 

do roku 2030

Bezpečné, cenově dostupné a  ekologicky šetrné záso-

bování energií podle potřeb je a  zůstává jedním z  nejdů-

ležitějších předpokladů vysoké kvality života a  ekonomic-

kého rozvoje města. Rámcová strategie Smart City Wien 

předpokládá, že do roku 2030 bude 30 % a do roku 2050 

70 % konečné spotřeby energie ve Vídni pocházet z obno-

vitelných zdrojů. To vyžaduje jak investice do elektráren 

v městské oblasti, tak i „dovoz“ obnovitelných zdrojů z okolního 

Úspěšný návod: 

Občanské 

elektrárny 

ve Vídni

WIEN ENERGIE VYPRACOVALA INOVATIVNÍ MODEL, KTERÝ SVÝM OBČANŮM UMOŽŇUJE 

ÚČASTNIT SE INSTALACE FOTOVOLTAIKY NA STŘECHÁCH VEŘEJNÝCH BUDOV NEBO TĚSNĚ 

ZA HRANICEMI MĚSTA.

�
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regionu a / nebo prostřednictvím dálkových kabelů. Občan-

ské elektrárny významně přispívají k  výrobě energie 

z obnovitelných zdrojů v  rámci hranic obcí a  v  širším regi-

onu, a pomáhají tak plnit energetické cíle rámcové strategie 

Smart City Wien.

: Fotovoltaický systém Unterlaa

„Tento projekt je modelem zapojení občanů na pod-

poru největšího vídeňského fotovoltaického systému 

Unterlaa. Zakoupením poukazového balíčku můžete 

přispět k  provozu fotovoltaického systému Unterlaa 

a  také k  obecnému rozšiřování obnovitelných energií 

v širší oblasti Vídně“, uvádí se v popisu projektu.

Systém se skládá z  6400 solárních modulů a  generuje při-

bližně dva miliony kilowatthodin solární energie. Slouží 

k ovládání místního čerpacího systému, kterým se má vídeň-

ská pitná voda dostat do města ještě ekologičtějším způ-

sobem. Nejen to, ale lokálně vyráběnou solární energii lze 

napájet přibližně 600 domácností.

Jak podpořit největší fotovoltaický 

systém ve Vídni zakoupením poukazů:

 · Registrační formulář můžete použít ke koupi maximálně 

tří balíčků poukazů (SPAR nebo energetické poukázky).

Balíček stojí 250 eur.

 · Po zadání objednávky pomocí online formuláře obdržíte 

e-mailem žádost o platbu a podmínky účasti.

 · Smlouva mezi vámi a Wien Energie vstupuje v platnost 

platbou. Za účast obdržíte roční poplatek ve formě SPAR 

nebo energetických poukazů na období pěti let. První 

vouchery obdržíte rok po zakoupení balíčku. Poukazy 

budou zaslány e-mailem.

 · U zákazníků Wien Energie hodnota voucheru odpovídá 

návratnosti 6,4% ročně (dostávají 60 eur ročně ve formě 

SPAR nebo energetických voucherů). U zákazníků jiných 

než Wien Energie je návratnost 1,32% (= 52 EUR ročně 

ve formě poukázek SPAR).

 · Abyste mohli těžit z vyšší odměny, staňte se okamžitě 

zákazníkem Wien Energie.

Jak se počítá úroková sazba

Na začátku zaplatíte 250 eur, po jednom roce s  úrokovou 

sazbou 6,4 procenta to odpovídá 266 eurům a po vystavení 

první poukázky na 60 eur zbývá 206 eur. Po dalším roce na 

6,4 procentním úroku to odpovídá 219,20 EUR a po vysta-

vení druhého poukazu zůstává 159,20 EUR. Po dalším roce 

na 6,4 procentním úroku to odpovídá 169,40 EUR a po vysta-

vení třetí poukázky zůstává 109,40 EUR. Po dalším roce na 

6,4 procentním úroku to odpovídá 116,40 eura a  po vysta-

vení čtvrtého voucheru zbývá 56,40 eura. To při úroku 6,4 

procenta odpovídá 60 eurům, které vám dáme v  podobě 

pátého poukazu.

K dispozici jsou dvě různé nabídky poukazů

 · Poukazy na elektřinu a zemní plyn – lze uplatnit na 

faktuře za elektřinu a / nebo zemní plyn od společnosti 

Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG.

 · Poukazy SPAR - lze uplatnit u pokladen všech obchodů 

SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, v restauracích INTER-

SPAR po celém Rakousku a v internetovém obchodě.

Zdroje: město Vídeň, energy-cities.eu

Nabídka 

pro občany

Umístění Nádrž na vodu Unterlaa

Napájení 1,92 megawattů

Roční výroba elektřiny 2,05 gigawatthodin (GWh) solární energie

Dopad Je pokryto 40 procent energetických požadavků 

nádrže na vodu Unterlaa a přibližně 600 domácností 

je také napájeno solární energií

Úspora CO
2

706 tun ročně

Zahájení projektu Listopad 2019

Instalace Květen 2020

Oblast instalace přibližně 10 100 m² = 1 ha

Celková plocha cca 28 000 m² = 2,8 ha

Technické údaje veřejné solární elektrárny Unterlaa
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Nejen, že městská rada stanovila ambiciózní cíle přechodu na 

energii – snížení spotřeby energie o 30 % a emisí CO
2
 o 40 % 

v  letech 2005 až 2020 - ale první výsledky jsou mimořádně 

povzbudivé, s  20% poklesem spotřeby energie a  18% pokle-

sem v emisích CO
2
 zaznamenaných v roce 2013.

Inspirován zkušenostmi německé Stadtwerke a  evropským 

fi nancováním z programu ELENA, navrhl Bristol ambiciózní stra-

tegii zpětného převzetí kontroly nad energií na úrovni města. 

Tato strategie vedla k založení městské energetické společnosti 

Bristol Energy v roce 2016.

První prioritou společnosti Bristol Energy je boj proti energe-

tické chudobě poskytováním spravedlivých cen obyvatelstvu. 

V  budoucnu má městská společnost v  úmyslu rozvíjet místní 

výrobu energie z obnovitelných zdrojů a služby zvýšení energe-

tické účinnosti. Jako doplňkový přístup Bristol také zdůrazňuje 

přínos komunitních energetických projektů.

V  roce 2010 město pomohlo vytvořit Bristol Energy Network, 

organizaci podporující komunitní iniciativy v oblasti obnovitelné 

MĚSTO BRISTOL V ANGLII JE ZNÁMÉ TÍM, 

ŽE JE ŽIVNOU PŮDOU PRO MÍSTNÍ A KOMU-

NITNÍ INICIATIVY VE PROSPĚCH EKOLO-

GICKÉ TRANSFORMACE, KTERÁ MU V ROCE 

2015 VYNESLA TITUL „EVROPSKÉ ZELENÉ 

MĚSTO“.

energie, která v roce 2013 vypracovala strategii místní komu-

nity pro energii (Bristol Energy Network, 2013). Město poté 

spustilo fond na fi nancování komunitních projektů v  oblasti 

obnovitelných zdrojů, Energetický komunitní fond v  Bristolu, 

a  aktivně se podílelo na založení Energetického družstva 

v Bristolu, komunitního družstva, které pro místní projekty již 

získalo 10 milionů liber.

Všechny akce prováděné městem Bristol najdete v jejich data-

bázi osvědčených postupů.

: Strategie komunitní energetiky

Strategii zahájil během Velkého zeleného týdne v  pátek 21. 

června 2013 starosta Bristolu George Ferguson a jménem sítě 

Iris Eiting ze společnosti Re: Work Ltd. Spolu se strategií George 

zahájil také Bristol Solar City, iniciativu, která z Bristolu učinila 

britské solární město. Měla obrovský vliv na prvky začleněné do 

národní strategie komunitní energetiky tehdejší koaliční vlády 

v roce 2014 a byla uznána jako příspěvek k ocenění města Bris-

tolu coby Evropského hlavního zeleného města v roce 2015.

Naší vizí je „město, kde má každý přístup k  dostatečně 

dostupné nízkouhlíkové energii pro své potřeby; kde moudré 

a inovativní využití energie dává občanům sílu a zvyšuje eko-

nomiku, přičemž aktivní komunity po celém městě vytvářejí 

a spravují značné množství jejich energetické potřeby,“shrnul 

starosta Ferguson.

Strategie Bristolské komunitní energetiky 

je stanovena v pěti tématech:

1. Odolnost komunit a energetická chudoba

2. Porozumění souvislostí zdrojů energie 

 a lidského chování

3. Energetická účinnost a nízkouhlíkové 

technologie

4. Výroba obnovitelné energie 

5. Místní ekonomický rozvoj

Pod každým tématem jsou uvedeny dlouhodobé cíle a nazna-

čeny orientační kroky k jejich naplnění.

Tato strategie předpokládá budoucnost Bristolu, kde jed-

notlivci, komunity, organizace a podniky vnímají energii jako 

cenný a  měřitelný zdroj. Více a  kvalitnějších vzdělávacích 

a rozvojových programů přináší lepší pochopení energetické 

poptávky a  posiluje obecné povědomí. Energie se využívá 

efektivněji, což pomáhá šetřit peníze a  řešit energetickou 

chudobu. Zvýšené nasazení výroby obnovitelné energie na 

komunitní úrovni dává jednotlivcům sílu se stát aktivními uži-

vateli této energie. 

Díky těmto věcem se Bristol stal místem, kde:

 · Lidé rozumí spotřebě energie a jsou aktivními, angažova-

nými spotřebiteli i skladovateli energie

 · Emise uhlíku se snižují podporou projektů i podporou 

změny chování, energetické účinnosti a využíváním 

nízkouhlíkových technologií

 · Energetická účinnost je součástí každodenního života 

a zvyšuje zabezpečení dodávek energie pro budoucí 

generace

 · Používají se obnovitelné zdroje energie, takže Bristol 

je méně závislý na nejistých vnějších zdrojích energie

 · Je eliminována energetická chudoba a dochází k menší 

nerovnosti

 · Existuje silná nízkouhlíková místní ekonomika s novými 

obchodními příležitostmi a možnostmi školení �

Bristol 
britský lídr 

v oblasti 

energe-

tických 

inovací
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: Podpora ekosystému

Níže jsou uvedeny jako orientační seznam zúčastněné 

strany potřebné k  uskutečnění této strategie. Projekty, ini-

ciativy a schémata budou pravděpodobně zahrnovat různá 

partnerství a  interakce, jak se budou v průběhu času vyví-

jet. V následujícím seznamu Bristol navrhuje různé kategorie 

zúčastněných stran, což může být inspirativní pro jakékoliv 

město.

 · Komunita: obyvatelé a vlastníci budov, sousedská 

partnerství a další obecní komunitní organizace; 

širší komunity mimo Bristol

 · Městská rada v Bristolu

 · Centrum pro udržitelnou energii

 · Komunitní skupiny všeho druhu: farnosti, kulturního 

dědictví, komunity matek s dětmi atd.

 · Místní skupiny pro energii a transformaci / udržitelnost: 

Bristol Energy Network, Transition Bristol

 · Sociální podniky a družstva: Bristol Power Co-op, 

Bristol Energy Co-op, Bristol Solar Co-op

 · Pronajímatelé (sociální a soukromí)

 · Agentury: Regen SW, Low Carbon South West

 · Komerční sektory (instalační firmy, stavební firmy, 

poskytovatelé financí): instalační sítě, poskytovatelé 

Green Deal, organizace Green Deal Advice Organisations

 · Místní (a národní) mediální a umělecké organizace

 · Instituce vzdělávání a odborné přípravy: střední školy, 

vyšší odborné školy a univerzity

 · Partnerské organizace: Local Enterprise Partnership, 

Bristol Green Capital Partnership

 · Národní vládní útvary: DECC, CLG, DEFRA

 · Velké energetické společnosti

: Bristolský fond komunitní 

energetiky

Společnost Bristol Energy Network (BEN) spolupracuje 

s městskou radou v Bristolu a komunitní nadací Quartet na 

zřízení a  provozování energetického fondu pro komunitu 

v  Bristolu. Doposud proběhlo 5 kol fondu a  po prvních 3 

kolech provedli vyhodnocení jeho fungování. Hlavní zjištění 

jsou tato: 

 · spolupráce mezi novými (neenergetickými) skupinami 

a zkušenějšími členy BEN fungovala dobře

 · fond úspěšně dosáhl oblastí s vyšší úrovní deprivace

 · proces podávání žádosti byl jasný a  nabízená podpora 

byla užitečná

 · hlášení a sběr dat by mohly být efektivnější

 · akce ke sdílení zkušeností by byly vítány

: Financování grantů

Bristolský grantový program podporuje aktivity s  jedním 

z následujících cílů:

 · Podporovat místní obyvatele při snižování jejich 

spotřeby energie (např. spotřeby elektřiny nebo plynu)

 · Podporovat místní obyvatele v přechodu k čistším 

obnovitelným zdrojům energie

 · Podporovat místní obyvatele při přijímání opatření, která 

zajistí, že si mohou dovolit uspokojit své energetické potřeby

 · Grantový program může podporovat všechny náklady 

související s projektem nebo aktivitou, včetně: 

základních nákladů (např. zaměstnanci, náklady na 

kancelář), nákladů na projekt (např. pronájem místa 

konání, projektový pracovník) a kapitálových nákladů 

(může podporovat náklady na obnovitelné zařízení).

: Naše úspěchy v Bristolu

Naše energetická služba vytváří strategii čisté energie ve pro-

spěch místních komunit. Energetická služba doposud:

 · pomohla více než 2 000 soukromým a obecním domům 

stát se teplejšími a zdravějšími díky upgradům jejich 

energetické účinnosti

 · poskytla solární investiční program za několik milionů 

liber do firemních a komunitních budov instalací více než 

8 megawattů (MW) solární fotovoltaiky po celém městě, 

což je dost na napájení 8000 domácností

 · založila komunitní energetický fond pro osvědčené 

postupy na podporu více než 50 místních komunitních 

skupin s projekty udržitelnosti a energetické účinnosti

 · investovala téměř 2 miliony liber (GBP) do renovace ener-

getické účinnosti napříč budovami ve vlastnictví města, 

což přináší úspory 1 milion GBP ročně na účtech za energii

 · stala se první britskou obcí, která bude stavět a spravovat 

vlastní velké větrné turbíny, a to o výkonu 6,8 MW 

vlastněné a spravované solární a větrnou farmou 

v Avonmouth, která by mohla generovat dostatek čisté 

energie k napájení více než 14 000 domácností

 · zahájila první část nízkouhlíkové a levnější tepelné sítě 

v Redcliffe a Temple Quarter, stejně jako několik mini 

tepelných sítí pro sociální bydlení po celém městě

 · zřídila Bristol Energy, jednu z prvních britských energetic-

kých společností ve Velké Británii, která pomáhá zákazní-

kům, pro které je obtížné vytápět a osvětlovat jejich domy, 

nabídkou jednoduché, spravedlivé a transparentní alterna-

tivy k největším poskytovatelům energie v zemi

 · splnila cíl snížit emise uhlíku o 60 % o tři roky dříve

 · Zavázali se, že se Bristol stane uhlíkově neutrálním 

městem do roku 2050.

: Solární investiční program

Energetická služba je odpovědná za realizaci solárního inves-

tičního programu za několik milionů liber, který nainstaloval 

více než 8 MW solární fotovoltaiky po celém městě. Instalo-

vali jsme solární panely po celém městě, od našich obecních 

budov, jako jsou kanceláře a školy, až po velké solární farmy 

a instalace v některých z nejznámějších budov Bristolu, jako je 

stadion Ashton Gate a Ústřední knihovna.

Náš solární investiční program ušetřil městu miliony liber sní-

žením účtů za energii a  zároveň výrazně snížil naše emise 

uhlíku a  posílil pozici Bristolu jako nejudržitelnějšího brit-

ského města.

Chceme, aby každý v  Bristolu měl přístup k  čisté energii 

a  měl schopnost snižovat emise uhlíku, proto nabízíme pří-

stup k  programu solárních investic všem organizacím po 

celém městě.

: Proč používat solární investiční 

program?

Existuje mnoho důvodů, proč využít solární investiční program 

k realizaci vašich solárních projektů, včetně:

 · Žádné počáteční náklady – 100% instalačních nákladů 

bude hrazeno předem městem Bristol.

 · Žádné náklady na údržbu – město pokryje náklady na 

provoz a údržbu po dobu 20 let trvání projektu, včetně 

čištění, náhradních dílů a práce.

 · Úspora nákladů – každá jednotka elektřiny vyráběná 

solární energií a použitá na místě stojí méně, než kolik 

obvykle občané platí, což znamená, že úspory nabíhají od 

prvního dne projektu.

 · Podpora Bristolu – spolupráce s místním úřadem propojí 

danou společnost s městem a s cestou k uhlíkové neutra-

litě a zviditelní daný projekt prostřednictvím 

společných propagačních příležitostí.

 · Vytváření pracovních míst – město stimuluje poptávku 

a udržuje pracovní místa ve vysoce kvalifikovaném 

solárním fotovoltaickém průmyslu ve Velké Británii.

 · Solární fotovoltaické systémy se instalují rychle, 

minimálně narušují běžný každodenní provoz, prokazují 

závazek k udržitelnosti a snižují účty za energii. 

Město poskytuje vše místním organizacím bez jejich 

nákladů.
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DIGITÁLNĚ ŘÍZENÁ DECEN-

TRALIZOVANÁ ENERGETIKA 

JE ZÁKLADNÍM PŘEDPO-

KLADEM PRO FUNGOVÁNÍ 

DEMOKRATICKÉ SPOLEČ-

NOSTI. ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK 

ELEKTRICKÉ ENERGIE JE PRI-

ORITNÍM BEZPEČNOSTNÍM 

ÚKOLEM STÁTU. SOUČASNÁ 

CELOSVĚTOVÁ POLITIKA, 

KTERÁ SMĚŘUJE KE SNIŽO-

VÁNÍ ODPADŮ A NEGATIV-

NÍCH DOPADŮ FOSILNÍCH 

ZDROJŮ KLADE STÁLE 

VĚTŠÍ NÁROKY NA INSTA-

LACI TĚCH ČISTÝCH. ABY-

CHOM JAKO SPOLEČNOST 

(OBČANÉ ČR) Z TÉTO POLI-

TIKY OPRAVDU PROFITO-

VALI, JE NUTNÉ POTŘEBNÉ 

INVESTICE UCHOPIT PRO-

MYŠLENÝMI PROGRAMY, 

KTERÉ OPTIMÁLNĚ VYUŽIJÍ 

ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽ-

NOSTÍ. JE NUTNÉ RESPEK-

TOVAT FYZIKÁLNÍ ZÁKONY 

A ZÁROVEŇ NEZAPOME-

NOUT NA STABILITU VŠECH 

HLAVNÍCH ENERGETICKÝCH 

INFRASTRUKTUR, KTERÉ 

NESMÍME OHROZIT. 

Energetika 

nové generace 
: Lokální distribuční 

území (LDÚ)

Inovace technologických zařízení i řídicích 

systémů se i díky globalizaci vyvíjejí stále 

rychleji a přinášejí zlepšení jak ve své účin-

nosti, tak i v kvalitě a bezpečnosti. Protože 

se jedná o upgrade kritické infrastruktury 

i  skrze digitalizaci, nesmíme zapomenout 

na případná rizika kybernetických útoků 

a veškerá zařízení konstruovat i na manu-

ální ovládání v případě hackerských útoků. 

: České zdroje energie

Česká republika by se měla opřít o vyzkou-

šené a  efektivní zdroje, jako jsou jaderné 

elektrárny, doplněné o další jaderné zdroje 

4 a 5 generace, a tyto zdroje doplnit plyno-

vými (včetně vodíku), které mají také vyso-

kou účinnost. Tyto zdroje pak doplňovat 

obnovitelnými (OZE) s  akumulačními (např. 

bateriovými) systémy. Tímto přístupem 

budeme schopni lokálně vyrábět a spotře-

bovávat elektřinu z OZE a neohrozíme stabi-

litu stávající energetické infrastruktury.

: Městské OZE

Každá obec a  její spádové území je lokál-

ním distribučním územím, které je velmi 

cenným „lénem“ a  může být ekonomicky 

přínosným pro lokální ekonomiku a  rozvoj 

obce, občany, podnikatele, místní, ale i cizí 

investory. V  rámci řízené decentralizace 

(tj. lokální distribuční území) se tvoří systém 

kritické infrastruktury (zákon 240/2000 Sb., 

o  krizovém řízení a  o  změně některých 

zákonů (krizový zákon) a  nařízení vlády 

č. 432/2010 Sb. ochrana při výpadku ener-

gií) nazývaný také Smart Grid (inteligentní 

síť). Jejím principem je interaktivní obou-

směrná komunikace mezi výrobními zdroji 

a spotřebiči nebo mezi spotřebiteli o aktuál-

ních možnostech výroby a spotřeby energie. 

LDÚ přináší zcela nové možnosti: vybudo-

vání ostrovních provozů, kompletní přebu-

dování energetické infrastruktury u nejdů-

ležitějších částí obce (města) s  doplněním 

nových obnovitelných, nebo jiných zdrojů. 

Tato soustava za normálních okolností fun-

guje jako lokální výroba i spotřeba, přináší 

nezanedbatelný ekonomický přínos a v pří-

padě výpadku nadřazené energetické 

infrastruktury plní účel bezpečnostních �
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dodávek energií. Představitelé města tak 

jsou schopni za podpory odborníků a srozu-

mitelného vysvětlení občanům proměnit své 

město/obec v  Lokální distribuční území, tj. 

systém fungující energetické soběstačnosti 

a bezpečnosti. Důležité je však stavět ener-

getické celky (elektrárny), nikoliv podporo-

vat OZE pouze na jednotlivých budovách.

 

: Komunitní energetika 

řízenou decentralizací

Občané či další investoři mohou investo-

vat do společných (komunitních) energe-

tických projektů (výstavba energetické 

infrastruktury, výstavba větších zdrojů např. 

kogenerace, FVE, bateriové či vodíkové 

úložiště pro část obce), vlastních projektů 

(FVE na střeše rodinného domu). Celý pro-

jekt musí být realizován koncepčně, a  to 

s ohledem na více faktorů. V případě kva-

litně navrženého projektu a správné reali-

zace je schopna obec a její občané „šetřit, 

vydělávat a  dále investovat (zhodnocovat 

své fi nance přímo před vlastním domem).“

: Kde leží peníze

Vlastní výrobou elektřiny a tepla skrze FVE 

a  kogerenace a  vlastní spotřebou (snížení 

účtů za energie veřejných budov) či prode-

jem lokálním spotřebitelům (místním podni-

katelům či občanům) ve „vlastním distribuč-

ním území“. Městské distribuční území tak 

vyžadují vlastní trafostanice, čímž se uspoří 

dosavadní poplatek za distribuci. Úspory 

tak lze u  elektřiny dosáhnout ve veřejném 

osvětlení, veřejných budovách či provozech 

městských fi rem (např. ČOV). V oblasti tepla 

se jedná o  digitalizaci výrobních zdrojů, 

nových zdrojů/výroby plynu a vodíku.

: Výdaje na energetiku

1/2 výdajů na energetiku 

tvoří regulované poplatky za:

 · DISTRIBUCI

 · PODPORA OZE

 · ALOKACE PŘÍKONU

 · POPLATKY ZA JISTIČE ...

Pasport a faktická data o energetické 

infrastruktuře 

Každá nová věc vyžaduje přesvědčení, 

argumenty a  přípravu, neboť se jedná 

o věci nové a mnohdy nevídané. To platí 

i  o  možnostech digitalizace. Z  reálných 

argumentů „proč to nejde“, které jsme 

na městech či krajích zažili, jsme vybrali 

následující:

: Mapové podklady – 

pasport energetické 

infrastruktury 

Pasport energetiky je digitální mapou 

všech informací o  veškeré energetické 

infrastruktuře na celém území města/

obce/kraje a  souvisejících plochách bez 

ohledu na jejich majitele či provozovatele. 

To znamená i  infrastrukturou třetích sub-

jektů (např: energetických společností, 

stávajících výroben, připravovaných pro-

jektů a technických záměrů všech dotče-

ných s tímto územím, bez ohledu na druh 

energetické infrastruktury). 

Takový pasport vyžaduje tyto kroky:

 · Založíme mapový podklad 

(webovou mapu), do kterého 

budeme zaznamenávat veškeré 

informace které máme v papírové, 

elektronické či jiné podobě

 · označíme každý bod na mapě 

a k tomuto bodu roztřídíme všechny 

dokumenty, které se ho týkají 

(musí proběhnout i fyzická kontrola 

na místě samém, kde překontro-

lujeme a zapracujeme poslední 

podrobnosti); čím podrobněji doku-

mentaci zpracujeme, tím budou 

následné návrhy a výpočty kva-

litnější, a to včetně toho, že bude 

možné jednotlivé návrhy a nápady 

dále zpracovávat i online. 

 · zapracujeme veškerou energetic-

kou infrastrukturu, a to včetně té 

třetích osob

 · projektové a jiné záměry v celé loka-

litě, a to i záměry, které s energetickou 

infrastrukturou nesouvisí, jako oprava 

chodníku, rekonstrukce vozovky, 

oprava mostu, výstavba nemovitostí, 

developerské záměry atd.

 · zakreslení všech vedení (sítí) do 

mapového podkladu (zakreslení 

bude orientační, pokud nejsou již 

zařízení geodeticky zaměřena)

: Znalost energetické 

infrastruktury

Vypracujeme ke každé technologii a zařízení 

kartu a zkrácenou technickou dokumentaci 

tak, aby bylo možno co nejpřesněji identifi -

kovat jednotlivá zřízení. Dále bude doplněna 

karta majetku (inventura majetku), čí majetek 

skutečně je, kde je přesné rozhraní mezi 

jednotlivými uživateli daných zařízení. Také 

stáří a  předpokládané náklady na údržbu 

a  obnovu jednotlivé infrastruktury (facility 

management). Přenosové a  jiné parametry 

energetické infrastruktury, její aktuální vyu-

žití vzhledem k  technickým parametrům. 

Vyhodnocení stávajících a  požadovaných 

parametrů, pokud to bude možné z dostup-

ných datových podkladů, jako jsou např. 

průběžná měření, porovnání rezervovaných 

příkonů a  výkonů s  daty na fakturách aj. 

Po důkladném sběru informací a  pasportu 

jednotlivých zařízení, dojde k  zapracování 

všech těchto poznatků a dat do mapového 

podkladu a souvisejících dokumentů. 

: Jak připojit význam-

né výroby a spotřeby 

Po zpracování všech výše uvedených 

dokumentů dojde k  technické analýze 

stávajícího stavu. Na základě této analýzy 

a  skutečného pasportu bude vytvořen 

dokument pracovně nazvaný Analýza – 

stav 0. Tento dokument bude obsahovat 

prvotní návrhy jednotlivých lokalit nejvhod-

nějších pro spuštění projektů Lokální distri-

buční území. Prvním krokem návrhu LDÚ je 

propojení významných výrob a spotřeb ener-

gií v  daném území (veřejné budovy, školy, 

průmyslový areál, stadion, teplárna atp.). 

: Příprava připojení 

pro občany 

Na trasách nového vedení, propojujících 

významné výroby a  spotřeby energie, se 

zahájí příprava na připojení jednotlivých 

občanů (majitelů domů aka střech), které 

by bylo možné připojit do sítě jako výrobce 

i jako spotřebitele energie. Všechny poten-

ciální „výrobní“ plochy (střechy budov, par-

kovací plochy atp.) jsou podrobeny analýze 

dle solárního katastru a  jsou vypočteny 

potenciální solární zisky a možné bilance.

Velký význam při realizaci LDÚ (ekonomický, 

technický), bude mít koordinace s  ostat-

ními záměry a plány, a to jak v přípravě, tak 

i  v  realizaci. Jedná se o  koordinaci plánů 

a  prací na základě zpracované Analýzy - 

stav 0, která je startovacím dokumentem 

pro následné studie a  projekty. V  případě 

vhodného harmonogramu a  systémového 

řízení, bude možné snižovat náklady na jed-

notlivé následné investice LDÚ, a to formou 

sdružených investic v případě připravované, 

nebo probíhající realizace na daném území. 

Kromě energetického vedení tak lze uvažo-

vat o nasazení těchto sítí a zařízení:

 · Vysokorychlostní internet

 · Centrální vytápění (CTO) 

 · Výměna kabeláže veřejného osvětlení

 · Opravy/výstavby chodníků a cyklos-

tezek 

 · Nové zdroje a úložiště, např. vodík

 · Oprava/výstavba energetických 

prvků jiných společností

 · Pokládka energetické či datové 

infrastruktury jiných subjektů 

Jak na LDÚ

: Čím začítCo v ceně 

elektřiny 

platíme?

Kde můžete

ušetřit?

+

+

=
/kWh3 Kč

1,50 Kč
DISTRIBUCE

1,50 Kč
VÝROBA

=
/kWh2 Kč

1 Kč
DISTRIBUCE

1 Kč
VÝROBA

Nákup od levnějšíh oobchodníka

Optimalizace na distribučním 

území

Argumenty, 

proč to nejde Častá realita

Jak na LDÚ 

: Rozkopat 

ulice už jen 

jednou

�

Ale my máme energetickou 

koncepci a tam je vše

Literární dílo o mnoha set stranách, mnohdy i více než 10 let 

staré, zachycující tehdejší stav energetiky, bez dlouhodobé 

vize, a popisující projekty (mnohdy s nesmyslnou návratností), 

na které město nemá peníze a čeká na dotace

Pasport, ten už máme Pouhé energetické štítky budov

Máme energetického 

manažera

Přepisuje stavy elektroměrů do excelu, případně do softwaru 

energetického managementu

Energii, tu už jsme soutěžili
Chybí myšlení pro komunitní energetiku, energie se přeci 

nakupuje a tam jsme ušetřili

Je to v souladu 

s energetickými zákony
Orientace v legislativě a jejím výkladu je slabá

Je to moc drahé, 

to se nevyplatí

O investicích do řádného pasportu a digitalizace, které jsou 

základním předpokladem pro LDÚ
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: Postup a nástroje 

Samotná digitalizace a  pasportizace dle 

výše uvedeného nestačí. Pro získání 

a  zapracování informací o  majetku třetích 

stran a jejich investičních plánech, je nutné 

vytvořit obcí/městem koordinované pro-

středí, do kterého se snadno mohou místní 

aktéři zapojit a své majetky a plány sdílet 

v jednom digitálním prostředí. Proto je pro 

úspěch LDÚ nutné disponovat Inovačním 

týmem města (mezirezortní tým) a  Měst-

ským Inovačním Konsorciem (složeným 

ze zástupců zájmových stran). Ty mohou 

i společně koncentrovat fi nanční či jiné pro-

středky v Městském Inovačním Fondu.

Organizace práce 

na úrovni obce

 · Inovační tým města

 · Městské inovační konsorcium (MiK)

 · Městský inovační fond (MiF)

Investice

 · Projektová příprava

 · Solární katastr

 · Smluvní a majetková agenda

Řešení

 · CZECH.UP asistence

 · Jeden digitální model

 · Fázová realizace 

: Náklady – příprava 

Pro ilustraci potřebných kroků a jejich nákladů 

jsme zanalyzovali jednu větší a jednu menší 

obec v ČR. Data vznikla v rámci zpracované 

koncepce Smart City pro tyto obce. Obce se 

mohou stát členy spolku pro inovace samo-

správ CZECH.UP a  využívat asistence pro 

expertní management celého procesu.

: Návratnost – odha-

dovaná 

Velkou roli v případě návratnosti bude hrát 

výše investice. V  případě možnosti reali-

zace větších celků, bude vždy návratnost 

kratší. V  případě Orlové s  odhadovanou 

výší investic 380 mil. je předpokládaná 

návratnost 5-6 let. 

: Společenské přínosy 

Kromě fi nanční stránky věci je nutné zohled-

nit i další dopady LDÚ, které jsou prokázány 

mnoha úspěšnými příklady ze zahraničí, vět-

šinou spojených s komunitní energetikou:

 · Peníze občanům v malých obcích 

(např. formou nájmů jejich střech)

 · Zhodnocení nemovitostí 

(např. vysokorychlostní internet)

 · Peníze do obecní kasy

 · Nové služby v obcích a noví občané

 · Podpora lokální zaměstnanosti 

a podnikání

 · Cirkulární ekonomika: snížení uhlíkové 

stopy a produkce emisních povolenek

 · Digitalizace a ekonomika s přidanou 

hodnotou

 · Vzdělávání obcí i občanů k udržitel-

nému rozvoji a v digitalizaci

Závěrem lze zhodnotit, jak poznáme 

úspěšně nasazenou LDÚ, a  to skrze 

masivní systémové využití zastavěných 

ploch různých majitelů pro produkci 

lokální energie z  OZE, podporou vodí-

kové ekonomiky a  vyšší kvalitou života 

v malých obcích se službami 21. století.

Úspory na distribučním území – optima-

lizace a  efektivita, propojením vlastními 

kabely se město stává pánem svého dis-

tribučního území

Nové zdroje energie (elektřina a  teplo) 

– FVE + kogenerační jednotky – u vybra-

ných veřejných budov vybudovat nové 

energetické zdroje a  nahradit stávající 

neefektivní zdroje tepla

Vlastní energetika – 100% spotřeba 

vlastních zdrojů, bez nákupu elektřiny, 

energie patří občanům/obci

Prodej energie a komunitní energetika – 

výkon vlastních zdrojů je větší než spo-

třeba, energie prodávána komerčním 

subjektům, čímž dochází ke stabilnímu 

příjmu do rozpočtu města

Inovace a sdružené investice – město spolu 

s budováním energetické sítě instaluje vyso-

korychlostní internet, obnovuje teplovodní, 

vodovodní či kanalizační řad, a  získané 

zdroje investuje do inovačních programů, 

digitální gramotnosti a vzdělávání.

: Roudnice nad Labem 

– případ užití bez 

dotací

Počet obyvatel: 13 tis., Nadmořská výška: 

195 m.n.m.

Průměrná spotřeba elektřiny na jednoho 

obyvatele činí 6,2 MWh/rok. Ve srovnání 

s  jinými geografi cky srovnatelnými státy 

Evropy je v  ČR nadále nižší spotřeba 

elektrické energie na jednoho obyvatele 

(pro srovnání Německo 6,5 MWh/rok, 

Rakousko 8,1 MWh/rok). Průměrná cena 

elektřiny pro domácnosti je v současné 

době 4,91 Kč/kWh. V roce 2019 byla prů-

měrná cena 3,97 Kč/kWh.

Pro 13tisícové město se tak jedná 

o 80 600 MWh, kdy občané zaplatí za ener-

gie cca 322,4 mil. Kč/rok. Jedna polovina 

nákladů je spojena s  regulovanou cenou 

za přenos, distribuci, rezervovaný příkon… 

a poplatky za OZE. Druhá polovina nákladů 

je spojena s  výrobou el. energie, tj. 161,2 

mil Kč. Na výrobu 80,6 mil. MWh elektrické 

energie je potřeba 75 MWp výkon FVE 

o celkové ploše 456 tis. m2, tj. 45,6 ha. Plo-

cha o této výměře dodá celoroční spotřebu 

města. Cena FVE o výkonu 78 MWp je při 

současných cenách přibližně 950  mil.  Kč. 

Pokud by město napojilo FVE do distribuční 

sítě a platilo stávající distribuční poplatky, tak 

je návratnost investice bez dotací cca 6 let.

Pokud by město vlastnilo distribuční území, 

tzn. využilo by poplatky za distribuci jako 

investice do vlastní infrastruktury, tak na 

výstavbu DÚ má k  dispozici 950 mil. Kč 

s návratností 6 let. Při průměrné ceně výkopu 

včetně pokládky kabelu 1 500 Kč/bm lze 

vybudovat LDÚ o délce 630 km. Při investici 

900 mil. Kč je město 100 % energeticky nezá-

vislé a po uplynutí 6 let při stávajících cenách 

energie město získává příjem do městské 

pokladny ve výši 161 mil. Kč ročně.

Při užitné životnosti FVE panelů 15 let může 

město získat až 1,4 mld. Kč a  zároveň zajistí 

občanům 100% nezávislost na jakémkoliv 

vnějším vlivu a získá další konkurenční výhody:

 · Garantovanou cenu energie po 

dobu 15 let

 · Odolnost proti black-out

 · Zisk při prodeji zelené energie

 · Bezemisní zdroje energie

 · Další příjmy a benefity – občané 

instalují FVE na vlastních střechách 

a stávají se součástí komunitní 

výroby elektrické energie – tzn. 

občan profituje z prodeje energie

Nabízí se tak po vzoru Vídně či Bristolu zří-

dit investiční fond, umožňující občanům se 

spolupodílet na výstavbě a provozu obecní 

elektrárny, občan se stává akcionářem elek-

trárny a podílí se na investicích i ziscích.

#Radek Gutwirth, David Bárta

PŘÍKLADY 

ANALYZOVANÝCH MĚST

ORLOVÁ 

(30 TIS. OBYV.)

HULÍN 

(7 TIS. OBYV.)

Analýza 5 mil. Kč 3,5 mil. Kč

Projektová příprava 23 mil. Kč 16 mil. Kč

Solární katastr 1 mil. Kč 0,5 mil. Kč

Smluvní a majetková agenda

Asistence CZECH.UP 150 tis. Kč/ročně 150 tis. Kč/ročně

Realizace 380 mil. Kč 200 mil. Kč

ŠKOLA

 30–120 MWH/ROK

ZIMNÍ STADION

 700–1  400M WH/ROK

PRŮMYSLOVÝ AREÁL

 6 000–13 000 MWH/ROK

MĚSTSKÝ ÚŘAD

170–260 MWH/ROK

BYTOVÁ ZÁSTAVBA (80 BYTŮ)

CCA 120–200 MWH/ROK

Argumenty 

pro LDÚ

První krok LDÚ - propojení významných odběratelů a výrobců v území do jedné sítě, dává smysl pro dosahování energetických úspor, i pro vedení dalších produktovodů
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Tento článek tak přináší celkový přehled o  nové generaci 

městské energetiky, který je následně rozepsán formou dal-

ších článků, jež se věnují jednotlivým prvkům.

Průnikem digitalizace a  energetiky vzniká rastr/architektura 

s  16 komponentami, které umožňují zařadit každý produkt 

v oblasti energetiky do tzv. „value chain“, defi novat role jed-

notlivých stakeholderů včetně vhodných byznys modelů 

a také postupy pro zavádění lokální/obecní decentralizované 

řízené energetické sítě. Obecně platí, že nejpokročilejší pro-

dukty jsou ve vrstvě řízení a v aktivitách na straně spotřeby, tj. 

peer2peer platformy. Vzdělávací program MPO, který je před-

staven tímto časopisem, je tak strukturován dle této architek-

tury a představuje popis jednotlivých kroků, aktivit a nástrojů 

pro postupné a koncepční zavádění obecní/městské LDÚ.

: Ad Plánování

V kontextu digitalizace nejsou uvedené Plány literárním dílem, 

ale digitální mapou (modelem) obsahující v  jednotlivých vrst-

vách kompletní pasport výroben, distribučních sítí i  spotřeb 

energie, a  to nejen stávajícího stavu, ale i  plánů a  investic. 

Město organizuje všechny provozovatele v jednom digitálním 

modelu ve formě Městského Inovačního Konsorcia a  vyu-

žívá různé fi nanční zdroje v Městském Inovačním Fondu. Jen 

díky tomuto přístupu lze nalézt synergie investic jednotlivých 

aktérů, a  to nejen v energetice. Výsledkem těchto snah jsou 

významné příjmy do městské pokladny, zapojení občanů 

podobnými programy, jaké ukazují příklady z Vídně a Bristolu, 

lokální zaměstnanost a vzdělanost, digitální ekonomika a vyu-

žití big dat a umělé inteligence a také zcela nové služby, např. 

podpora elektromobility. Jedná se o mentální posun ze soci-

alistického chápání veřejné správy (investor, zhotovitel, pro-

vozovatel) do inovačního (iniciátor, organizátor, podporovatel 

občanské společnosti). Tento posun lze ilustrovat na příkladu 

elektronabíjecích stanic; nyní je zaveden přístup, že město 

„vysoutěží“ dodavatele, který následně nainstaluje jednotky 

kusů, zejména v blízkosti radnice. Inovační přístup se podařil 

např. v německých Roztokách, kde město po tři roky provo-

zovalo dotační program pro občany, aby na svých pozemcích 

vybudovali nabíjecí stanice dle daného standardu a  s  veřej-

ným přístupem, po jejichž realizaci město proplatilo ze 100 % 

dané investice. Tak během tří let byla ve městě dostupná 

MĚSTSKOU ENERGETIKU ČEKÁ DIGI-

TÁLNÍ TRANSFORMACE. ABY MOHLA BÝT 

ÚSPĚŠNÁ A EFEKTIVNÍ, JE NUTNÉ MÍT 

UCELENOU PŘEDSTAVU, Z ČEHO VŠEHO 

SE SKLÁDÁ, JAK SPOLU JEDNOTLIVÉ PRVKY 

SOUVISÍ A JAKÉ ROLE JEDNOTLIVÍ ÚČAST-

NÍCI MAJÍ ZASTÁVAT. PROTOŽE JE ENERGE-

TIKA V KONCEPTU CHYTRÉHO MĚSTA TZV. 

KILLER APPLICATION DIGITALIZACE, A TO 

I DÍKY VÝZNAMNÉ FINANČNÍ NÁVRATNOSTI 

INVESTIC, MĚL BY NÁSLEDUJÍCÍ ARCHITEK-

TURU ZNÁT A CHÁPAT KAŽDÝ MĚSTSKÝ 

ZASTUPITEL.

Chytrá 

městská 

energetika

: architektura 

městského programu

Jak architektuře rozumět

Architektura se opírá o 4 vrstvy 

digitalizace energetiky 

 1. VRSTVA
ORGANIZACE: jak investice z pozice města 

organizovat a plánovat 

 2. VRSTVA 
EVIDENCE A DATA: jak evidovat a sbírat data

 3. VRSTVA
INFORMACE: jak ovlivňovat cenu, výrobu, 

distribuci a spotřebu energií

 4. VRSTVA
ŘÍZENÍ: jak řídit lokální/obecní energetickou síť

Energetika je rozdělena do 4 vertikál 

dle typu aktivit

1.
Aktivity 

a nástroje 

města

2.
Aktivity 

a nástroje na 

straně výroby 

energií

3.
Aktivity 

a nástroje 

na straně 

distribuce

4.
Aktivity 

a nástroje 

spotřeby 

energie

�
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standardní plošná síť nabíjecích stanic, kterou by město samo 

nikdy nedokázalo zrealizovat. Tento inovační model lze vztáh-

nout i na další služby.

: Ad Měření (Registry)

Prostá digitální evidence všech zařízení, ať už energetických, 

či telekomunikačních, pořizovaná různými subjekty (státem 

a jeho organizacemi, krajem, městem, městskými fi rmami, sou-

kromými fi rmami, spolky…) v  jednom digitálním modelu pod-

poruje datovou ekonomiku a  usnadňuje rozhodování, čímž 

odbrzďuje investice. Město, případně kraj, je ideální úrovní 

pro správu takových registrů/modelu, čímž usnadňuje jiným 

investorům se připojit (obecně uznávaný standard) svými zaří-

zeními/senzory/daty a zároveň zmapuje, jaké potřeby v daném 

území existují a  jak je lze efektivně řešit (například napojit 

solární elektrárny občanů do blízké trafostanice výrobního 

závodu). Tím se překonávají zejména organizační překážky, 

které rozvoj demokratické společnosti a udržitelného byznysu 

brzdí nejvíce.

: Ad Ovlivňování

Plány a souvisící registry slouží ke vzniku digitálních modelů, 

tj. novým možnostem, jak energie ve správný čas nakupovat, 

jak eliminovat špičkové výkony připojením jiných zdrojů či 

akumulací, jak zapojit umělou inteligenci, aby na základě dlou-

hodobých dat z mnoha zdrojů o různých jevech (tzv. big dat) 

předzpracovala možné scénáře pro rozhodování zastupitel-

stva či jiných investorů, provozovatelů (např. datových center) 

ale i občanů (vhodný tarif, načasování větší spotřeby apod.).

: Ad Řízení

Nejobtížnější a zároveň nejdražší úrovní je řízení sítě i s ohle-

dem na možný black-out. Německé zkušenosti s  městskými 

energetickými systémy potvrdily, že energetická síť je stabil-

nější i  navzdory nestálým obnovitelným zdrojům a  stabilitě 

napomáhají dva faktory – velké množství zdrojů a  spotřebi-

telů v jedné síti umožňují výkyvy lépe vykrývat a digitalizace, 

která umožňuje síť efektivně řídit a včas predikovat případné 

hrozby. Digitální dvojčata zdrojů přináší významné úspory ve 

výrobě a provozu s vysokou návratností investic, digitalizace 

distribuční sítě je pak předpokladem pro chytré domácnosti 

a nové byznys modely obchodování s elektřinou. Digitalizace 

také umožňuje překonat rezortní myšlení, což lze ilustrovat 

například na původní funkci elektromobility, která se postupně 

ztratila v překladu – jako sítě velkého množství akumulačních 

zdrojů, kam mohu ukládat přebytky či je využívat při zápor-

ných cenách energie, či si energii v případě potřeby vzít (např. 

namísto diesel agregátů při tísňové situaci).

#David Bárta

SPRÁVA/MĚSTO ZDROJE/VÝROBA
INFRASTRUKTURA/ 

SKLADOVÁNÍ
UŽIVATEL/SPOTŘEBA

Vize

• Legislativa: Nařízení 2016/631 Prostředí mnoha dodavatelů

• Organizace: Městské inovační konsorcium a fond (MiK 

a MiF) a model rolí v energetických službách

• Testování: Living lab

• Aktuální stav: Energetické audity a posudky

• Financování: Energetické fi nancování, účetnictví a daně

• Plán řízené decentralizace energetiky:

- Energetické plány a územní koncepce 

- Plán lokální výroby energií 

- Plán lokální distribuční soustavy

- Plán řízení spotřeby energie

- Klimaticko-energetické plány

- Měření kvality dodávky energie a opatření proti black-out

Plán lokální výroby energií

• Obnovitelné zdroje (OZE)

• Plán vodíkové energetiky/zelený metan

• Plán energetického využití parkovacích 

ploch

• Plán energetického využití budov

• Plán využití energie z ČOV

• Plán využití energie z odpadu

• Plán energetického využití průmyslových 

areálů

• Plán využití geotermální energie

Plán lokální distribuční soustavy

• Plán energetické a teplovodní sítě

• Plán čisté/nízkouhlíkové mobility

• Plán vodíkové ekonomiky

Plán řízení spotřeby energie

• Komunitní teplárny/elektrárny

• Cirkulární ekonomika

• Plán VO

Energetický management: 

Registr energetických zařízení 

Registr IT (IoT/netmetering) zařízení

Katastry zdrojů/výroby energií

• Solární katastr

• Větrný katastr

• Katastr znečišťovatelů

• Katastr tepla

• 3D model budov

Katastry distribučních sítí

• Katastr rozvoden, trafostanic a sítí

• Katastr náhradních zdrojů a bateriových 

polí

• Úsekový netmetering 

Katastr spotřeby energie

• Katastr odběru energie

• Netmetering (dálkové odečty)

Nákup energií Tržiště (marketplace) zdrojů v území

Obchodování s emisními povolenkami

Zpracování Big dat pro řízení výroby/skla-

dování/spotřeby

Mobilní aplikace pro úspory energií a 

„noční režim“ pro koncové zákazníky či pro 

Smart Home

Městská energetická distribuční území (propojení a řízení 

zdrojů, distribuce a spotřeby) a investiční propojení s jinými 

službami

Digitální dvojče en. zdroje

• Digitální dvojče teplárny

• Digitální dvojče elektrárny

Decentrální řízení soustavy

• Digitální dvojče přenosové soustavy: 

Smart grids

• Akumulace energie a řízení ostrovních 

systémů

Sdílení a obchodování

• Peer2peer platformy 

• Řízení nabíjecích stanic

• Řízení spotřeby (povelování a Alarmový 

deník)

PLÁNOVÁNÍ ENERGETIKY

MĚŘENÍ ENERGETIKY

OVLIVŇOVÁNÍ ENERGETIKY/ 

INFORMACE

ŘÍZENÍ A BEZPEČNOST 

ENERGETIKY
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Co potřebuje znát 

a mít městský 

energetik
ENERGETIK NENÍ SBĚRAČ DAT Z BUDÍKŮ A DOPLŇOVAČ TABULEK, NEŘEŠÍ JEN PLATBY 

FAKTUR DLE AKTUÁLNÍCH SPOTŘEB A NEOMEZUJE SE NA SOUTĚŽE NÁKUPU ENERGIE. 

ENERGETIK BY MĚL BÝT KLÍČOVÝ STRATÉG, KTERÝ UMÍ PŘIPRAVIT INVESTIČNÍ PROJEKTY 

V ŘÁDU DESÍTEK ČI STOVEK MILIONŮ KORUN A UMOŽNÍ MĚSTU STÁT SE ENERGETICKY 

SOBĚSTAČNĚJŠÍM, BEZPEČNĚJŠÍM, ROZVINUTĚJŠÍM A TAKÉ BOHATŠÍM.

: Energetik - správce energetické 

infrastruktury

V případě potřeby jakékoliv organizace provádět správu 

energetické infrastruktury a energetický management 

je potřeba vymezit:

 · ENERGETICKÉ ÚZEMÍ: jedná se o přesné hranice území 

ve správě energetika 

 · KOMPETENCE: jedná se o přesnou definici kompetencí 

energetika na daném území

V případě samosprávy se tak jedná o:

 · PODPORU A SOUČINNOST VEDENÍ MĚSTA 

(finanční i procesní) tj. vyjádření samosprávy, 

že má skutečný zájem na správě energetické 

infrastruktury ve svém majetku a hodlá investovat

 · ZNALOSTI A VĚDOMOSTI, případně pomoc externího 

partnera s přípravou investic

 · SYSTÉM/SW NÁSTROJ pro sběr a vyhodnocování dat

V současné době je energetika jednou z nejvíce se měnících 

oblastí v naší společnosti. K zásadním změnám dochází vlivem 

zvyšujícího se tlaku Evropské unie na úsporné využívání ener-

gie ve všech členských státech, a  tedy i v ČR, a  také vlivem 

dynamických změn na trhu s energií.

V důsledku toho doznává podstatných změn legislativa. Novelizován 

byl zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, zákon č. 406/2000 

Sb. o hospodaření energií, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 

některé z jejich prováděcích vyhlášek i normy ČSN nebo TNI. Další 

změny těchto a dalších zákonů či vyhlášek se připravují.

Trh s energií poskytuje odběrateli určitá práva, ale současně 

vyžaduje plnění povinností. Práva spočívají zejména v  mož-

nosti výběru dodavatele energie. Povinnosti spočívají přede-

vším v nutnosti zajistit si nákup energie. Očekávaným přínosem 

pro zákazníka je snížení ceny energie vlivem konkurenčního 

prostředí a širší nabídka doplňkových služeb.

Z  výše uvedeného vyplývá, že pro kvalitní řízení energetic-

kého hospodářství, ať již z  oblasti výrobní či nevýrobní, je 

zapotřebí precizní znalost trhu s  energií, cenových produktů 

dodavatelů energie a legislativních předpisů. Na způsobu vyu-

žití uvedených znalostí pak do značné míry závisí výsledné 

náklady odběratele za energii.

S ohledem na neustále vzrůstající ceny energie, rozmanitost 

nabízených produktů ze strany dodavatelů a  někdy až pře-

kotně se měnící legislativa se požadavek na profesionální 

přístup k vedení energetického hospodářství organizace neu-

stále zvyšuje.

Vedení energetického hospodářství organizace je v  kon-

textu uvedených změn vysoce specializovaná funkce, 

která vyžaduje odborného pracovníka tzv. na plný úvazek. 

S  tím však souvisí vysoké mzdové výdaje. Řešení situace 

pomocí pracovníka s  kumulovanými funkcemi není opti-

mální, poněvadž ve svém důsledku může znamenat nižší 

míru orientace v  problematice energetiky a  následkem 

toho vyšší náklady na energii pro organizaci, než je nutné. 

Cesta k  jejich snížení nemusí být vždy spojena s  investič-

ními náklady, ale někdy dostačuje prostá změna smluvních 

údajů s dodavatelem příslušné energie či změna cenového 

produktu.

Doporučeným řešením pro organizace je zajistit výkon funkce 

energetika formou externí služby, či sdíleného energetika 

několika obcemi. Výhod této spolupráce je několik. 

Nejdůležitějšími jsou: 

 · NÁKLADY NA VÝKON – správa energetiky využitím slu-

žeb externího/sdíleného energetika jsou nižší, než mzda 

se souvisejícími náklady vlastního zaměstnance,

 · PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP, odborné znalosti a zkušenosti 

v oblasti energetiky,

 · VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ TECHNIKY PRO PŘENOS DAT 

z fakturačních měřidel a software pro zpracování dat a pře-

hledů odběru energií bez nutnosti vysokých nákladů na poří-

zení a pravidelnou aktualizaci programového vybavení, která 

je takto zajišťována v rámci služeb externího energetika,

 · VYUŽITÍ PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ v oblasti energe-

tického hospodářství. �

Trafostanice - ilustrace transparentního pasportu, ve kterém vidíte vše, co je třeba
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: Novela energetického zákona – 

Energetické audity

Cílem novely energetického zákona 406/2000 Sb. Zákon 

o hospodaření energií (EZ), účinné od 25.1.2020 (chybí prová-

děcí právní předpisy/vyhlášky), je hledání úspor energií a sni-

žování uhlíkové stopy buď cestou snižování spotřeby, nebo 

cestou zvyšování podílu OZE.

§ 9 – Energetický audit (EA) mimo jiné určuje povinnost zpra-

covat pro (§9 odst. 3): Česká republika, kraj, obec, příspěvková 

organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená 

zákonem 24), státní a  veřejná vysoká škola a Česká národní 

banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hos-

podářství provedení energetického auditu v případě, že hod-

nota průměrné roční spotřeby energie energetického hospo-

dářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší 

než 500 MWh.

Tento audit musí být proveden (§9 odst. 8 b) do 1 roku od 

vzniku povinnosti na základě dat o  nakládání s  energií za 

2 roky předcházející vzniku povinnosti a  musí být prove-

den v  souladu s  právními předpisy. V  případě hodnoty 

35 000 MWh a vyšší provedou energetický audit do 3 let od 

vzniku povinnosti.

Energetické hospodářství je budova nebo provoz, jestliže 

u nich lze stanovit spotřebu energie na základě měřitelného 

vstupu a výstupu. (zřejmě to bude zahrnovat budovy, procesy 

a dopravu). Opět bude teprve upřesněno v nové vyhlášce.

Nově by se na EA mělo pohlížet jako na „systematickou kon-

trolu a analýzu spotřeby energie za účelem získání dostateč-

ných znalostí o  stávajícím nakládání s  energií v  energetic-

kém hospodářství, která identif ikuje a kvantif ikuje možnosti 

nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjiš-

těních“.

Platnost EA je 10 let, nebo pokud za 2 po sobě jdoucí roky dojde 

ke změně o více než 25 % při nakládání s energií ročně oproti 

stavu z platného EA. U velkých podnikatelů je platnost 4 roky, 

změny v mezidobí se neřeší. Pokud stávající EA přestane platit 

z důvodu změny spotřeby, musí být do 1 roku pořízen nový EA.

Je možno nahradit EA zavedením certifi kovaného systému 

ISO 50001 na celé energetické hospodářství subjektu.

Energetik má na starosti zásobování různých objektů potřeb-

nými dodávkami energie – elektřinou, plynem, vodou a párou. 

Pravidelně sleduje náklady na jednotlivé energie a vytváří pří-

padná opatření, která by vedla ke snížení spotřeby.

Role energetika/energetického managera

 · zná prostředí a všechna zařízení v území, má povědomí 

o celém energetickém hospodářství samosprávy skrze 

pasport (viz dále)

 · dbá na hospodárné využívání energie v objektech, 

pravidelně sleduje náklady na jednotlivé energie sleduje 

jednotlivá energetická zařízení a plánuje, řídí nebo zajišťuje 

jejich údržbu, 

 · sleduje významné užití a spotřebu energií a predikuje 

tak budoucí vývoj spotřeby a nákladů na energie, sleduje 

a vyhodnocuje data o spotřebách elektřiny, plynu, tepla 

a vody alespoň na měsíční bázi a náklady na energie

 · provádí optimalizaci distribučních sazeb a velikosti jističů 

s ohledem na úspory, či pro nový development

 · vytváří případná opatření, která by vedla ke snížení 

spotřeby energie a vyhodnocuje efektivitu realizovaných 

energeticky úsporných opatření

 · pracuje s energetickou náročností budov a sleduje 

a vyhodnocuje efektivitu vytápění budov

 · vyhodnocuje využití tepelné energie pomocí denostup-

ňové metody

 · sleduje a vyhodnocuje produkci CO
2

 · používá ukazatele energetické náročnosti objektů – EnPI

 · sleduje a zajišťuje naplňování legislativních požadavků 

ve vztahu k energetice (PENB, EA, revize a kontroly kotlů, 

klimatizací…)

 · dbá, aby dodávka energií byla kvalitní

Předpoklady pro pozici energetického 

managera

 · analytické myšlení

 · pečlivost

 · tvůrčí přístup

 · komunikační dovednosti

 · koncepční přístup

 · organizační schopnosti

 · schopnost inovovat

: Pasport: vstupní brána 

k online správě

Základní pracovní nástroj každého energetika je pasport. 

Pojem není neznámý, ale málokdy se skutečně provede 

tak, jak by měl. Proces pasportizace čili proces sběru infor-

mací a tvorba pasportů je jednou ze základních činností při 

správě majetku. Tento důležitý nástroj pro správu majetku 

eviduje stavební, technický, technologický a  dynamický 

stav daných zařízení, slouží jako podklad pro plánování 

dalších procesů, prodlužující životnost infrastruktury a zaří-

zení apod.

Pasport ukazuje, že každá část jednotlivé infrastruktury je 

velmi úzce provázána s  jinou. Lze tak postupnými kroky 

tvořit, evidovat, upravovat a modelovat různé investice do 

energetiky a maximum řídit online. Každý pasport by měl mít 

dvě roviny, technickou (podrobnou) a manažerskou (přehle-

dovou). 

Pasport statický

Jedná se o  základní evidenci a  popis zařízení, budov, infra-

struktury a  dalších souvisejících objektů, včetně všech 

podrobností. Popis je potřeba mít jak v dokumentacích, tak i ve 

vizuální podobě, a v logické posloupnosti. Pasport se provádí 

ve dvou kategoriích (technické a manažerské).

Pasport dynamický 

Jedná se o sběr dat, který probíhá většinou na základě elek-

tronických systémů měření (dálkových odečtů), nebo jiné 

potřebné evidence procesů. Informace se mohou přenášet jak 

v číselných, tak i obrazových formátech. Jednotlivá data jsou 

importována v potřebných (požadovaných) časových interva-

lech a  následně jsou vyhodnocována na dispečerském sta-

novišti. 

Kontrola a nápravná 

opatření

Monitorování

a měření

Pasport statický

Pasport 

modelační

Pasport dynamický

Nápravná a preventivní 

opatření

Energetická 

politika

Plánování

Implementace 

a provoz

Přezkoumání systému 

managementu

Interní audit

Neustálé zlepšování

Typické činnosti 

a pracovní 

náplň energetika

�
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Pasport modelační (digitální dvojče)

Tento pasport je vrcholová nadstavba, která na základě kva-

litně zpracovaných pasportů umožňuje tvořit dynamické 

modely soustavy, predikovat budoucí stavy a  využít umělou 

inteligenci v cloudovém prostředí s vysokým výpočetním výko-

nem pro práci nad big daty. Tím získáme digitální dvojče, které 

slouží k testování možností implementace různých technologií 

a zařízení. Digitální dvojče umožní se rozhodovat, investovat, 

doplňovat a  měnit infrastrukturu na základě reálných poža-

davků a potřeb. Umožní dlouhodobé strategické řízení digitál-

ních, technických, technologických a pracovních úkonů – pro-

cesů řízení soustav, systému sběru, přenosu a  uchování dat 

a zajištění jejich struktury a bezpečnosti. Je vhodnou přípra-

vou pro publikaci otevřených dat pro podporu datové ekono-

miky a inovací především pro malé a střední podniky.

Příklad pasportu (číselný i obrazový)

Odběrné místo Trafostanice 

 · Místo umístění (souřadnice GPS, katastr/vlastnictví aj.)

 · Nadřazený distributor (jedná se o infrastrukturu, 

která zařízení napájí) 

 · Měření na straně NN - VN

 · Instalovaný příkon 500 kW

 · Roční rezervovaná kapacita 300 kW 

 · Měsíční rezervovaná kapacita 100 kW  

 · Dodavatel energie (XXXX) Začátek - Konec smlouvy 

 · Typ trafostanice

#David Bárta, Radek Gutwirth

Vstup 1 
(VN Rozvaděč distributor)

Rozvaděč NN

Vstup 2 
(VN Rozvaděč Investor)

Dálkový odečet

Vstup 3
(Transformátor 630 kVA 

olejový, výrobce yyyyyyy)

Hlídání čtvrthodinového 
maxima

Ukázka obrazové části statického pasportu Stříbro: Statický pasport betonárny a jejího energetického okolí jako základ pro návrh LDÚ

Hluboká: Ukázka návrhu LDÚ obce Hluboká, propojení obecních a soukromých 

zdrojů energie v území
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Váš partner 
pro digitální 
transformaci 
energetiky

topenergetik.czinfo@topenergetik.cz

Kompletní podpora pro založení 
Lokálního Distribučního Území (LDÚ) 
ve Vaší obci - oblasti 

Pasport statický, dynamický, digitální dvojče

Poradenství a konzultace v oblasti energetiky 

Analýza 0

Návrh digitalizace monitoringu energetické 
sítě a IoT registr

Poradenství a řízení v oblasti KI Kritická 
infrastruktura - zákon 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon) a nařízení vlády č. 432/2010 Sb., 
o kritériích pro určení prvku kritické 
infrastruktury

Návrh LDÚ a potřebných investic

Energetický management a digitální model

Stavme 

obecní solární 

elektrárny (LDÚ), 

ne jednotlivé 

solární systémy!

:

www.cityone.cz



19+PP
Situace ohledně tepelného hospodářství 

Kbel se stala neudržitelnou a pan starosta 

spolu s  ostatními představiteli městské 

části se ocitli před nelehkou otázkou a to, 

jak tento nevyhovující stav dále řešit, co 

udělat pro bezpečné a  kvalitní dodávky 

tepla a komfort obyvatel Kbel.

Shodou okolností probíhal ve stejné 

době projekt výstavby nové městské 

sportovní haly. I zde museli řešit systém 

vytápění, a nakonec se rozhodli vytápět 

novou halu plynovou kotelnou. Výbě-

rové řízení na výstavbu plynové kotelny 

vyhrála společnost Prometheus ener-

getické služby, a.s. člen skupiny Praž-

ská plynárenská a.s. Prometheus nabídl 

řešení formou tzv. energetického kon-

traktu, kdy nejenom že plynovou kotelnu 

kompletně realizoval na klíč, ale zajistil 

také její fi nancování a její provoz včetně 

následné výroby a dodávky tepla.

Koncepce celkového vytápění Kbel byla 

ale výrazně větším oříškem, jak říká pan 

starosta. Jedná se o rozhodnutí na spoustu 

let dopředu a  našim cílem bylo hlavně 

zlepšit kvalitu života našich obyvatel, kdy 

jsme jim chtěli zajistit bezpečné a bezporu-

chové dodávky tepla a taky snížit náklady. 

Náklady na teplo mohou představovat více 

než 50 % rozpočtu běžné domácnosti. Na 

přípravě koncepce jsme pracovali více než 

rok a události z poslední topné sezóny nám 

jen potvrdili potřebu rychlého vyřešení 

rekonstrukce dodávek tepla. Při přípravě 

koncepce jsme se obrátili na specialisty, 

např. na Ing. Jiřího Gavora, CSc.

V  rámci pracovní skupiny jsme nakonec 

dospěli k závěru, že bude ideální odpojit se 

od stávajícího přivaděče dálkového tepla 

a  přestavět kompletně morálně a  tech-

nicky zastaralé tepelné hospodářství na 

zemní plyn. S ohledem na rozpočtové mož-

nosti Kbel byl doporučen vstup strategic-

kého energetického partnera. Na základě 

vyhodnocení různých variant spolupráce 

byl nakonec vybrán model založení spo-

lečného podniku s  renomovanou energe-

tickou společností, který nejlépe naplňoval 

stanovené cíle a požadavky, a  to dlouho-

dobou udržitelnost tepla při zachování kon-

troly ze strany městské části.

Zde se nám opět hodila spolupráce se spo-

lečností Prometheus, kterou jsme si otes-

tovali při výstavbě nové městské sportovní 

haly, kde spolupráce probíhala naprosto bez 

potíží a  vše co Prometheus slíbil, tak taky 

dodržel. Prometheus je pro nás přirozený 

partner pro založení společného podniku, 

na rozdíl od soukromých energetických 

společností je jeho 100% vlastníkem Hlavní 

město Praha, která jej vlastní prostřednic-

tvím Pražské plynárenské a.s.

Po náročné přípravě a díky Covid i více jak 

rok a půl trvajících jednáních podepsala 

dne 22.10. společnost Prometheus s Měst-

skou částí Praha 19 - Kbely Akcionářskou 

smlouvu. Společný podnik se bude jmeno-

vat Teplo pro Kbely a.s.

Majetkové uspořádání ve společném pod-

niku je následující. Kbely vlastní 25% podíl, 

představující vklad majetku (výměníkové 

stanice, kotelny a rozvody tepla) o celkové 

hodnotě 5 693 850 Kč. Prometheus vlastní 

75% podíl v hodnotě 17 081 550 Kč, které 

budou primárně sloužit na rekonstrukci 

tepelného hospodářství.

Představenstvo společného podniku bude 

tvořeno zástupci ze skupiny Pražská ply-

nárenská a.s. Dozorčí radu obsadí zástupci 

Městské části Kbely.

Společný podnik Teplo pro Kbely a.s. 

bude obyvatelům této MČ dodávat cca 

28 tis. GJ tepelné energie ročně. Projekt 

je rovněž zaměřen na ekologii. Stáva-

jící teplo dodávané do Kbel je vyráběno 

v  hnědouhelné elektrárně Mělník. Nové 

kotelny budou osazeny moderními ply-

novými kondenzačními kotli, které splňují 

nejpřísnější emisní limity. Zároveň budou 

do soustavy zapojovány zdroje na kombi-

novanou výrobu tepla a elektřiny a tech-

nologie využívající obnovitelné zdroje, 

např. fotovoltaické panely. Ekologický 

přínos projektu očekáváme v úspoře až 3 

200 tun CO
2
 ročně po dokončení celého 

projektu.

Předsedou představenstva 

nově vzniklé fi rmy Teplo pro 

Kbely a.s. se stal Ing. Ludvík 

Baleka, se kterým jsme vedli 

následující rozhovor:

: Jak dlouho budete rea-

lizovat projekt přechodu 

z uhlí na ekologičtější plyn?

Výstavba plynových kotelen, výměníko-

vých stanic a  obnova teplovodních roz-

vodů bude trvat dva až tři roky. 

: Kolik plánujete investovat ve Kbelích?

Zatím plánujeme investovat minimálně 

60  mil.  Kč. Více než 50  mil. Kč zajistí naše 

společnost, z toho 33 mil. Kč půjde přímo na 

výstavbu nových zdrojů, 17 mil. Kč, náš vklad 

do společného podniku, bude sloužit pro 

modernizaci distribuční teplárenské soustavy. 

Zbývající prostředky budou kryty úvěrem.

: Vyřeší se tímto spolehlivost dodávek 

tepla pro obyvatele Kbel?

Ano tento projekt je primárně zaměřen na 

kvalitu dodávek tepla. Stávající teplárenská 

infrastruktura byla vybudována v první polo-

vině 90. let což se samozřejmě projevuje na 

kvalitě a  efektivitě jejího provozu. V  rámci 

našeho projektu vybudujeme prakticky celou 

soustavu znovu, nově. Při rekonstrukci tepel-

ného hospodářství budou vybudovány nové 

teplovody s účinnou izolací. Blokové kotelny 

budou tvořené kaskádou kotlů se vzájemnou 

zastupitelností při výpadku. Celá soustava 

bude napojena na moderní dispečink, který 

bude provoz neustále vyhodnocovat a  sle-

dovat poruchové stavy. Životnost celé sou-

stavy bude opět minimálně 30 let.

: Jak to bude s odstávkami?

Výhoda plynových kotelen je v  tom, že 

odstávky prakticky nepotřebují. Pokud je 

potřeba něco opravit, tak oprava trvá v řádu 

hodin a lidé ani nepoznají, že se něco děje. 

: Jak to bude s cenou, nechcete mi říct, že 

investujete min. 60 mil. Kč a ještě zlevníte 

teplo pro obyvatele Kbel?

Pokud by to nebylo možné, tak bychom 

se k  tomu nemohli zavázat v  akcionářské 

smlouvě s  městskou částí Kbely. V  této 

smlouvě je uvedeno, že občanům, kteří 

budou již přepojeni na plynové kotelny klesne 

cena tepla minimálně o 17% oproti roku 2019.

Představení fi rmy Prometheus a.s. člena 

koncernu Pražská plynárenská, a.s.:

Společnost Prometheus, energetické služby, 

a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 

působí na trhu energetických služeb již 25 

let. Společnost je 100 % vlastněna Pražskou 

plynárenskou, a.s. Prometheus provozuje 

více než 170 kotelen a dodává teplo 10 000 

domácnostem v  Praze, Středočeském kraji 

a  dalších regionech ČR. Nabízí řešení tzv. 

energetického kontraktu, kdy kotelny staví, 

fi nancuje, provozuje a  zajišťuje dodávku 

tepla. Prometheus se rovněž zabývá kombi-

novanou výrobou tepla a elektřiny. V rámci 

dalších energetických služeb Prometheus 

nabízí zpracování energetických posudků, 

auditů, studií a  dalších. Prometheus působí 

i  v  oblasti malé energetiky, kdy montuje 

a servisuje malé plynové kotle do 50 kW.

Společný projekt 
městské části Praha 19 (Kbely) 

a koncernu Pražská plynárenská a.s.

V MĚSTSKÉ ČÁSTI MČ PRAHA 19 - KBELY MAJÍ DLOUHODOBÝ PROBLÉM S KVALITOU 

DODÁVEK TEPLA. V TOPNÉ SEZONĚ 2019/2020 MĚL DODAVATEL TEPLA NA PRIMÁRNÍM 

PŘIVADĚČI PRO KBELY VÍCE JAK 20 PORUCH, KTERÉ MĚLY ZA NÁSLEDEK PŘERUŠENÍ DODÁVEK 

TEPLA. TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ KBEL JE CELKOVĚ ZNAČNĚ MORÁLNĚ A TECHNICKY ZASTARALÉ. 

Z TOHO PLYNOU VELKÉ TEPELNÉ ZTRÁTY A VYSOKÁ CENA TEPLA PRO OBYVATELE. 
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Řízení inovací
DOSPĚLI JSME DOOKAMŽIKU, KDY UŽ NELZE ŘÍDIT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM 

PRŮBĚŽNÉ OPTIMALIZACE PROVOZU, ALE JE NUTNÉ DO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

ZALOŽIT NOVOU VLASTNOST – ŘÍZENÍ INOVACÍ.

To jde nejvýhodněji prostřednictvím Digitálního modelování 

(Digitální dvojče je obsahem Průmysl 4.0) a Digitální modely 

vyžadují nové odbornosti, organizaci, spolupráci a  nástroje. 

Řízení spočívá v  zjednodušení a  zefektivnění poučeného 

rozhodování a jeho komunikace. Cílíme na udržitelnost a kon-

kurenceschopnost. Stávající systémy řízení totiž blokují přiro-

zené inovační aktivity jak samosprávy samotné, tak i jimi koor-

dinovaných osob, spolků a obchodních organizací aktivních na 

jim svěřeném území.

Pokud daná samospráva uvažuje o zlepšení, například 

prostřednictvím inovačních programů v energetice, pak 

by měla vzít v úvahu tyto nezbytné kroky:

 · Kdo bude v inovacích kompetentní (zřízení role 

Koordinátora inovací a Inovačního týmu samosprávy)

 · Jak bude koordinovat naplnění místních potřeb 

(zřízení Městského inovačního Konsorcia)

 · Jak bude samospráva koordinovat různé zdroje 

(zřízení Městského inovačního Fondu)

: Organizace inovačních funkcí 

města – Inovační tým města

Prožíváme období charakteristické dynamickými změnami. 

Některé přichází z vnějšku ( jsou objektivní – technologie, organi-

zace práce, legislativa a standardy, …) a některé se snažíme vyvo-

lat sami, protože jsme identifi kovali takovou potřebu. Inovace se 

tak stávají samy o sobě odborností. Jsou oborem, který je vyba-

ven obsahem, zdroji, názvoslovím, metodikami a standardy. 

Výstupem popisované změny je nastavení pravidelného holis-

tického výkonu inovační role v organizaci, kterou v roce 2018 

standardizovalo ISO 41000. Na rozdíl od minulého pojetí, kdy 

se inovace startuje založením konkrétního, úzce zaměřeného 

projektu. Tam se řeší jednotlivost, což už nyní nestačí, pro-

tože pak řešíme inovaci z pohledu jednoho oboru (například 

doprava – křižovatka) na úkor jiných oborů (například konekti-

vita, či veřejný prostor – zeleň a lokální mikroklima).

 

Úlohou samosprávy tedy je ve svých orgánech a organizacích 

inovace řídit jako průběžnou roli, inovace ve svém území koor-

dinovat s dalšími investory a v okolí i s dalšími samosprávami. 

Silnice zkrátka není pouze infrastrukturou jednoho města, ale 

mnoho měst a obcí spojuje.

Potřebujeme se vrátit ke správnému založení veřejných slu-

žeb dle logiky Cost Benefi t Analýzy. Základem CBA je identi-

fi kace potřeb klientů a benefi tů benefi cientů a jejich způsobu 

účasti na konkrétním typu veřejné službě. Výsledkem pak je, 

že chytré město rozkope ulici už jen jednou.

: „Chytré město rozkope ulici 

už jen jednou“

Roli Koordinátora inovací je město schopno naplnit pouze 

využitím všech dostupných zdrojů,včetně personálních, zalo-

žených právě v  Inovačním týmu samosprávy. Žádné město 

nemá samostatně všechny odbornosti a zkušenosti pro holis-

tický přístup k  inovacím. Proto se města domluvila na spo-

lupráci v  rámci spolku pro inovace CZECH.UP, kde využívají 

logiku Demonstrátorů známou z úspěšného přístupu britského 

Future Cities Catapult.

: Koordinační role města – 

Městské inovační Konsorcium 

(MiK)

Městské inovační Konsorcium je odborný inovační orgán 

města/kraje, který je metodicky veden specialistou sdíleným 

prostřednictvím spolku CZECH.UP. MiK má za úkol naplnit ino-

vační roli Města tím, že koordinuje akční plány (tj. rozvojové 

plány) významných investorů a zájmy komunit v území tak, aby 

potřeby působily synergicky, a ne proti sobě.

Samospráva se rozvíjí v mnoha rovinách a nelze určit 

žádnou preferovanou:

 · Duch města, kraje, brand, hlavní cíle změn

 · Organizační a komunikační schopnosti

 · Prostorový rozvoj (urbanismus, schopnost aktivně 

pracovat s územím)

 · Ekonomický rozvoj (ekonomika s vysokou přidanou 

hodnotou, budoucí zdroje, LDÚ)

 · Dostupnost služeb (kvalita života, příčina vzniku dopravy)

 · Doprava (parkování, zácpy…)

 · Dostupnost zdrojů (voda, energie, udržitelné životní pro-

středí, vzdělanost, konektivita, …)

 · Komunitní rozvoj (komunitně coworkové centrum, před-

cházení vyloučení, komunitní elektrárny, zahrady, služby, 

sdílená ekonomika…)

Provozní praxe podporovaná CZECH.UP se zaměřuje na eGover-

nance, jako předpoklad každé změny. Její součástí jsou i nástroje, 

které změny podporují a které samosprávy mohou sdílet. 

Dále uplatňujeme holistický pohled na inovace v konkrétní odbor-

nosti a  snažíme se tak identifi kovat i  spouštěče pozitivní změny. 

Představte si například dopravu – restrikce parkování, vjezdů, 

pokuty. Pokud však neřešíme dostupnost služby, tedy důvod, proč 

lidé musí cestovat, výsledek nepřijde. Holistický pohled umožní 

realizovatelnost změny například tím, že identifi kuje další benefi ty. 

V každé liniové stavbě může být navíc nainstalována i jiná infrastruk-

tura, jejímž benefi cientem může být město, nebo několik dalších 

subjektů - kraj, či další investoři, včetně soukromých. Koordinace 

těchto plánů a zdrojů je cestou k efektivitě, kvalitě a udržitelnosti.

Městské inovační Konsorcium vzniká jako orgán Inovačního 

týmu Města a  má podobu expertně CZECH.UPem vedeného 

týmu zástupců významných partnerů. Tento tým využívá meto-

dik, postupů, odborností a nástrojů CZECH.UP a efektivně tak 

řídí vlastní inovační potenciál.

: Koordinační role města – 

Městský inovační Fond (MiF)

MiF dle CZECH.UP koordinuje efektivní využití dostupných 

zdrojů příslušných ke koordinovaným akčním plánům prostřed-

nictvím MiK. Tato koordinace se týká celého životního cyklu 

předmětné inovace, nikoli pouze jejího pořízení. 

Úkolem MiF není „vybrat“ prostředky od jednotlivých inves-

torů a přesunout je na účet města a následně soutěžit pořízení 

„chytré lavičky“, ale podle očekávaných benefi tů koordino-

vat účast všech benefi cientů na inovaci, a  to včetně efektiv-

ního užívání hmotných i nehmotných zdrojů a řízení eliminace 

jejich ztrát (například zbytný převod z  jednoho systému DPH 

do jiného), sdílení personálních kapacit a  sociálního kapitálu 

a  řízení rizik. Koordinuje tedy přirozenou synergickou účast 

všech benefi cientů na inovaci. Využívá i  právního prostředí 

uvnitř CZECH.UP, který používá osvědčené a legální formy.

Všechny tyto aktivity se dějí v  prostředí veřejných služeb – 

tedy transparentně, nediskriminačně, se zapojením všech 

benefi cientů a s ochranou klientů služby. Ostatně celá logika 

pracuje výhradně se službou, a  to v  celém životním cyklu. 

Inovační struktury 

samosprávy, členství 

v CZECH.UP

Samospráva, 

její orgány 

a organizace

Stát, 

investoři v území

Inovační 

koordinátoři 

spolupracujících 

samospráv

Struktura partnerů spolupráce na inovacích v území

�
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Tak je také hodnocena (CBA) a v této logice vznikají udržitelná 

legální partnerství.

Město tedy koordinuje všechny zájmy partnerů služby v území, 

které byly identifi kovány prostřednictvím logiky CBA. 

Využití standardizovaných orgánů MiK a MiF s využitím odbor-

ného vedení CZECH.UP vede k holisticky vedeným inovacím. 

Celá odborně vedená spolupráce různých subjektů pak neřeší 

jeden typ zájmu, například parkování, protože jej nelze dlouho-

době řešit nástroji mobility, ale zejména prostřednictvím řízené 

dostupnosti služeb v  místě. Tak se koordinací v  MiK jeden 

typ zájmu partnera často překlápí do jiného, komplexnějšího 

a s větší udržitelností. Výhodou jsou Digitální modely a nástroje 

spolupráce odborníků a organizací a využití standardů a vzorů, 

které CZECH.UP spravuje.

CZECH.UP

CZECH.UP je spolek pro spolupráci samospráv na inovacíchslužeb 
v území. Organizujeme spolupráci samospráv na spolupráci a sdílení 
inovací. Vycházíme z úspěšného britského modelu Future Cities Catapult 
(Connected Places).

Výkon koordinační role spolku CZECH.UP 
mezi samosprávami je vysoce odborný 
a je jedním z důvodů jeho vzniku. 

Základem je expertní implementace 
eGovernance, jako inovace systému 
řízení. Inovační orgány samospráv jako 
je Inovační tým, MiK i MiF jsou metodicky 
vedeny experty CZECH.UP a současně 
využívají společné metodické i SW nástroje 
a logiky spolupráce v Demonstrátorech 
(osvědčený britský přístup k inovacím 
veřejných služeb). Cílíme na efektivní sys-
tém řízení sdílení dobré praxe a současně 
plošnou dostupnost stejné veřejné služby 
pro její klienty.

CZECH.UP pracuje ve Středoevropském 
prostoru a je tedy schopen vytvářet value 
chain významných inovativních služeb 
s dostatečným nadlimitním množstvím 
klientů.

spolek pro inovace samospráv

www.czech-up.cz

Pomáháme samosprávám řídit inovace

METODICKY (zřízení a podpora Inovačního týmu samosprávy, 
ustanovení MiK a MiF a vybavení samosprávy potřebnými nástroji 
a vzory, které vznikají expertně v rámci spolupráce samospráv 
v CZECH.UP)

ODBORNĚ (multirezortní odborný tým schopný holisticky spolupra-
covat a je expertem v uplatnění odborných inovací prostřednictvím 
eGovernance do fungování samosprávyVýsledkemje , že „ulici už 
rozkopeme jen jednou“)

DIGITÁLNĚ (členové CZECH.UP mohou využívat metodické, 
znalostní a soft warové nástroje spolku potřebné pro práci týmů, 
koordinaci, vzdělávání a řízení inovací. To usnadňuje a zefektivňuje 
jejich pořízení, umožnuje sdílet vysoce specializované odbornosti 
a také přípravu plánů rozvoje nejen na úrovni znalostí, ale konkrét-
ních, v SW popsaných procesech společně)

EFEKTIVNĚ (tím, že samosprávy sdílí nejen zkušenosti z konkrétních 
inovací, ale prostřednictvím Demonstrátoru si mohou inovovanou 
službu vytvořenou jinou samosprávou zapnout, zbavujeme samo-
správy nepříjemné role vývojového pracoviště. Uživatelé pak budou 
potkávat stejnou formu služby častěji i v území jiných samospráv. 
Tento přístup umožňuje naplnit koordinační roli krajů.

LEGÁLNĚ (při zavádění inovací plně respektujeme legislativu, 
platné standardy a metodiky; např. zákon o fi nanční kontrole)

Základní typy partnerů v MiK a MiF podle pravidel jejich fungování

SAMOSPRÁVA 

(STÁTNÍ SPRÁVA)

FIRMA NADACE SPOLEK, 

KOMUNITA

• cykličnost politiky (volby) 

a politické střety

• rozpočtování

• schvalování –

fi nanční kontrola 

(rada, zastupitelstvo, ...)

• rozpočtové určení

• mimo režim DPH (obvykle)

• sociální kapitál

• místní znalosti

• budget, relativní 

akceschopnost

• v režimu DPH

• daňová uznatelnost 

nákladů

• sociální kapitál

• pravidla pro použití 

prostředků

• mimo režim DPH

• účelovost

• sociální kapitál

• místní znalosti

Inovace 

Inovace města

Charakteristika

Typ

Hodnocení

Územní veřejná služba

Obecná služba 

hospodářského zájmu

Komerční 

komerční služba

Transpartentní

Nediskriminační

CBA

PŘEDMĚT SLUŽBA VLASTNOSTI

Město uplatňuje přístupy

4948 city : governance  city : one



NA OKRAJI JIHOMORAVSKÉ OBCE MĚSTA 

ŽIDLOCHOVICE MĚLA VZNIKNOUT BĚŽNÁ 

DEVELOPERSKÁ ZÁSTAVBA - SATELITNÍ 

ČTVRŤ U BRNA. PODOBNÁ MNOHA DALŠÍM: 

SAMOSTATNÉ RODINNÉ DOMY ODDĚLENÉ 

VYSOKÝMI PLOTY, OBYVATELÉ RÁNO ODJÍŽ-

DĚJÍCÍ A VEČER SE VRACEJÍCÍ NA PŘESPÁNÍ, 

U KAŽDÉHO DOMU DVĚ AUTA, V LÉTĚ 

ROZPÁLENÉ SILNICE A ANGLICKÉ TRÁVNÍKY 

UDRŽOVANÉ PŘI ŽIVOTĚ PITNOU VODOU.

Z  původního záměru ovšem sešlo, a  obec, která v  lokalitě 

zvané Líchy vlastní část pozemků, se po dohodě s ostatními 

vlastníky a ve spolupráci s Centrem pasivního domu rozhodla 

vyzkoušet jiný přístup. Výsledkem bude modelový příklad 

chytrého a  udržitelného typu moderní výstavby. Kombinovat 

má nejnovější ekologické a smart technologie spolu s prvky 

sociálních inovací podporující dobré sousedské vztahy. 

Za podpory německé nadace Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt  se v polovině roku 2019 rozběhl projekt, jehož zámě-

rem je připravit optimální využití území pro novou CO
2
 neut-

rální čtvrť v souladu s principy udržitelného rozvoje s využitím 

konceptu chytrých měst.

Díky komplexnímu přístupu slouží tento projekt coby unikátní 

modelový příklad dobré praxe udržitelného sídelního pláno-

vání v souladu s principy ochrany životního prostředí, šetrného 

využívání zdrojů, adaptace na změnu klimatu, udržitelného 

rozvoje, inovací a digitální transformace, a zapojení občanů do 

rozhodování. Pro zajištění optimálního návrhu a  minimalizaci 

izolovaných, vzájemně si škodících řešení, se na návrhu podílí 

multioborový tým, který zohlednil vzájemné vazby území na 

stávající zástavbu, fyzicko-technické parametry lokality, pří-

rodní prostory, sociální, ekonomické a stavebně kulturní pod-

mínky a požadavky.

Výchozím krokem bylo rozhodnutí, jak by mělo vypadat složení 

obyvatel v nové čtvrti. Ve spolupráci se sociology vznikl sou-

hrn principů a doporučení pro sociální inovace, které mohou 

být v  lokalitě využity k  podpoře environmentální příznivosti 

zástavby, technologických řešení a kvalitě života obyvatel. 

Jednání pracovní skupiny se zaměřilo 

na tři klíčové otázky: 

 · pro jaké skupiny obyvatel bude bydlení plánováno, 

 · jaké typy staveb a služeb je možné v lokalitě poskytnout 

 · jaké jsou cíle projektu a hodnoty v něm obsažené. 

Důraz je kladen na kvalitu vnějšího a  vnitřního prostředí (sou-

kromých, polosoukromých a  veřejných prostor), uživatelskou 

přívětivost prostředí a technologií, environmentální a sociální pří-

znivost sdílení, fl exibilitu nabízených řešení, participaci uživatelů 

a vyhodnocení implementovaných řešení s časovým odstupem.

Druhým krokem bylo stanovení konkrétních cílů, ověření jejich 

dosažitelnosti a  návrh možných řešení, jak cílů dosáhnout. 

K tomuto kroku nás vedly zkušenosti z běžných architektonicko-

-urbanistických soutěží. Velmi často je zadání nekonkrétní (např. 

obecný požadavek na energeticky úsporné budovy) a výsled-

kem poté logicky bývají konkrétní návrhy, které se s obecným 

zadáním vypořádávají stejně obecným řešením (např. pouhým 

popisem, že v  lokalitě budou postaveny energeticky úsporné 

domy). V našem případě jsme se rozhodli, že zadání pro vytvo-

ření územní studie bude velmi konkrétní, současně ale pone-

cháme architektům co největší volnost při návrhu.

Ambiciózní dílčí cíle vytyčil tým sestavený 

z odborníků na různé oblasti:

 · dosažení uhlíkové neutrality v oblasti spotřeby energie 

pro provoz budov,

 · dosažení úspory 50 % pitné vody spotřebované na území 

a úspory 50 % odpadní vody odváděné z území,

 · vytvoření lokálního koloběhu vody,

 · vytvoření veřejného prostoru s vysokou pobytovou kvali-

tou koncipovaného primárně pro nemotorovou dopravu,

 · zajistit pomocí organizačních opatření, aby doprava 

nevznikala,

 · omezení počtu vlastněných vozidel a dopravních ploch.

Vypracování urbanistické studie je předloženo více architek-

tům, od kterých budeme vyžadovat splnění vytyčených cílů. 

Návrhy s nimi budeme v průběhu konzultovat, aby bylo zaru-

čeno, že směřují správným cílem. Na konci se chceme rozhodo-

vat mezi více kvalitními návrhy, a ne vybírat ten nejméně špatný. 

Vzhledem k  omezeným fi nančním prostředkům jsme k  vyty-

čeným cílům navrhli i  možné cesty, jak jich dosáhnout. Archi-

tekti ve svých návrzích mohou buď navržené postupy použít 

(a následně zjednodušeným způsobem prokázat dosažení cílů), 

nebo navrhnout jiné řešení (a splnění cílů prokázat podrobně).

Jak jsme připravovali 

koncept chytré 

udržitelné čtvrti 

Chytré Líchy

�
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V  tomto článku se zaměříme na cíl v oblasti energetiky, kte-

rým je dosažení uhlíkové neutrality provozu budov. Uhlíkovou 

neutralitou se rozumí nulové (nebo záporné) emise oxidu uhli-

čitého spojené se spotřebou energie v řešené lokalitě.

Spotřeba elektřiny ze sítě a nákup jiných energií může být kompenzo-

vána výrobou elektřiny a/nebo tepla v lokalitě a exportem přebytků 

mimo lokalitu Líchy. Cílem tedy není vytvoření uzavřené soustavy 

odpojené od veřejných sítí, nebo bez dodávek paliva zvenčí. Cíl je 

stanoven na fázi provozu budovy – nejsou zahrnuty tzv. svázané 

emise v materiálech ani při rekonstrukci či demolici budovy. Dosa-

žení cíle nepřipouštíme prostřednictvím nákupu elektřiny se zárukou 

původu z obnovitelných zdrojů s nulovým koefi cientem CO
2
. 

Vzhledem k neexistenci konkrétního architektonického návrhu 

bylo v  lokalitě uvažováno 60 bytových jednotek v  bytových 

domech a 20 rodinných domů. Na hranici lokality je dostupný 

zemní plyn a přípojka vysokého napětí.

Energetickou koncepci zpracovali Radovan Kohút a  Jiří Cihlář 

z brněnské společnosti CEVRE consultants s.r.o.  Bylo vyhod-

noceno celkem 14 variantních řešení zásobování lokality energi-

emi. Nejedná se však o konečný výčet všech možných řešení.

Výchozím stavem pro srovnání je BASELINE varianta. V této variantě 

jsou všechny budovy uvažované jako budovy s téměř nulovou spo-

třebou energie, tzn. splňující aktuální požadavky právních předpisů. 

Každá budova je samostatným odběrným místem, elektřinu tedy 

odebírá přímo ze sítě nízkého napětí od zvoleného dodavatele. 

Pro vytápění a ohřev vody v bytových i rodinných domech bude 

sloužit kotel na zemní plyn umístěný v každém jednotlivém bytovém 

domě a každém rodinném domě. V  rámci bytového domu bude 

topná a teplá voda rozvedena do jednotlivých bytů vnitřním potru-

bím. Tato varianta představuje v současné době pravděpodobně 

nejběžnější řešení. Hlavní výhodou jsou nízké investiční náklady. 

Nevýhodou v našem případě je nedosažení vytyčeného cíle, aniž 

by všechny střechy domů i přístřešků byly pokryty fotovoltaickými 

panely. V kombinaci s dalšími požadavky, např. maximální omezení 

podzemních sítí kvůli požadavkům na zeleň, je další nevýhodou 

rozvod plynu k  jednotlivým budovám. V této základní variantě se 

budovy v lokalitě podílejí na produkci 286 tun CO
2 
ročně.

Všechny navržené varianty, kromě varianty BASELINE, předpo-

kládají budovy s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění, chla-

zení a ohřev vody, odpovídající parametrům pasivního domu.

Dále, uvažují připojení celé lokality Líchy k distribuční elektrické 

soustavě pomocí jednoho přípojného místa (tzv. microgrid), 

tzn. bude osazen jeden fakturační elektroměr od dodavatele 

elektřiny a podružné elektroměry pro jednotlivé rodinné domy 

a byty sloužící k rozúčtování nákladů v rámci microgrid. Výho-

dou tohoto řešení je možnost využití OZE v rámci celé lokální 

sítě, potenciální možnost využití jednoho bateriového úložiště 

pro celou lokalitu a výhodnější cena elektřiny; Termín „micro-

grid“ není ustáleným názvem, není zatím zakotven v českém 

právním systému, nicméně se předpokládá zavedení obdob-

ného systému v průběhu 2-3 let, možný ekvivalent jsou pojmy 

„energetické společenství“, „komunitní energetika“.

V  žádné (s  výjimkou poslední varianty “vodík”) není uvažo-

váno s akumulací elektřiny, neboť v této době není investice 

do bateriového úložiště ekonomicky zajímavá. Všechny uva-

žované varianty mají možnost akumulaci elektřiny kdykoliv 

instalovat. Instalace bateriového úložiště přispěje k  efektiv-

nějšímu využití vyrobené elektřiny přímo v  lokalitě Líchy. Při 

návrhu území je tedy potřebné počítat s prostorovou rezervou 

pro bateriové úložiště maximálně o  velikosti standardizova-

ného kontejneru 12×2,5 m.

: Stručný přehled hodnocených 

variant:

Jako doporučená  byla zvolena varianta, která předpokládá pro 

vytápění a ohřev vody v bytových domech centrální kotel na zemní 

plyn a vytápění rodinných domů elektrickými přímotopy v kombi-

naci s kompaktní větrací jednotkou s aktivní rekuperací odpadního 

tepla ze vzduchu pro ohřev vody. Společně s instalací cca 495 kWp 

FVE v lokalitě bude dosaženo uhlíkové neutrality. Tato varianta při-

nese roční úsporu cca 286 tun emisí CO
2
, úspora energie 400 MWh/

rok a výrobu obnovitelné energie z FVE 420 MWh/rok.

Mezi základní výhody zvolené 

varianty patří:

 · optimální kombinace nízkých investičních a provozních 

nákladů při splnění cíle uhlíkové neutrality

 · minimalizace rozvodů

 · eliminace venkovních teplovodních rozvodů

 · minimalizace vedení zemního plynu 

(pouze k bytovým domům)

 · jednoduché a dostupné systémy s nízkými 

náklady na servis a údržbu

 · jednoduchá regulace

 · přiměřená velikost fotovoltaického systému, 

kterou je možné umístit na střechy budov

Podrobnější popis všech variant řešení energetiky, sociál-

ních inovací, hospodaření s vodou a modrozelené infrastruk-

tury a  dopravy naleznete ve volně dostupné Studii provedi-

telnosti na www.chytrelichy.cz. Studie proveditelnosti vznikla 

jako podklad pro výběrové řízení na urbanistické, architekto-

nické a krajinářské řešení udržitelné čtvrti Chytré Líchy. Takto 

podrobné a rozsáhlé zadání je neobvyklé, což potvrdily před-

běžné rozhovory s  některými architekty. V  současné době 

probíhá výběrové řízení, je tedy předčasné hodnotit, jestli se 

námi zvolené řešení, tj. předem jasně a konkrétně vědět, čeho 

chceme v  území dosáhnout, v  praxi osvědčí a  jestli povede 

k očekávaným kvalitním řešením. Hodnocení postupu přípravy 

zadání a jeho přijetí architekty popíšeme v některém z budou-

cích článků. Stejně tak se budeme podrobněji věnovat našemu 

vědomému rozhodnutí vypsat - namísto urbanistické soutěže 

dle regulí České komory architektů - otevřené výběrové řízení 

se zachováním principů platných pro soutěže.

Půjde o respektující a přívětivé prostředí pro 

lidi napříč generacemi i sociálním postavením, 

které vychází vstříc jejich potřebám. Počítá 

s plnou odpovědností všech obyvatel vůči přírodě a jejím 

proměnám, ale i aktivním zapojením občanů do dalšího 

vývoje jejich bydliště. Rádi bychom pomocí tohoto 

atraktivního projektu udrželi mladou generaci v obci, 

ale i přilákali chybějící profese, jakou jsou například 

lékaři, učitelé a další odborníci, “ říká starosta 

Židlochovic Jan Vitula.

Dosažení uhlíkové neutrality má dva 

základní přístupy, přičemž optimálně by 

měly být využity oba v následujícím pořadí:

KROK 1

Snížení konečné spotřeby energie 
neboli zvyšování energetické účinnosti je prvním krokem. 

Cílem je snížení potřeby energie bez ohledu na to, z jakého 

zdroje je energie dodána.

KROK 2

Zvyšování podílu lokální výroby 

energie z obnovitelných zdrojů

po snížení potřeby energie jsou nároky na energie kryty míst-

ními energetickými zdroji, nebo dodávkou energie z veřej-

ných sítí. Primárně by měly být využívány nositelé energie 

s nulovým nebo velmi nízkým koeficientem oxidu uhličitého.

CÍL 

„CARBON ZERO“

Porovnání investičních nákladů (mil. Kč bez DPH)

#Jan Bárta, Centrum pasivního domu
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: Služby solárního katastru

 · zachycení požadované oblasti při fotografickém letu 

nebo laserovém skenování

 · fotogrammetrické vyhodnocení dat

 · tvorba 3D modelů pro odvození analýzy potenciálu 

a výkonu

 · zvážení dopadů stínění, např. budovami nebo vegetací

 · zohlednění denních dob a ročních období

: Výhody nabídky solárních registrů

 · vhodnost pro fotovoltaické a solární tepelné systémy

 · stanovení optimální plochy modulu pro každou střechu 

v metrech čtverečních

 · výpočet produkce a výnosu za rok

 · detekce CO
²
 - měřitelnost vzniklé emisní povolenky

: Podrobnosti

Každá střecha a další stavební struktury mají svou vlastní slu-

neční kapacitu v  závislosti na poloze slunce, ročním období 

a povaze jeho povrchu. Dále ovlivňuje kapacitu stínění zvlášt-

ních prvků a sousedních objektů. Se znalostí solární kapacity 

oblastí a objektů lze předvídat potenciál pro výrobu energie 

fotovoltaickými a solárními termickými systémy.

Pro stanovení kapacit několika solárních objektů lze pou-

žít v zásadě dvě metody:

1. letecký průzkum

Existuje možnost provádět letecký průzkum s vysokými rozli-

šeními leteckých snímků. Tyto obrazy jsou poté vyhodnoceny 

fotogrammetrií a vytvoří trojrozměrný objektový model, který 

Solární 
katastr
SOLÁRNÍ KATASTRY JSOU ONLINE PORTÁLY, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ 

ENERGETICKÝ POTENCIÁL STŘECH MĚST A OBCÍ. UMOŽŇUJÍ 

VYVODIT ZÁVĚRY O VHODNOSTI JEDNOTLIVÝCH BUDOV PRO 

INSTALACI SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ.

Záření

[kWh/m2/rok]

Síťové prvky

kabelové vedení

transformátor

distribuce

připojení

0–800

800–1 000

1000–1 200

1 200–1 400

Zdroj: GRID PLANNING FOR HIGH PENETRATION PHOTOVOLTAICS 

BASED ON A SOLAR CADASTRE - Scientifi c Figure on ResearchGate. 

Available from: https://www.researchgate.net/fi gure/Example-of-a-

-solar-cadastre_fi g1_271523343

obsahuje všechny informace o výšce, sklonu a stínění. Pomocí 

tohoto modelu můžeme vypočítat solární kapacitu každého 

detekovaného objektu. Informace obsažené v leteckých infor-

macích mohou být zaznamenávány současně se stávajícími 

střešními konstrukcemi a stávajícími zařízeními a zohledněny 

ve výpočtu.

2. laserové skenování

Druhým způsobem je výpočet na základě leteckého lase-

rového skenování. To poskytuje trojrozměrný objektový 

model, jako fotogrammetrickou analýzu, který obsahuje 

všechny potřebné informace. Na základě těchto informací 

lze vypočítat solární kapacitu všech detekovaných objektů. 

Neexistují však žádná obrazová data, bez dalších leteckých 

obrazových informací, které by umožnily reflektovat stáva-

jící solární systémy.

: Závěr

CZECH GREEN DEAL solární katastr je ideálně službou 

daného ministerstva obcím. Technologie umožňuje výpo-

čet solární kapacity budov, automatické 3D zaznamenávání 

střešních ploch a  klasif ikaci solární kapacity na základě 

sklonu střechy, směru a  zastínění sousedních budov 

a  terénů. Všechna data mohou být připravena a  vizualizo-

vána přehledným způsobem pomocí leteckých fotografií 

a topografických map.
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STÁVAJÍCÍ INOVACE SE ZAMĚŘUJÍ VŽDY NA JEDEN 

ÚČEL, NAPŘ. CHYTRÉ PARKOVÁNÍ. DATA Z TAKO-

VÉHO SYSTÉMU MÁ OBVYKLE JEHO DODAVATEL, 

PŘÍPADNĚ I OBJEDNATEL. PRO DATOVOU EKONO-

MIKU JE ALE KLÍČOVÉ, ABY DATOVÉ ZDROJE BYLY 

K DISPOZICI I JINÝM UŽIVATELŮM (OTEVŘENÁ DATA) 

A ABY BYLO MOŽNÉ PODPOŘIT VZNIK DALŠÍCH 

INOVACÍ V JINÝCH OBORECH A ŠIRŠÍCH ÚZEMÍCH.

IoT registr (registr senzorických sítí internetu věcí) je nástrojem, 

který umožní standardní evidenci datových zdrojů ze senzoric-

kých sítí různých objednatelů a  různých dodavatelů „v  jedné 

mapě“. Sestává z mobilní aplikace, pomocí které dokáže jaká-

koliv instalační fi rma nainstalovaný senzor registrovat přímo na 

místě a v čase instalace, a centrálního registru umožňujícího 

objednatelům sdílet informaci o nasazeném senzoru s případ-

nými zájemci a postupně tak budovat datový ekosystém.

: Ideálně krajský registr datových 

zdrojů

Pokud ze školy respektujeme výsledky příkladů výpočtu práce, 

kdy více dělníků udělá daný úkol rychleji, než kdyby pracovali 

samostatně, pak i  pro inovace platí, že s  jídlem roste i  chuť. 

Podnikatelské záměry mladých inovativních fi rem v  oblasti 

datové ekonomiky se tak mohou lépe plánovat a  investovat, 

pokud existuje přehled, s jakými datovými zdroji lze pracovat 

a  jaká je kvalita těchto zdrojů. Po vzoru Národního registru 

dopravních informací, viz https://registr.dopravniinfo.cz/cs/pro-

viders/cz-ndic/, je nutné budovat krajské/městské datové por-

tály a poskytovat na nich otevřená data coby základní potravu 

pro inovace.

S  rozvojem senzorických sítí, sbírajících data plošně na daném 

území (obec, výrobní areál fi rmy apod.), je čím dále důležitější 

sdílet informace o vzniklých datech různými objednateli a od růz-

ných dodavatelů. Kromě předejití nákupu redundantních senzorů 

lze ekonomickou efektivitu spatřovat především v rozvoji digitální 

gramotnosti napříč generacemi, efektivity veřejné správy (CBA) 

a plošné podpoře digitální ekonomiky. Například nasazením jedné 

senzorické sítě dopravní zátěže lze získat podklady pro evropské 

dotace o  potřebnosti stavby obchvatu (obce), dále nástroje pro 

efektivnější správu silnic a silničního provozu (kraj) či informace pro 

cestovní plánovače (fi rmy) atp. Společná evidence pořízených dato-

vých zdrojů, např. krajem pro jeho obce, může podpořit propojení 

investičních záměrů jednotlivých subjektů, což v případě dopravy 

poznáme např. na koordinovaném přístupu k dopravním uzavírkám. 

Jednotná evidence pořízených dat v území od různých objednatelů 

je tak základním předpokladem pro digitální strategii ČR. 

: IoT registr pro samosprávy

Z  výše uvedených důvodů tak byl navržen univerzální IoT 

registr pro využití ze strany samospráv pro jednotnou evidenci 

senzorických zdrojů na daném území, podpořený částečně 

i grantem MPO z programu Efekt. 

Registr sestává: 

 · z webového nástroje, sloužícího pro evidenci objedna-

telů, dodavatelů a jimi nainstalovaných senzorů, které 

jsou viditelné v jedné mapě a 

 · mobilní aplikace určené pro instalační techniky, kteří 

na místě senzor po jeho instalaci zaregistrují

: Příklad použití IoT registru

Objednatel A  (např. město) v  rámci svého programu Green 

Deal zřizuje senzorickou síť dálkových odečtů energie a vody 

ve třech desítkách ulic v rámci připravované LDÚ. Zakázka byla 

rozdělena na IoT systém pro odečty elekřiny a IoT systém pro 

odečty vody. Zakázku vyhráli Dodavatel B a Dodavatel C. Oba 

jsou vázáni smlouvou, ve které obec požaduje digitální regis-

traci všech prvků IoT systémů (senzory i komunikační jednotky) 

pomocí IoT registru. Obec vystavením objednávky zaeviduje 

dané případy do IoT registru a  zřídí oběma dodavatelům uži-

vatelské účty a  zašle jim údaje pro registraci. Dodavatelé se 

tak pod svým heslem přihlásí do registru, ve kterém mají jednu 

aktivní objednávku. Detail objednávky obsahuje seznam objed-

naných čidel a jejich předpokládané polohy v mapě. 

Instalační četa před instalací senzoru/zařízení si nainstaluje mobilní 

aplikaci, do které se přihlásí dle zaslaných instrukcí. V  mobilní 

aplikaci jsou již vyznačena místa a počty senzorů, které se mají 

dle objednávky nainstalovat. Obsluha při instalaci senzoru na 

konkrétním místě pomocí aplikace načte QR kód zařízení, nebo 

ručně zapíše jeho jedinečný identifi kátor, a  na mapovém pod-

kladu v mobilní aplikaci zpřesní naměřenou GPS polohu dle rea-

lity. Po instalaci každého detektoru tak vzniká jedinečný databá-

zový záznam evidující jaký typ senzoru od jakého dodavatele byl 

nainstalován na dané lokalitě a také časová známka instalace. Tím 

se automaticky v databázi přiřadí i nastavený čas příští údržby, či 

výměny měřidla, dle objednávky. 

Po instalaci a registraci všech senzorů se objednávka automaticky 

uzavře a správce IoT registru a objednavatel jsou upozorněni na 

nové prvky v registru, respektive naplnění objednávky. Následně 

se informace o povaze a umístění senzorů objeví na datovém por-

tálu města či kraje, kde mohou běžní uživatelé nalézt mapu pokrytí 

obce senzory či agregovaná data o spotřebě energií či vody. Tím je 

založen standardní facility management senzorických sítí.

: Závěr

Data jsou novou ropou, tj. silným ekonomickým nástrojem, a proto 

je pro rozvoj datové ekonomiky v ČR nutné začít tak, aby jakékoliv 

senzory pořízené a provozované z veřejných zdrojů, byly defaultně 

registrovány v IoT registrech. Analogicky je IoT registr jakousi pro-

dejnou potravin datové ekonomiky, jejíž regály lze naplnit nabíd-

kou mnoha produktů od mnoha dodavatelů z mnoho oborů. Napl-

něním regálů zvýšíme atraktivitu sortimentu a podnítíme inovativní 

fi rmy, aby z  dostupných potravin uvařili inovace, které ve světě 

uspějí. Datová ekonomika je ekonomikou s  přidanou hodnotou, 

po které celospolečensky voláme, tak již neotálejme!

IoT registr
základ datové ekonomiky

Webový registr pro správu dostupných dat ze senzorických sítí – mapová vrstva

Mobilní aplikace 

pro instalační fi rmypro instalační fi rmy
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CHYTRÉ MĚSTO JE HEZKÉ, VZNEŠENÉ OZNAČENÍ PRO 

MODERNÍ MĚSTA, KTERÁ CHTĚJÍ VYUŽÍT TECHNOLOGIE 

A ZLEPŠIT ŽIVOT STÁVAJÍCÍM OBYVATELŮM, NABÍDNOUT 

MAXIMÁLNÍ KOMFORT NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI A PŘILÁKAT 

NOVÉ TURISTY I ZÁJEMCE O BYDLENÍ. NENÍ TO ŽÁDNÁ 

MAGIE, NENÍ TO ANI ŽÁDNÁ TAJNÁ, NEDOSTUPNÁ CESTA 

JEN PRO VYVOLENÉ. NAOPAK „CHYTRÉ“ MOHOU BÝT 

MALÉ VESNIČKY I VELKÉ AGLOMERACE. STAČÍ SPRÁVNĚ 

VYHODNOTIT POTŘEBY, AŤ UŽ JE TO ŘÍZENÍ DOPRAVY, 

PŘÍSTUP K INFORMACÍM, ZELENÉ TECHNOLOGIE, 

SPRÁVA MĚSTA NEBO VYLEPŠENÍ PRO BYDLENÍ 

A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY.

A  jak ukazuje i  současná koronavirová doba, technologie 

mohou hrát zásadní roli, ať už se bavíme o práci, zábavě nebo 

každodenním životu. Nové technologie ovšem přichází ruku 

v  ruce s  riziky a  kybernetickými hrozbami. Není to ovšem 

důvod uhnout z  cesty a  snahy stát se městem nebo vesnicí 

budoucnosti. Pouze je nutné zvažovat potenciální slabiny 

a zranitelnosti a implementovat zabezpečení a ochranu hned 

od začátku každého projektu. Kyberbezpečnost zkrátka musí 

být nedílnou a přirozenou součástí chytrých měst už od fáze 

jejich návrhu.

V  posledních letech vidíme v  souvislosti s  rozšiřováním 

a expanzí IoT a dalších technologií do městských infrastruktur 

nárůst kyberútoků. Útočníci se přizpůsobují trendům a upra-

vují své strategie a hledají slabá místa, ať už ve světě normál-

ním nebo právě v  tom kybernetickém. Bohužel řada útoků 

je úspěšná, neznamená to ale, že by města byla bezbranná 

a neexistovala ochrana. Pouze stále ještě mnoho z nich pod-

ceňuje rizika a chybami zbytečně nahrává potenciálním útoč-

níkům. Případně je bezpečnost řešena až dodatečně a neod-

povídá proto daným potřebám, nebo se dokonce jedná 

o změť jednotlivých, často ad-hoc a samostatných řešení bez 

celkové vize.

Po celém světě přibývají například ransomwarové útoky na 

města a městské infrastruktury. Náklady na obnovu a nápravu 

škod dosahují milionů dolarů a výpadky zdravotnických, lékař-

ských, bezpečnostních, policejních nebo hasičských služeb 

mohou skončit tragédií. V nedávné době se útokům nevyhnul 

například Frankfurt, jedno z  největších fi nančních center na 

světě a  sídlo Evropské centrální banky. Po vlně kyberútoků 

musel Frankfurt dokonce odpojit svou síť od internetu, aby se 

zabránilo dalším škodám.

Objem ransomwarových útoků je relativně nízký, ale o to vyšší 

je jejich závažnost. Zločinci cíle pečlivě vytipovávají a někdy 

i týdny nebo měsíce sledují a promýšlí následnou strategii pro 

maximalizaci zisků. I proto se stále častěji setkáváme s dvoji-

tým vydíráním, kdy útočníci zašifrují kritické systémy, za jejich 

opětovné zpřístupnění požadují zaplacení výkupného a sou-

časně hrozí zveřejněním ukradených informací. Snahou je 

paralyzovat oběť, aby neměla na výběr. A  města jsou lukra-

tivní cíl, protože si nemohou dovolit výpadky kritických služeb, 

ať už ve zdravotnictví, dopravě nebo dodávkách plynu, vody 

nebo elektřiny. 

Klíčem při ochraně chytrých městských systémů je uvažovat 

komplexně a  zvažovat všechny faktory. Kompletní zabezpe-

čení složitých průmyslových řídících (ICS) a  SCADA systémů 

vyžaduje tu nejlepší péči bez kompromisů. Cílené útoky na 

kritickou infrastrukturu a ICS systémy vzrostly v průběhu roku 

2019 až o  2000 % a  koronavirová pandemie vyděračským 

i  dalším útokům ještě nahrává. Z  nejrůznějších fi lmů a  her 

známe fi ktivní scénáře, kdy hackeři ovládnou chytré budovy, 

systémy pro osvětlení nebo správu provozu a podobně. Ale už 

dávno to není fi kce a podobné situace reálně hrozí. Každý sys-

tém je zabezpečen jen tak, jak bezpečný je nejslabší článek.

Co od takového zabezpečení vyžadovat? Zásadní je důraz 

na preventivní technologie, které zastaví hrozby dřív, než 

mohou způsobit nějaké škody. Zařízení musí umožňovat 

segmentaci a oddělení informačních (IT) a provozních tech-

nologií (OT). Nutná je i fl exibilita a přizpůsobení výkyvům ve 

vytížení. Samozřejmostí by měla být jednoduchost nasazení 

a  intuitivní a  přehledná vzdálená správa s  absolutní viditel-

ností všech hrozeb a  rizik, stejně jako soulad s  nejrůzněj-

šími právními předpisy a nařízeními (regulatory compliance). 

Nicméně můžete mít sebelepší hardware a software, ten vás 

ale ochrání jen v případě, že bude fungovat správně a bez 

výpadků. Takže je potřeba zvažovat i další kritéria. Jak bude 

zařízení reagovat na extrémní chlad nebo teplo, odolá vibra-

cím a bude imunní vůči elektromagnetickému rušení? Kyber-

netický svět není oddělen od toho fyzického a je potřeba se 

na věci dívat komplexně. Pokud by útočníci vyřadili zabezpe-

čení nějakou mechanickou cestou, pak by se jim více otevřel 

přístup k virtuálním datům.

Je důležité vyslyšet i  varování před hrozbami souvisejícími 

s  nárůstem IoT a rozvojem 5G sítí, což přinese zásadní zvý-

šení objemů dat. Města sice budou mít z připojených chytrých 

zařízení a  senzorů potřebné informace, se kterými je možné 

dále pracovat, ale například ve zdravotnictví hrozí jejich zne-

užití. Podobně můžeme mluvit o chytrých autech napojených 

na chytré městské systémy a dalších technologiích. Rostoucí 

objem osobních dat a  údajů je zkrátka potřeba chránit před 

krádežemi a zneužitím. Významně mohou v těchto oblastech 

pomoci takzvané mikropluginy, které budou v rámci každého 

zařízení kontrolovat všechna data a  komunikovat s  bezpeč-

nostním systémem.

A když už se bavíme o chytrých městech a chytrých techno-

logiích, ani útočníci nezahálí a snaží se využívat výhod umělé 

inteligence, aby odhalili zranitelná místa a vytvořili ještě sofi sti-

kovanější hrozby. Pokud města chtějí být opravdu chytrá, musí 

chytře přistupovat i k zabezpečení.

# Daniel Šafář, Country Manager CZR, Check Point Software Technologies

Chytrá města 

musí být bezpečná, 

jedině pak služby 

ocení obyvatelé 

i turisti
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Digitální dvojče 

teplárny

výzva pro CZT

: Přínosy digitálního 

dvojčete

Digitální dvojče je základní nástroj 

digitalizace, který umožňuje opti-

malizovat stávající provoz (ekono-

mické a  ekologické přínosy), včas 

identif ikovat poruchy a  hrozby (digi-

tální evidence a  predikce) a  mode-

lovat možné investice před vlastní 

realizací (dvakrát měř, jednou řež). 

Nasazení digitálního dvojčete na stra-

konické teplárně prokázalo, že uvedený 

systém je ve svém důsledku vhodný 

k dosažení snížení stávajících tepelných 

ztrát o  5 %, jinak nutně vznikajících při 

výrobě, zpracování a  distribuci tepla, 

což v  konečném důsledku snižuje cel-

kovou spotřebu paliv a jiných energetic-

kých zdrojů v obci.

: Hrozby teplárenství

V  souvislosti s  rostoucími nejisto-

tami v  zásobování teplem budou obce 

a  vlastníci domů i  areálů v  příštích 10 

letech stát před zásadním rozhodnu-

tím, jak nadále zajišťovat zásobování 

svých objektů energiemi, případně, 

jak operativně řešit jejich možné pře-

bytky. Výrazná část obcí v ČR i v okol-

ních státech je majetkově účastná na 

centrálních systémech zásobování 

teplem (CZT), vybudovaných do roku 

1990 a doposud více či méně udržova-

ných. To znamená, že počáteční pozice 

v  rozhodování obcí o dalším energetic-

kém hospodaření může být ovlivněna 

již investovanými prostředky, často 

vázanými i  na dobu povinné životnosti 

již uskutečněných záměrů v  obecní, či 

městské energetice.

V  aktuálním ekonomickém a  legislativ-

ním prostředí jsou systémy CZT, zejména 

ty pracující s  fosilními palivy, především 

s uhlím, ve velmi nevýhodné pozici. I bez 

dalekosáhlého ekonomického rozboru 

je možno říci, že ta tepelná hospodářství, 

která výrazně nesníží množství vypouš-

těných exhalací (popsaných např. cestou 

CO
2
) na vyrobený a  především účelně 

umístěný (zde tedy prodaný) megajoule 

tepla či megawatt elektrické energie, 

zaniknou nejpozději do 20 let. Popsaný 

zánik výrob a  distribučních sítí bude 

postupný, ale se zničujícími důsledky 

pro již vynaložené obecní či soukromé 

investice do CZT.

Existují cesty, jak principiálně správný 

centrální způsob výroby elektřiny a tepla 

v našich obcích udržet a provozovat tyto 

systémy konkurenčně přijatelným způso-

bem. Předpokládá to však výrazné změny 

ve výrobní, distribuční, ale i  organizační 

části stávajících CZT.

: Digitalizace teplá-

renství – výsledky 

ze Strakonic

Základní výhodou nasazeného digi-

tálního systému je, že nepředpokládá 

žádné investice do samotných tepelných 

sítí, jejich objektů či předávacích sta-

nic. Nejedná se o  investice do dalšího 

„železa“, jde o  to, jak již jednou, a  ne 

zcela vždy dobře postavené tepelné sys-

témy, provozovat tak, aby ze sebe vydaly 

maximum svých možností při minimálních 

nákladech.

Systém umožňuje trvale a  systematicky 

hlídat provozní vlastnosti teplárenské 

soustavy tak, aby se předešlo zbytečným 

odstávkám a  poruchám. Tyto stavy na 

sebe často už týdny dopředu upozorňují 

určitými změnami parametrů, které jsou 

v  prostředí MindSphere® detekovatelné.

Výsledkem práce systému je, kromě uve-

dených predikčních a  optimalizačních 

funkcí, i  každodenní výpis problémů, ke 

kterým na tepelné síti za posledních 24 h 

došlo.

Provedená měření a zpracování naměře-

ných dat ukázaly, že mnohočetná lokální 

měření fyzikálních veličin na výměníko-

vých stanicích a  tepelných rozvodech 

teplárenských sítí s přímým exportem dat 

do cloudu a jeho další zpracování v Mind-

Shere jsou v  současnosti použitelnou 

a dostatečně spolehlivou technologií. Big 

data o  důležitých veličinách v  tepláren-

ské síti umožní průběžnou optimalizaci 

provozu teplárenské sítě či jejího dílčího 

okrsku. Vzhledem k tomu, že takto budou 

SYSTÉM PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY STÁVAJÍCÍCH 

TEPELNÝCH SÍTÍ, VYUŽÍVAJÍCÍ CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ 

A KONTROLU PROVOZNÍCH DAT VE VÝPOČTOVÉM 

PROSTŘEDÍ MINDSPHERE® BYL NASAZEN NA PROVOZ 

TEPLÁRNY VE STRAKONICÍCH.

�
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data přístupna i  daleko do minulosti, lze 

na základě těchto údajů vytvářet pre-

dikční modely spotřeby tepla a  používat 

je v rámci optimalizace. 

V  konkrétním případě je zařízení použí-

váno pro kontrolu správné funkce tepelné 

distribuce s  tím, že „správnost“ v  tomto 

případě neznamená pouze funkčnost, ale 

také bezpečnost a  hospodárnost. Insta-

lovaný systém snadno každý den odhalí 

nedostatky v  provozu teplárenských sítí 

i problémy s odběry v jednotlivých záso-

bovaných objektech. Celá algoritmizace 

kontroly provozních stavů je nástrojem 

pro hlavní cíl, kterými jsou: dodávka tepla 

v množství a časovém průběhu a o tako-

vých parametrech, aby byly přesně napl-

něny potřeby odběratelů. Ne více, ne 

méně.

Systém inteligentního řízení tepelných sítí 

s výstupy v cloudovém vyvinul výzkumný 

tým Ústavu mechaniky tekutin a  termo-

dynamiky ČVUT, ve spolupráci s  kolegy 

z  Technické univerzity v  Liberci a  Zápa-

dočeské univerzity v  Plzni. Tým slo-

žený z  pracovníků mnoha výzkumných, 

výrobních i  distribučních společností, 

vedený na ČVUT prof. Jiřím Nožičkou 

a  jeho kolegy, v  rámci projektu TAČR 

TE01020036 „Centrum pokročilých tech-

nologií pro výrobu a  distribuci elektřiny 

a  tepla“, v  letech 2010 až 2019 vyvinul 

a  otestoval několik technických řešení, 

která jsou určena pro zvýšení efektivity 

již existujících teplárenských sítí.

Zařízení bylo instalováno, odladěno a  je 

od konce roku 2017 provozováno na 

majetku Teplárny Strakonice a.s., kde 

většinovým akcionářem je Město Strako-

nice. Jedná se o teplárenský okrsek Mír, 

na západním okraji Strakonic, konkrétně 

o  jeho část, která je zásobována teplo-

vodní větví č. 1 z předávací stanice tepla 

VVS15 (PS Mír).

Teplárenský okrsek byl vybrán z  více 

možných lokalit na základě potřeby 

vysoké variability provozu jednotlivých 

zásobovaných objektů. V případě měřené 

teplovodní větve se jedná o 10 jednotlivě 

stojících zásobovaných objektů s  velmi 

různými harmonogramy zásobování tep-

lem. Převahu tvoří obytné domy panelové 

výstavby systému P1.11 z počátku osmde-

sátých let, jeden moderní bytový dům 

smíšené betonovo-cihlové konstrukcez 

prvního desetiletí 21. století, jeden spol-

kový objekt, jedna technicko-obchodně 

zaměřená živnost a  jedna restaurace 

s  nárazovým víkendovým diskotékovým 

provozem. Tepelné příkony jednotlivých 

objektů jsou patrné z tabulky 1. 

Cílem měření bylo zajistit data z  mini-

málně jednoročního provozu vybraného 

teplovodního rozvodu. Cílem bylo také 

zjištění dat z ohřevu pitné vody pro hygie-

nické účely (TeV), která je připravována 

v podstatné části zásobovaných objektů. 

Některé aspekty ekonomicky optimál-

ního provozu se zdají být intuitivně zřejmé. 

Například je jasné, že tepelné ztráty 

narůstají s  teplotou na výstupu zdroje, 

resp. na vstupu uvažované dílčí podsítě. 

Nicméně nelze jednoduše říct, že ekono-

mické optimum nastává prostě při co nej-

menší teplotě na vstupu do teplárenské 

sítě. Příliš nízká teplota vede k  nutnosti 

většího průtoku, a  tedy i většího výkonu 

a spotřeby oběhových čerpadel. 

Z  tohoto důvodu pracuje průběžná opti-

malizace s  kriteriální funkcí, která cha-

rakterizuje cíle optimalizace. Pokud je, 

tak jako v tomto případě, prováděna opti-

malizace jednoho okrsku, nikoliv celé 

sítě včetně zdroje, má smysl uvažovat 

a  minimalizovat zejména tepelné ztráty 

a  náklady na provoz oběhových čerpa-

del. Zároveň lze požadovat, aby odběr 

tepla, které hlavní předávací stanice ode-

bírá z  nadřazené sítě, byl pokud možno 

rovnoměrný. Takováto kriteriální funkce 

musí být samozřejmě doplněna ome-

zujícími podmínkami, které s  využitím 

modelu zabezpečují, že budou dodrženy 

potřebné teploty v  jednotlivých DPS, 

bude pokryta spotřeba tepla atd. 

Minimalizaci kriteriální funkce by v  prin-

cipu bylo možné provést vždy jednorá-

zově s  horizontem např. jednoho dne. 

Jelikož však spotřebu tepla lze predikovat 

pouze s  omezenou přesností, je výhod-

nější opakovat optimalizaci v  každém 

časovém kroku a realizovat vždy jen první 

krok rozvrhu, tzn. použít princip ustupují-

cího horizontu, který je základem predik-

tivního řízení založeného na modelu.

: Další přínosy měření

Méně očekávaným přínosem měřených 

dat a  jejich průběžného vyhodnoco-

vání, byla již v  prvních měsících dopl-

něného měření (2018) indikace několika 

armatur uvnitř jednotlivých DPS, nepl-

nících správně svoji funkci. Signalizující 

fyzikální veličinou byla v  tomto případě 

cyklicky se zvyšující teplota na přívodu 

studené pitné vody do výměníku TeV, 

a  to i  ve větší vzdálenosti od tohoto 

výměníku. Místním šetřením bylo zjištěno 

špatné umístění zpětných klapek, které 

se vlivem rozpínání vody a  vzduchu ve 

vodě obsaženého, otevíraly v  závěrném 

směru. Zpětné klapky byly přemístěny do 

gravitačně vhodnější polohy a  uvedený 

hygienicky nebezpečný jev byl tímto eli-

minován.

Nyní zrealizovaným krokem je implemen-

tace výše uvedených optimalizačních 

úloh do prostředí MindSphere. Aktuálním 

výsledkem je trvalá kontrola hlavních pra-

covních parametrů předmětné teplovodní 

sítě (Obrázek 1) s  vyhodnocováním frek-

vence poruch (Obrázek 2) a  jejich dyna-

miky (Obrázek 3) v  čase. Dalším cílem 

je trvalé určování optimalizačního cíle 

na základě předchozího vývoje namě-

řených veličin a  možné predikce těchto 

veličin a okolních podmínek řešené tep-

lárenské sítě. Zde bude v prostředí Mind-

Sphere výstupem doporučené nastavení 

parametrů tepelné sítě realizované pro-

střednictvím návrhů na změnu nastavení 

ovládaných veličin, jako jsou průtoky, tep-

loty atd. Tento přístup k  řízení pak bude 

možno srovnat např. s metodou trvale se 

učících neuronových sítí.

#Pavel Sláma, Jiří Ehrlich, ČVUT v Praze

č.p. Druh objektu Výkon UT [kW] Výkon TeV [kW] Výkon VZT [kW]

1273 spolek 20 - -

1253 Prodejna zahradní techniky 70 - -

1254 Restaurace s diskotékou 70 20 150

1263 byty 110 110 -

1255 byty 110 110 -

1256 byty 110 110 -

1257 byty 110 110 -

1258 byty 110 110 -

1259 byty 180 150 -

1401 byty 60 90 -

Druhy odběrů tepla a jejich vypočtené příkony – Linie 1, vycházející z VVS15 (PS)

Obrázek 1: Varovná hlášení o chybách v provozu jednotlivých předávacích stanic pro konkrétní den

Obrázek 2: Popis a doba trvání jednotlivých nesprávných a neefektivních provozních stavů pro jednu DPS

Obrázek 3: Kontrola dynamiky provozních odchylek z detailního průběhu fyzikálních veličin měřených 

na každé z domovních předávacích stanic.
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Snížit nejistotu trhu. Zainteresované strany se mohou inspi-

rovat obnovitelnými zdroji: vytvoření dlouhodobých dohod 

o  odběru odstraní tržní riziko z  implementačních projektů 

a ponechá pouze technické riziko. Dalším příkladem je usnad-

nění přechodu k logistickým řešením vozového parku s nulo-

vými emisemi typu end-to-end, která vytvoří stabilní, opakující 

se poptávku. 

Zaměření na škálování aplikací a  technologií, které vytvá-

řejí největší „zlepšení investic“. V našich analýzách se objevují 

kritické body zvratu, po kterých náklady prudce poklesnou. 

Například změna výroby palivových článků z  10 000 na 200 

000 jednotek může snížit jednotkové náklady až o 45 %, bez 

ohledu na jakékoli významné technologické průlomy, a může 

mít dopad na více případů konečného použití. Nasazení elek-

trolýzy ve výši až 70 GW povede k nákladům na elektrolyzér 

pod 400 USD za kW. 

Doplnění vodíkových řešení. Vývoj určitých vodíkových řešení 

může vytvořit skutečný cyklus, díky němuž budou životaschopné 

i  jiné vodíkové aplikace. Například využití vodíkové infrastruk-

tury na letištích pro tankování autobusů na místě, vytápění letišť, 

suroviny pro místní průmysl a potenciálně v budoucnu tankování 

v letadle sníží náklady na každou jednotlivou aplikaci. 

Upřednostnit zvyšování míry využití v distribučních sítích. 

Pohyb z 20 na 80 % míry využití v distribučních a čerpacích 

sítích může snížit náklady na distribuci až o 70 %, což by napří-

klad mohlo snížit náklady na vytápění domácností na vodík 

o 20 %. To bude vyžadovat nasazení minimální prahové hod-

noty infrastruktury, aby bylo zajištěno, že síť slouží poptávce 

uživatelů. 

Investovat do výroby nízkouhlíkového a  obnovitelného 

vodíku. Nízkouhlíkový vodík patří mezi tři nejlepší snížení 

nákladů pro každou aplikaci vodíku a vedle vytvořené doda-

tečné poptávky bude jedním z  nejdůležitějších faktorů pro 

urychlení vodíkové ekonomiky. 

Vodík již roste a  celosvětově se vynakládají značné investice. 

Poskytne důležitou nízkouhlíkovou alternativu v celé řadě odvětví. 

Vývoj vodíku však stále vyžaduje vhodnou fi nanční, infrastruk-

turní a politickou podporu, která mu umožní dosáhnout širokého 

nasazení a rozšíření prostřednictvím komerčních projektů. Vzhle-

dem k naléhavosti celosvětového problému dekarbonizace musí 

nyní společnost využívat výhod vodíku. Vodíkový průmysl může 

pomoci umožnit energetický přechod do světa nulové čisté sítě 

a  tato zpráva jasně identifi kuje trajektorie nákladů jeho mnoha 

aplikací, což představuje řadu příležitostí.

Zdroj: Zveřejněno v lednu 2020 Radou pro vodík. Kopie tohoto dokumentu 

jsou k dispozici na vyžádání nebo si je lze stáhnout z našich webových strá-

nek: www.hydrogencouncil.com.

Vodík : 

potřeba 

nového 

trhu

PĚT KLÍČOVÝCH PRVKŮ, KTERÉ UMOŽ-

ŇUJÍ VYTVOŘENÍ TRHU SE SPRÁVNÝMI 

INVESTICEMI A POLITICKOU PODPOROU 

VODÍKOVÉ EKONOMIKY, BUDOU SLOUŽIT 

BUĎ K PODPOŘE NEBO POTLAČENÍ RŮSTU 

PRŮMYSLU. RADA PRO VODÍK IDENTIFIKO-

VALA PĚT PÁK, KTERÝMI MOHOU ZÚČAST-

NĚNÉ STRANY BUDIT POPTÁVKU A VYTVO-

ŘIT TRH. SPOLEČNĚ TO MŮŽE V BLÍZKÉ 

BUDOUCNOSTI UMOŽNIT VODÍKOVÝM 

ŘEŠENÍM DOSÁHNOUT NÁKLADOVÉ KON-

KURENCESCHOPNOSTI.
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: Vodík je (doslova) všude

Kromě už zmíněného obecného rozšíření je vhodné dívat se na 

vodík ne coby palivo, tak jako ropu, zemní plyn nebo uhlí, ale 

primárně jako na nosič energie. Oproti kapalným molekulám ben-

zínu nebo dieselu vážou molekuly vodíku téměř 1,6 krát víc ener-

gie na jednotku hmoty. Světová poptávka po vodíku přitom roste, 

mezi lety 1980 a 2018 se více než ztrojnásobila a v roce 2050 má 

pokrývat až 24 % světové poptávky po energii s trhem o velikosti 

kolem €630 miliard ročně. V  současnosti se globálně používá 

přibližně 70 milionů tun vodíku ročně, zejména při rafi naci ropy 

a v chemickém průmyslu. Hlavním pozitivem vodíku je, že při jeho 

spalování nevznikají žádné emise CO
2
, negativem naopak je, že 

vodík je v současnosti vyráběn téměř výhradně z fosilních paliv, 

s čímž jsou emise CO
2
 naopak významně spojené.

Vodík má díky svým vlastnostem využití 

v celé řadě oblastí, mezi čtyři nejzásad-

nější lze jmenovat

 · Energetické aplikace

 · Čistá mobilita

 · Dekarbonizace

 · Průmysl

Pomineme-li průmyslové využití, které v  kontextu chytrých 

zelených měst nehraje primární roli, dává smysl zaměřit se na 

první tři.

: Energetika

Jak už padlo výše, vodík je vynikající médium pro skladování 

energie. Výhodou například oproti bateriovým úložným sys-

témům je levnější škálovatelnost a  možnost dlouhodobého 

uskladnění v  horizontu měsíců až let s  naprosto minimální 

energetickou ztrátou. I  přesto, že je molekula vodíku velmi 

malá a snadno prostupuje materiály, dnešní technologie zvlá-

dají výrobu zásobníků tak, aby nedocházelo ke ztrátám.

Vztah vodíku a  baterií bývá někdy vyostřený, podle mého 

názoru zbytečně, je nutné je brát jako technologie komple-

mentární, kdy se při vhodně zvolené strategii velmi dobře 

doplňují. Vodík je a  v  budoucnosti stále více bude nedílnou 

součástí energetického mixu.

Důležité je se na vodík dívat i  z  pohledu energetické bez-

pečnosti. Právě možnost dlouhodobého ukládání energie, 

zejména přebytků z OZE, bavíme-li se o zeleném vodíku, dává 

základ pro budování energetické bezpečnosti u kritické měst-

ské infrastruktury – nemocnice, záchranné složky, podpora 

základních funkcí komunity, města či regionu atd. 

Jen Jihomoravský kraj je vlastníkem asi 3 000 budov. Ne 

všechny jsou vhodné pro osazení solárními elektrárnami, ale 

pokud by to dávalo smysl jen u části z nich, máme zde naráz 

poměrně velkou výrobní kapacitu. Ta se nemusí nutně spo-

třebovat v době výroby, navíc v dnešní době nejistého obsa-

zení (přesun řady pracovníků na home offi  ce) a s tím spojené 

nižší spotřeby se dlouhodobé ukládání přebytků přímo nabízí. 

Dalším příkladem mohou být školy –v době nejvyššího osvitu 

v letních měsících prázdné i v době mimo pandemii a s mini-

mální spotřebou, uložené přebytky lze pak spotřebovat třeba 

v zimně. A to vše i za cenu nižší účinnosti než u bateriových 

systémů, kdy výhoda dlouhodobého uložení může v celkové 

bilanci převážit. Vše je proto potřeba správně navrhnout a pří-

padně zvolit kombinaci vodíkové i bateriové technologie.

: Čistá mobilita

Dalším spíš kamenem, než kamínkem do skládačky vodíkové 

budoucnosti je využití v dopravě. Primárním tahounem nebude 

doprava osobní, ale prvořadě městská a nákladní. Teprve po 

rozvoji těchto oblastí a  s  tím související infrastruktury, které 

u nás na rozdíl od jiných států na světě i v Evropě zatím neexis-

tuje, můžeme očekávat rozvoj vodíkové mobility osobní. Kde 

není slepice, nemůže být ani vejce. 

Vytvoření vhodné infrastruktury je tedy zásadní a mělo by být 

prioritou nejen státu, kde už jisté aktivity probíhají, byť je zatím 

nelze považovat za dostatečné, ale i  na úrovni krajů a  muni-

cipalit. Podle aktuálního Národního akčního plánu pro čistou 

mobilitu se u  nás pro rok 2030 očekává 80 vodíkových plní-

cích stanic, 870 autobusů a až 50 tisíc vozidel, byť většina z nich 

bude tvořit právě městská a nákladní doprava. První vodíkové 

„čerpačky“ mají vyrůst v roce 2021 v Praze a Litvínově, násle-

dovat bude Brno a znovu Praha v roce 2022 a rok na to Plzeň. 

Dobrý začátek, otázkou ale je, zda se tímto tempem podaří cíl 

80 stanic v roce 2030 splnit.

V okamžiku, kdy bude vytvořena alespoň základní infrastruktura 

vodíkových čerpacích stanic, lze očekávat i rozvoj osobní vodí-

kové mobility. Jedná se o čistou a ekologickou variantu osobní 

dopravy s minimálním dopadem na životní prostředí, a to i tehdy, 

pokud do celého životního cyklu započteme uhlíkovou stopu 

výrobního procesu a případné následné recyklace. Už dnes exis-

tuje řada více či méně sériově vyráběných modelů a značek (Toy-

ota, Hyundai) a lze očekávat, že se k nim v následujících letech 

přidá řada dalších – do roku 2025 to má být Honda, Daimler 

a BMW. Dojezd je dnes až 800 km a doba plnění okolo 5 minut.

V Evropě v současné době funguje téměř 200 plnících vodíko-

vých stanic, z toho v Německu je jich 90 a dalších 40 bude fungo-

vat do roku 2021, ještě ambicióznější plány má pak Velká Británie.

V rámci městského dopravního plánování pak dává smysl vybu-

dování centrálních uzlů spojujících městskou dopravu s možností 

plnění pro osobních auta, v ideálním případě i blízkost či napojení 

na lokální železniční síť, kde už existuje ve světě řada vodíkových 

řešení. Zatím nejdál je v této oblasti Moravskoslezský kraj.

: Dekarbonizace

Třetí z významnějších aplikací pro využití vodíku na cestě k řeše-

ním pro snížení celkových emisí skleníkových plynů a chytrých 

zelených měst je dekarbonizace. Vodík lze využít v chemickém 

procesu pro eliminaci CO
2
, kdy jeho výsledkem je metan, tedy 

energetická surovina, kterou lze v dané lokalitě přímo spotřebo-

vat nebo tlačit do plynárenské přenosové soustavy. To se týká 

všech znečišťovatelů, kteří vypouští právě CO
2
 a  dnes spadají 

pod systém nákupu povolenek – ty ale situaci fakticky neřeší, 

jen problém odsouvají jinam. Jen v Evropě jde o zhruba 14 000 

podniků. Představme si řešení, kdy tyto společnosti, řada z nich 

vlastněná městy či kraji, spolu s  privátními či opět městskými 

bioplynkami, využijí vodíku a místo skleníkových emisí a dalších 

nákladů v podobě povolenek budou produkovat metan…

: Vodíková budoucnost?

Ano, otázka je jen jak rychle a v jaké míře. Vodíku se nicméně 

nevyhneme, šíře jeho nasazení od energetiky, průmysl přes 

mobilitu po ekologii je tak široká, že dříve či později zasáhne 

každého. Těžit z něj budou ti, kdo se na jeho příchod připraví 

a začnou už dnes přemýšlet o zakomponování vodíku do stra-

tegických plánů budoucího rozvoje. Vodík rozhodně nebude 

dobře fungovat v  samostatných izolovaných aplikacích, ale 

efektivně jen tam, kde bude součástí celého konceptu chyt-

rých, zelených a energeticky soběstačných měst a regionů.

#David Řeháček, vodíkový entusiasta, majitel společnosti GREEN REMEDY, s.r.o.

VODÍK JE, JAK DOBŘE ZNÁMO, NEJROZŠÍ-

ŘENĚJŠÍM PRVKEM VE VESMÍRU. 

JEHO NEVÝHODA ALE SOUVISÍ S TÍM, 

ŽE SE PRAKTICKY NEVYSKYTUJE SAMO-

STATNĚ, ALE TÉMĚŘ VÝHRADNĚ SE VÁŽE 

S JINÝMI PRVKY. JEHO NEJZNÁMĚJŠÍ 

SLOUČENINU NA ZEMI DOBŘE ZNÁME 

V POHODĚ H
2
O. SPALOVÁNÍM VODÍKU 

LZE ZÍSKAT VELKÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE 

(96-120 MJ Z 1 KG VODÍKU) BEZ VZNIKU 

SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ.
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: Vznik organizace NOW a dotač-

ního programu NIP v Německu

Národní organizace pro vodík a palivové články (NOW GmbH 

(s.r.o.)) byla založena v  roce 2006 těmito čtyřmi ministerstvy 

a je v jejich 100 % vlastnictví: 

: Zřizovatelé NOW

 · BMVi – ministerstvo dopravy

 · BMWi – ministerstvo hospodářství

 · BMBF – ministerstvo školství, vědy a výzkumu

 · BMBU – ministerstvo ŽP

NOW zaměstnává cca 30 pracovníků, kteří podporují zavá-

dění vodíkových technologií do průmyslu. Je rozdělena do 

sekcí pro mobilitu (nejen auta ale i stavební stroje, vlaky, lodě 

i letadla), stacionární systémy a speciální aplikace. Hlavní úkoly 

NOW je vytváření strategie zavadění vodíkových technologií 

do praxe, podpora fi rem a organizací, kterým poskytuje pora-

denství, marketing, organizace veletrhů a konferencí, propojo-

vání aktéry trhu a skrz program NIP spolufi nancování vodíko-

vých projektů. 

: Hlavní úkoly NIP – 

Národní inovační program

 · NIP – od roku 2006 do roku 2016 byla proinvestována 

cca 1 mld €, kofinancování vodíkových projektů probí-

halo tak, že investice průmyslu do vodíkového projektu 

byla z 50 % dofinancována z programu NIP. 

 · 2017-2027 byla zahájena druhá fáze NIP

 · Projektu NIP se zúčastnilo 500 firem 

 · Každá německá automobilka vyvinula svůj prototyp vodí-

kového auta

 · Bylo postaveno 100 čerpacích stanic na vodík, do roku 

2023 je plán 400

 · Bylo vytvořeno 20 vodíkových center po celém 

Německu- např. ZBT – Centrum vodíkových technologií 

na univerzitě v Duisburgu, které zaměstnává 

100 výzkumných pracovníků, nebo vodíkové město 

Herten v Severním Porýní-Vestfálsku, které vytvořilo 

na území bývalých dolů na černé uhlí Aplikační centrum 

pro 1600 pracovníků ve vodíkových technologiích.

 · Byla podpořena výroba zeleného vodíku z OZE – 

FVE a větrných elektráren, jeho skladování a distribuce, 

případně přeměna na syntetický metan – P2G nebo 

ukládání do stávající sítě zemního plynu. 

: Německo – Organizace a insti-

tuce pro výzkum a vývoj vodíko-

vých technologií

 · Auto na vodíkový pohon (VW auto na vodíkový pohon, 

Škoda auto se zatím nezabývá H2, jen elektromobily 

a pohonem na CNG)

 · Fraunhofer Institut, skoro všechny TU mají svoje instituty 

pro vodíkové technologie, výuka a osvěta probíhá už na 

základních a středních školách,

 · Vodíkem se zabývají všechny průmyslové svazy 

(BDI, VDMA a další) a komory a v Německu vychází 

vodíkový časopis „H zwei“ a existuje „Německý svaz 

vodíku a palivových článků se sídlem v Berlíně“ (DWV)

 · V Německu je rozsáhlá síť Energetických agentur 

zabývajících se i vodíkem

 · Ročně je pořádáno v Německu bezpočet konferencí, 

seminářů a workshopů, je tam politická podpora vodíku 

ze strany vlády a zemských vlád, největší konference 

pořádá přímo ministerstvo dopravy BMVi, z iniciativy 

a účastí ministra dopravy Scheuera. 

: V Německu existují tři vodíkové 

klastry

 · H2BZ – sídlo Frankfurt nad Mohanem, 

 · NBW – Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff, 

Elektromobilität SP – sídlo Düsseldorf

 · Hzwo – sídlo TU Chemnitz

: NOW se zabývá také mezinárodní 

spoluprací v Evropě a ve světě 

GSG – Government support Group

NOW iniciovalo mezinárodní spolupráci GSG (Government Support 

Group) – výměna informací mezi státy EU na úrovní ministerstev 

– poradenství v oblastí vodíku a palivových článků vládám zapoje-

ných zemí. Členové prozatím – Nizozemsko, Švédsko, Anglie, Fran-

cie, Rakousko, Německo a Dánsko – a bylo nabídnuto členství i ČR. 

MOU – Memorandum of Cooperation

Mezinárodní spolupráce GSG se opírá o dokument „Memorandum 

of Cooperation“, na jehož konečném znění může participovat i ČR. 

Záměry GSG a  Memorandum of Cooperation korespondují 

s NAP v ČR – Národní akční plán – čistá mobilita, který připra-

vuje MPO, byl schválen vládou ČR. 

Německý národní 

program pro 

vodík 

15 let 
zkušeností

�
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1. CEP – vytvoření sítě firem pro kooperaci společných 

projektů ve vodíku

2. Clean Power Net – Výroba a transport vodíku

3. Callux – vodíkové technologie v domech a budovách

4. H2 MOBILITY – projektování a výstavba čerpacích stanic

5. P2G – Power to Gas – výroba plynu z el. energie

6. e4ships – vodíkové technologie ve vodní dopravě

1. Členové sítě CEP

 · Air Liquide

 · BMW Group

 · Bohlen Doyen

 · Ford

 · GM

 · Hochbahn

 · Linde

 · OMV

 · SHELL

 · TOTAL

 · TOYTA

 · VW

 · DAIMLER

 · HONDA

 · HYUNDAI

 · SIEMENS

 · SSB

 · WESTFALEN

 · NOW

 · ENBW

2. Clean Power Net

Zajištění nepřerušených dodávek el. energie

Nepřerušované dodávky proudu (USV), Back-up, Záložní zařízení 

(NEA), stožáry pro mobilní telefony v telekomunikaci, nemocnice, prů-

myslové procesy-řídicí centra, počítačová centra, sekundární techno-

logie u transformátorů. Zajištění nepřerušovaných dodávek proudu je 

v dnešní době v mnoha průmyslových odvětvích a v potravinářském 

průmyslu nezbytností. V  případě poruch jsou nasazována zařízení 

pracující bez přerušení dodávky proudu. Palivové články mají jedno-

značnou výhodu díky délce provozu a pokrytí velkého rozpětí teplot. 

Smart Grids

Energetické řídící systémy dovolují propojení decentrálních 

výrobců elektřiny v  jeden efektivní celek. V  tomto konceptu 

hrají palivové články jako bezemisní dodavatel energie s vyso-

kou účinností významnou roli.

Dodávky elektrického proudu

Často není možné realizovat připojení k síti a položení kabelu 

je nerentabilní. Stožáry pro mobilní telefony v  zemích třetího 

světa, obsluha staveb typu mýtné brány jsou proto zásobo-

vány bateriemi nebo naftovými agregáty. Palivový článek je 

pak hospodárnou alternativou šetrnou k životnímu prostředí. 

Virtuálně řízené elektrárny

Řeší zatěžování elektrické sítě kolísajícími dodávkami elektrického 

proudu z důvodů výstavby zařízení vyrábějících proud z obnovitel-

ných zdrojů. Vedle velkých elektráren mohou krátkodobě být dány 

k dispozici a řídit toky energie propojením samostatných malých 

ale centrálně řízených elektráren. (virtuálně řízené elektrárny). Pali-

vové články jsou obnovitelným a bezemisním zdrojem.

3. Callux

Partnery jsou dodavatelé energie jako EnBW, E.ON Ruhrgas, 

EWE, MVV Energie a VNG Verbundnetz Gas, Výrobce zařízení 

Baxi Innotech, Hexisund Vaillant a Zentrum für Sonnenenergie 

und Wasserstoff -Forschung (ZSW).

2015 – Zahájení budování sítě 400 stanic po celém Německu 

– do roku 2020 mít 100 čerpacích stanic

4. H2 Mobility

organizace sdružující provozovatele čerpacích stanic a výrobců 

pohonných hmot, mající za cíl pokrytí Německa sítí čerpacích 

stanic na vodík. Podporována přímo německým MD (BMVi).

5. P2G – Power to Gas

Výroba plynu z elektrické energie.

Příklad č. 1 – Siemens: 6 MW Energie park Mainz – 

Hechtsheim

Největší zařízení na výrobu a  skladování vodíku o  kapacitě 

6 MW postavil Siemens ve spolupráci s  Linde Group, vyso-

kou školou Rhein-Main und Stadtwerke Mainz v Mainz-Hecht-

sheim. Zařízení transformuje el. energii z větrné elektrárny na 

vodík, ten je možno buď plnit do zásobníku nebo skladovat ve 

stávající síti na zemní plyn

Příklad č.2 – Firma Uniper (dříve E-ON) – Pilotní projekt: 

„WindGas Falkenhagen 2 MW“

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 · Elektrický výkon 2 MW

 · Výroba vodíku 360 m³/h

 · Technologie: Alkalická elektrolýza

 · Skladování vodíku do stávající sítě zemního plynu 

(v Německu povoleno až 10 %)

CÍLE

 · Demonstrace procesního řetězce 

 · Optimalizace provozního konceptu (kolísající větrná 

energie/dodávka)

 · Získání zkušeností ohledně techniky, nákladů, povolení 

a obchodu

VÝSLEDKY

 · Efektivita zařízení až 65 %

 · 2 roky úspěšného provozu

 · Predikce sekundární regulace výkonu

 · Úspěšné testování prvních produktů na trhu v oblasti tepla, 

mobility a velkoobchodu

 · Velký celosvětový ohlas

 · Příprava na prodej pro čerpací stanice na vodík, až bude 

postavena adekvátní celoněmecká síť stanic

 

6. E4Ship 

Vývoj a aplikace palivových článků v lodní dopravě.

Projekt SchIBZ 

Jako palivo je využíván diesel s nízkým obsahem síry. Pracuje 

se na aplikacích pro využití zemního plynu. Jedná se o efek-

tivní hybridní systém (použití baterie) s účinností cca 50 %.

Aplikace vodíku a palivových článků v kolejové dopravě

Firma Alstom ze Salzgitteru vyvinula z lokomotivy Coradia na 

naftový pohon lokomotivu na vodík a palivové články. Loko-

motiva byla prezentována na veletrhu InnoTrans v  Berlíně 

v roce 2016. 40% německé železniční sítě není elektrifi kováno, 

jezdí tam vlaky na naftový pohon. Vlak na vodíkový pohon byl 

nasazen ve většině spolkových zemí, kde úspěšně nahrazuje 

lokomotivy na naftový pohon. 

Jedním z rozhodujících činitelů, proč se Alstom rozhodl pro 

konstrukci vlaku na vodíkový pohon,  byla vysoká energetická

hustota vodíku.

O tom, že Německo chce být lídrem ve vodíkových technolo-

giích v  Evropě svědčí i  to, že německý ministr hospodářství 

(BMWi) Altmeier se v červnu 2020 rozhodl podpořit vodíkové 

hospodářství v Německu sumou 9 mld €, z  toho mají 2 mld 

sloužit na mezinárodní projekty. České velvyslanectví o  této 

iniciativě vydalo Ekonomickou informaci: Německá spolková 

vláda schválila Národní vodíkovou strategii. 

#Ing. Tadeáš Rusnok

Zdroje: NOW, Siemens, Total, Uniper, Alstom, Německé velvyslanectví 

v Berlíně.

NOW iniciovalo vznik 6 

organizací, které mají za 

úkol zavádění vodíkových 

technologií do praxe
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H2BASE 
vodíkový střípek

do skládačky 

chytrého města

PONDĚLÍ

Je 6. prosince 2021 a  systém H2BASE už 

čtyři dny zajišťuje napájení stavební silniční 

uzávěry elektrickou a tepelnou energií. Dál-

niční propustek musí být dokončen v termínu. 

Bezemisní ostrovní zařízení v  tomto sychra-

vém počasí osvětluje staveniště, pohání elek-

trické nářadí a vytápí zázemí stavby.

ÚTERÝ

Mrazírny v nedalekém průmyslovém areálu 

požádaly o  zapůjčení zeleného zdroje 

energie H2BASE. Potřebují překlenout 

dobu přechodu na novou technologii. 

Při přepojení by výpadek způsobil velké 

ztráty na mražených komoditách.

STŘEDA

Tak jako každou středu, je zařízení 

H2BASE umístěno v  prostoru parkoviště 

před budovou radnice. Taková rychlonabí-

ječka na zkoušku s pevným rozvrhem, aby 

s ním mohli elektromobilisté počítat při své 

cestě do centra. Objevuje se tu pravidelně 

proto, aby bylo možné získat statistická 

data a  odhalily se případné potíže před 

vybudováním stacionární nabíjecí stanice.

ČTVRTEK

Zařízení H2BASE je převezeno na místo 

další potřeby – z  důvodů plánované 

odstávky došlo k  odpojení technologie 

čistírny odpadních vod od elektrické ener-

gie. Díky provozu této vodíkové elektro-

centrály tak není nutné přerušit procesy 

v technologii.

PÁTEK

Zařízení H2BASE je provozováno v pilot-

ním režimu mobilní nabíjecí stanice pro 

elektrovozy. Přes aplikaci CarEn si každý, 

kdo má o dobití svého vozu zájem, přivolá 

terénní mobilní rychlonabíječku přímo 

ke svému autu. Sestava je naložena na 

soupravě vozu do 3,5 t a  odbavuje jed-

notlivé „odběratele“ dle algoritmu s  pri-

oritou minimalizace doby obsloužení. 

Díky mobilní nabíjecí stanici je dobit také 

jeden odstavený a zcela vybitý elektro-

mobil v  centru města. Příští pátek bude 

náročnější – město pořádá konferenci 

a  během programu dobije H2BASE na 

parkovišti elektromobily čekající na své 

majitele.

SOBOTA

Čerpací stanice vodárny nad městem 

stojí v chráněném pásmu vodního zdroje. 

V  případě výpadku elektrické energie 

není možné použít zde neekologický 

dieselagregát. Proto je přistaven systém 

H2BASE v  režimu ostrovní elektrárny. 

Testujeme napájení z vnějšího zdroje. Po 

ukončení testovacího provozu je systém 

přepraven k dalšímu využití.

NEDĚLE

H2BASE je umístěn na hlavním náměstí, 

kde slouží pro napájení zábavních atrakcí 

a  stánků druhé adventní neděle. S  výho-

dou je využito odpadního tepla. Návštěv-

níky postávající u pódia a popíjející svařené 

víno ohřívají teplovzdušné ventilátory. Veš-

kerá energie, která účastníky akce ohřívá, 

nasycuje jídlem a pitím, a zprostředkovává 

jim audiovizuální zážitek, je generována 

bez jakýchkoli emisí či provozního zatěžo-

vání okolního prostředí. To je komplexní 

ekologické zajištění městského eventu.

: Otevřme se chytrým 

možnostem

H2BASE je skutečnou a  již vyrobenou 

českou technologií. K  tomu, aby smart city 

opravdu fungovalo, ale pouhé technolo-

gie nestačí. Hlavní roli v budování chytrého 

města sehrají lidé a jejich myšlení. Je na nás 

všech zbavit se přežitých stereotypů a ote-

vřít se možnostem, které dnešní doba nabízí. 

Udělat svět kolem nás trochu více„smart“.

: Co je H2BASE

H2BASE je mobilní ostrovní zdroj elektrické 

a tepelné energie, jehož výrobcem je česká 

fi rma DEVINN. Energie je zde uložena do 

vodíku a  díky palivovému článku snadno 

přeměněna zpět v  elektrickou a  tepel-

nou energii. Zařízení je snadno transpor-

tovatelné a  variabilní. Výstupy jsou běžná 

zásuvka s vysokým / nízkým napětím, nebo 

kabel rychlé nabíjecí stanice pro elektromo-

bily. Zařízení má výkon 0–100 kW a kapacitu 

230 kWh, která se snadno navýší doplněním 

vodíku. Zařízení je bezemisní – 0 g CO
2
, 0 g 

NOX, 0 g pevných částic, jediným výstupem 

je čistá H₂O. Více informací si přečtěte na 

www.h2base.eu, kde najdete i podrobnější 

technické údaje a video.

: Proč vodík 

Vodík má jednu úžasnou vlastnost – je 

skvělým nosičem energie. Do malého 

množství vodíku je tak možné uložit velké 

množství energie. Tu si zde po téměř 

neomezenou dobu „uschovat“, a  pak 

ji pomocí palivového článku přeměnit 

zpět na elektrickou a  tepelnou energii. 

Za další je vodík zdroj, který je možné 

vyrábět kdekoliv na Zemi, bez ohledu 

na nerostné bohatství nebo politiku rop-

ných velmocí. A s trochou nadsázky je to 

jediný nevyčerpatelný a  udržitelný zdroj 

pro naši planetu. Stručné základní infor-

mace o vodíku si můžete přečíst na blogu 

www.devinn.cz/blog

VODÍK UŽ NENÍ TECHNOLOGIÍ DALEKÉ BUDOUCNOSTI. 

JE ROK 2021, CHYTRÉ MĚSTO SI PRÁVĚ POŘÍDILO OSTROVNÍ 

VODÍKOVÝ ZDROJ ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ ENERGIE H2BASE. 

JE BEZEMISNÍ, MOBILNÍ, S VELKOU KAPACITOU A OZNAČENÝ 

ŠTÍTKEM „MADE IN CZECH REPUBLIC“. ENERGII VYRÁBÍ 

Z VODÍKU, Z VÝFUKU KAPE POUZE ČISTÁ VODA. EKOLOGICKY 

POHÁNÍ COKOLIV ELEKTRICKÉHO A DOBIJE I ELEKTROMOBIL.
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Kromě ekologického dopadu je hromadění plastového odpadu, 

především obalů, pro obce problém i ekonomický a  logistický. 

Evropský  parlament v  roce 2018 přijal usnesení se souhrnným 

názvem Circular Economy Action Package, které kromě jiného 

stanovuje povinnost recyklovat do roku 2025 nejméně 50 % 

plastových obalů a v roce 2030 už 55 %. V České republice se 

podle zdrojů EKOKOM v současné době reálně recykluje asi 35 % 

plastových obalů, to je asi polovina obsahu žlutých kontejnerů. 

Ostatní končí na skládkách nebo v lepším případě ve spalovnách. 

Podíl využitelných PET lahví tvoří ve žlutých kontejnerech do 30 %, 

na fólie a jiné plasty připadá cca 60 %, zbytek tvoří neplastové pří-

měsi. Plasty mimo PET láhve se většinou nerecyklují, protože po 

nich není poptávka. Situace je horší od doby, kdy Čína přestala 

fungovat jako smetiště světa a zakázala dovoz většiny plastů.

Platnost našeho skládkovacího zákona se neustále posouvá 

a  mění, ale pokud vyjdeme ze současného návrhu, který 

Senát vrátil v listopadu Sněmovně, tak ten počítá s napros-

tým zákazem skládkování od roku 2030, kdy se cena odpadu 

bude postupně zvyšovat od 800 Kč/tunu až na 1850 Kč/

tunu v případě, že obce překročí povolený limit na jednoho 

obyvatele. EKOKOM uvádí průměrný náklad pro obce na 

svoz tříděného odpadu asi na 5 000 Kč/tunu, ale plast kvůli 

nízké objemové hmotnosti stojí mnohem více než třeba sklo 

nebo papír.

: Řešení existuje

Jak se dostat z kruhu, kdy obce mají povinnost zajistit recyk-

laci plastového odpadu, ale mezi zpracovateli o  něj není 

zájem? Zajímavým řešením může být již po staletí známý pro-

ces pyrolýzy. 

Pyrolýza je z řeckého pyr (pyros) oheň a lýsis uvolňovat. 

Jedná se o termický rozklad látek bez přístupu kyslíku. 

Dochází k procesu štěpení složitějších molekul na jed-

nodušší uhlovodíky. Historicky se používala k  výrobě 

dřevěného uhlí, za druhé světové války byly kvůli nedo-

statku ropy v Německu vyráběny PHM z uhlí. V poslední 

době pozorujeme obnovení zájmu o pyrolýzu v oblasti 

zpracování biomasy, komunálního odpadu a plastů.

Po několika nadějných zprávách o pokroku na poli využití pyro-

lýzy pro likvidaci obtížně využitelného plastového odpadu 

došlo konečně k průlomu v praktické využitelnosti pyrolitické 

jednotky v  běžném provozu. Využili jsme možnost prohléd-

nout si první pyrolitickou jednotku (kvůli koronavirové epide-

mii pouze online) v anglickém Kentu, kde již úspěšně funguje 

v komerčním provozu. Jednotku majitelé nazvali Marie a umís-

tili ji do Longfi eldu poblíž města Dartford. Tim StClair–Pearce 

jako zdroj příjmů 

pro obce
ROČNĚ SE VE SVĚTĚ VYROBÍ PŘES 400 MIL. TUN UMĚLÝCH HMOT, MEZI ROKY 1950 A 2015 

BYLO CELKEM VYROBENO 8,3 MILIARD TUN PLASTŮ, Z ČEHOŽ SE RECYKLOVALO POUZE 9 %. 

DEVĚT MILIÓNŮ TUN PLASTŮ Z TOHOTO MNOŽSTVÍ SKONČÍ KAŽDÝ ROK V MOŘI. 

PRO SROVNÁNÍ, CHEOPSOVA PYRAMIDA VÁŽÍ „POUHÝCH“ 5,97 MIL. TUN. POKUD SE NIC 

NEZMĚNÍ, BUDE DO ROKU 2050 V OCEÁNECH VÍCE PLASTŮ NEŽ RYB.

Plastový 
odpad

�
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z jihoanglické fi rmy, která pyrolýzu provozuje, se s námi podělil 

o praktické zkušenosti s využitím této technologie. 

Pyrolýza znamená rozklad vstupní suroviny, v našem případě HDPE 

a LDPE plastů, na kapalinu použitelnou v chemickém průmyslu, plyny 

a pevnou uhlíkovou frakci. Za vysokých teplot bez přístupu kyslíku 

dochází k depolymerizaci dlouhých molekulárních řetězců na plyn, 

který v dalším procesu kondenzuje na kapalinu a pyrolitický olej. 

Zatímco plyn se jímá do tlakových nádob pro další energetické vyu-

žití a o kapalný olej má zájem rafi nerský průmysl, např. BASF, ÖMV 

nebo Shell, uhlík se dá použít např. při výrobě pneumatik. „Z kaž-

dého kilogramu plastového odpadu se dá vyrobit 1 litr oleje a k tomu 

1 kilowatthodina elektrické energie“, vysvětluje StClair-Pearce.

Za několik týdnů provozu demonstrační jednotky se u nás 

dveře netrhnou, přijímáme v průměru 2-3 zájemce denně a již 

jsme uzavřeli smlouvu na dodávky o celkovém výkonu přes 

10 000 litrů pyrolytického oleje denně, dodává hrdě spoluma-

jitel fi rmy. Není se co divit.

Jedná se o velmi elegantní modulární řešení, kdy každá jednotka 

je instalována ve vlastním kontejneru, přičemž množství kontej-

nerů není teoreticky omezeno. Největší instalace se připravuje 

v  Rakousku, kde zákazník objednal 16 pyrolitických jednotek 

s dodáním na jaře příštího roku a kapacitou téměř půl milionu litrů 

oleje za měsíc. Vstupní suroviny je dostatek a logistiku vyrobe-

ného oleje zajišťuje na základě rámcové smlouvy výrobce.

: Jak to funguje

Každá pyrolitická jednotka v  kontejneru má vlastní drtič, kam 

vstupuje vytříděný plastový odpad. Po rozmělnění je přiveden 

do mezizásobníku, odkud je pneumatickou dopravou přiveden 

přímo do násypky pyrolitické jednotky. Odtud je šnekovým poda-

vačem v potřebném množství dávkován do reaktoru a roztaven.

Za stálého pohybu se v  pyrolýzním reaktoru materiál zahřívá 

na teplotu až 500 °C, kdy bez přístupu kyslíku dochází k depo-

lymerizaci. Vzniká plynná a kapalná složka spolu s uhlíkovými 

rezidui. Ta jsou v separátoru vlastní vahou odloučena, zatímco 

plynná a kapalná složka pokračuje do kondenzátoru. Několikas-

tupňové zchlazení zajistí odloučení kapalné složky jako výsled-

ného produktu a  zbylý plyn je jímán do tlakových lahví a  při-

praven k dalšímu využití. Pyrolitický olej je skladován v tancích 

o kapacitě asi 28 000 m3 pro zajištění nepřerušeného provozu 

i během nakládky do cisteren. Celý proces je plně automatizo-

ván a dálkově kontrolován centrálním dispečinkem.

: Můžeme si to dovolit?

Vize zakladatele fi rmy Biofabrik, pana Olivera Riedela, která 

jednotky WASTX vyrábí, je shrnutá do jediné věty: „Chtěli jsme 

malé, decentrální zařízení, které je možné ovládat tabletem, 

které je profi tabilní a splňuje evropské ekologické standardy“. 

Po šesti letech výzkumu se mu konečně podařilo zahájit séri-

ovou výrobu, se kterou úspěšně proniká na trhy v Německu, 

Rakousku, Anglii, ale i  v  exotičtějších zemích jako je Nigérie 

nebo Saudská Arábie. Zařízení zcela v souladu s principy cir-

kulární ekonomiky vrací použité plasty zpátky do rafi nerií, kde 

jsou použity k následné chemické výrobě.

A  co znamená profi tabilní? „Investice do zařízení není na jeho 

vyspělost a výkon nijak vysoká,“ říká Jaroslav Hradílek ze společ-

nosti, která zajišťuje distribuci pro český a slovenský trh. Jedna 

jednotka s kompletním příslušenstvím a uvedením do provozu se 

dá pořídit pod tři čtvrtě milionu euro s návratností, podle lokál-

ních podmínek, do pěti let. Pro snížení vstupní investice a  roz-

ložení rizika navíc nabízí německý výrobce partnerský model, 

kdy je investice poloviční a společnost Biofabrik se stará o veš-

kerou logistiku spojenou s  odbytem výsledného oleje. I  přes 

následné licenční poplatky za tuto službu vychází návratnost zaří-

zení už okolo 4 let. Samozřejmostí je dvouletá záruka na zařízení 

a smlouva na servisní služby, kdy vyškolený personál provádí jak 

běžnou údržbu, tak případné záruční i pozáruční opravy. Obsluhu 

plně automatizovaného zařízení tím pádem zvládne krátce zaško-

lený personál provozovatele v náročnosti několika hodin týdně. 

Může se jednat v případě kraje, města nebo sdružení obcí o PPC 

projekt, navíc se zaručenou návratností pro investora. V  tomto 

případě skutečně platí, že EKO logický přínos může být i EKOno-

mický. Nemluvě o řešení téměř neřešitelného problému – kam do 

budoucna s odpadem, který nikdo nechce?
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Rozmach IoT zařízení produkujících velké objemy dat společně 

s překotným nárůstem výpočetního výkonu dnešních počítačů 

otevírá nové možnosti digitalizace napříč obory, a  vodohos-

podářský sektor není výjimkou. Ukazují se nové holistické 

přístupy ke správě a  provozu vodárenských soustav, kde se 

nabízí symbiotické propojení mezi obory veřejných služeb, 

jako například energetiky a vodárenství ve městech.

: Průmysl 4.0 ve vodním sektoru

Za nejcennější komoditu již neplatí drahé kovy nebo ropa, 

ale data (informace) a  voda. Schopnost získávat a  zpraco-

vávat relevantní data o  vodohospodářské infrastruktuře je 

proto zásadní pro udržitelný rozvoj společnosti. Nyní kulminu-

jící čtvrtá průmyslová revoluce, si žádá moderní přístup i  ke 

správě vodohospodářské infrastruktury měst a  obcí. Využití 

umělé inteligence k získávání prediktivních dat o kvalitě vody 

v praxi je zcela novým konceptem, nicméně opírajícím se o již 

fungující digitální nástroje (online sběr dat ze senzorů a čidel, 

cloudové platformy s  velkým výpočetním výkonem, metody 

strojového učení s big daty). Analýza velkých souborů dat pro-

dukovaných vodohospodářskou infrastrukturou představuje 

významnou příležitost pro optimalizaci provozu, údržby a plá-

nování za účelem dosažení ekonomické a  environmentální 

udržitelnosti. Není pochyb o tom, že se již dnes mění způsob, 

jakým uvažujeme nad poskytováním a konzumací služby pro-

vozování městské infrastruktury v urbanizovaných oblastech. 

Odhaduje se, že 80% veřejných služeb v  oboru vodovodů 

a kanalizací v rozvinutých zemích do jisté míry projde digitální 

transformací již do roku 2025. Studie Global Water Intelligence 

celkově předpovídá, že celosvětová poptávka po digitalizač-

ních řešeních vzroste do roku 2021 na 30,1 miliardy USD.

Již dnes lze například pozorovat vznik lokálních distribučních 

soustav v  energetickém sektoru integrujících digitální tech-

nologie, což v konkrétních případech snižuje uhlíkovou stopu 

procesu distribuce energie, snižuje závislost na centralizova-

ném zdroji a neovlivnitelných rozhodnutích poskytovatelů.

: Digitální dvojče na TU Berlin

Technická univerzita v Berlíně (TU Berlín, Německo) nedávno 

vytvořila nejpokročilejší digitální dvojče čerpací stanice 

odpadních vod spolu s reálnou demonstrační stanicí (v měřítku 

1:1) a zároveň pravděpodobností jednu z nejkonzistentnějších 

databází všech komponentů, které jsou virtuálně propojeny 

a digitálně spravovány. Hlavním účelem je studovat a navrho-

vat optimalizaci reálného provozu a predikci chování pomocí 

online dat z  virtuální stanice. Cílovým bodem bylo vytvoření 

jednotného digitálního prostředí pro všechny datové toky 

a  vyhodnocování informací o  čerpací stanici, od návrhu po 

data z  provozu a  údržby, včetně autonomních systémů pro 

Digitální dvojče 

čistírny 

odpadních vod

Demonstrační 1:1 model čerpací stanice, kompletně virtualizovaný jako digitální dvojče. Zdroj: TU Berlin/Siemens AG

DIGITÁLNÍ DVOJČE OTEVÍRÁ 

MOŽNOSTI ONLINE SPRÁVY 

OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ NA ČOV, 

PROCESNÍ SIMULACE A PREDIKCE 

PROVOZNÍCH UDÁLOSTÍ, 

COŽ UMOŽŇUJE KONAT SPRÁVNÁ 

ROZHODNUTÍ V REÁLNÉM ČASE, 

MINIMALIZUJE RIZIKA A SNIŽUJE 

PROVOZNÍ NÁKLADY.
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detekci, predikci a eliminaci poruch. Obousměrná výměna dat 

mezi softwarem procesního inženýrství (pro návrh a  správu 

zařízení) a systémem řízení procesu (pro provoz a modelování) 

zajišťuje, že informace jsou aktuální po celou dobu životního 

cyklu strojů a zařízení.

: Případová studie ČOV Kolding 

(Dánsko)

 

Ve městě Kolding (Dánsko) byla implementována strategie 

integrovaného modelu prediktivního řízení ČOV pro optima-

lizaci spotřeby energie a  kvality odtoku z  komunální čistírny 

odpadních vod využitím retenční kapacity kanalizace a  zna-

losti výkyvů cen energie z distribuční sítě.

Odpadní voda z  městské oblasti Kolding (125 tis. obyvatel) je 

dopravována do čerpací stanice, která ji čerpá do 8 km vzdá-

lené čistírny odpadních vod. Na kanalizační síti je rozmístěno 21 

retenčních přečerpávacích stanic s celkovým skladovacím obje-

mem 30 000 m3. Maximální energetická spotřeba pro proces 

biologického čištění odpadních vod je 720 kW, kdy provzdušňo-

vání odpadní vody a kalu je odpovědné za nejméně 60% spo-

třeby energie. Distribuce a  fakturace elektrické energii v sou-

časnosti probíhá prostřednictvím maloobchodního prodejce 

Energi Denmark a malá část cen se mění každou hodinu. Tato 

hodinová sazba (cena/kWh) je známá 12 až 36 hodin dopředu 

a odvíjí se od denního trhu burzy energie NordPools. Odhado-

vaná roční spotřeba ČOV Kolding je 2,7 GWh.

Vyvinutý digitální model ČOV adaptovaný na ČOV Kolding 

reaguje na ceny elektřiny a předpovídá zatížení znečišťujícími 

látkami 24 hodin dopředu. Velká retenční kapacita, která je 

k dispozici v kanalizačním systému, je pak použita k řízení aktu-

álního zatížení a nepřímo ke spotřebě energie čistírny během 

provozu za suchého (bezdeštného) počasí. Celkový model 

vyvažuje náklady na elektřinu a kvalitu odtoku na základě line-

árních dynamických modelů a  předpovědí retenční kapacity 

a  koncentrací a  kvality odpadních vod. Finanční úspory této 

strategie na ČOV v Koldingu byly při plném využití povolené 

retenční kapacity vyčísleny přibližně na 200 DKK denně. Ačkoli 

aplikace na tomto konkrétním systému ČOV Kolding neposky-

tuje tak velké úspory v peněžním vyjádření, jak se očekávalo, 

struktura navrhovaného holistického přístupu umožňuje snad-

nou aplikaci v  jakémkoli jiném území, což představuje další 

potenciální krok k  integraci čištění komunálních odpadních 

vod a  provozu kanalizace a  elektrických inteligentních sítích 

v městských oblastech.

Figure2Zdroj: WaterSciTechnol. 2020 Apr;81(8):1766-1777. doi: 10.2166/wst.2020.266.
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Ve Starovicích poblíž Hustopečí vzniká unikátní laboratoř. 41 

rodinných domů vybavených fotovoltaikou a tepelnými čerpa-

dly počítá i s wallboxy pro dobíjení elektromobilů. Investorem 

nových rodinných domů v  nízkoenergetickém standardu je 

fi rma Přemysl Veselý invest a po energetické stránce projekt 

zajišťuje společnost E.ON, která lokalitu vybaví chytrou ener-

getickou sítí, tzv. Smart Grids. V současnosti byla ve Starovi-

cích dokončena infrastruktura a začíná se s výstavbou rodin-

ných domů. První lidé by se do tamních chytrých domů mohli 

nastěhovat koncem příštího roku. „Nasazujeme nejen chytrou 

trafostanici, ale i elektrickou síť s obousměrnou datovou komu-

nikací. Díky ní jsme například schopni lépe kontrolovat a řídit 

distribuční soustavu,“ vysvětluje Lukáš Svoboda, který má 

v E.ONu na starosti mimo jiné i projekty Smart City.

: Jaká data získáváte díky technologii Smart-

Grids?

Především data potřebná pro monitorování a řízení distribuční 

soustavy. Díky nástupu SmartGrids posouváme chytré prvky 

do nižších napěťových hladin, a  tím i  blíž k  zákazníkům. Na 

distribučních trafostanicích máme přesný přehled o  všech 

elektrických veličinách a  stavu jednotlivých prvků. Chytrý 

elektroměr u zákazníka nám měří napětí, proudy, výkony, a to 

dokonce po jednotlivých fázích přímo v místě spotřeby. Namě-

řená data z trafostanic a chytrých elektroměrů se pak scházejí 

v centrálních systémech, kde s nimi pracujeme pro řízení dis-

tribuční soustavy. Dle naměřených dat také plánujeme moder-

nizaci a rozvoj elektrických sítí.

: Mohou tato data využít i obce?

Naměřená data si samozřejmě nenecháváme jen pro sebe. 

Vlastníkům odběrných míst je v přehledné formě poskytneme 

skrze webový portál. Pro obce připravujeme speciální webové 

stránky s  informacemi o odběrných místech, včetně průběhu 

jejich spotřeby. Obec, či obecní energetici, pak mohou s daty 

pracovat, efektivněji nakupovat elektřinu, případně hledat 

oblasti, kde je prostor snížit její spotřebu.

: Kolik zákazníků už chytré sítě využívá?

Přesné počty je samozřejmě obtížné stanovit. Pokud sbí-

ráme data na trafostanici, tak je máme od všech zákaz-

níků, kteří z  ní odebírají elektrickou energii. Pokud máme 

čísla konkretizovat na odběrná místa, tak u 30 000 zákaz-

níků sbíráme data z  elektroměrů pro měření typu A  nebo 

B. Postupně nasazujeme klasické chytré elektroměry pro 

měření typu C a  do konce roku 2023 chceme nainstalo-

vat téměř třicet tisíc nových kusů. Dále plánujeme vyměnit 

dalších 300 000 elektroměrů za chytré. To nám přikazuje 

legislativa a  tato rozsáhlá výměna bude dokončena při-

bližně ke konci roku 2027.

: Jaká je budoucnost chytrých sítí? 

Budoucnost SmartGrids je samozřejmě obrovská. Získáváme 

spoustu informací, a  pokud se s  nimi naučíme dobře praco-

vat a využijeme je jako efektivní nástroje, tak energetiku čeká 

obrovská změna. Díky chytrým technologiím budeme snadno 

a  rychle lokalizovat poruchy. V  ideálním případně zákazník 

poruchu ani nezaznamená, protože díky SmartGrids se dis-

tribuční soustava sama přepojí a  poruchou postižený úsek 

vymanipuluje. Díky nově instalovaným chytrým elektroměrům 

se změní i obchod s elektřinou.

: Jak se tato technologie implementuje do stávajících 

staveb?

Instalace komponentů SmartGrids do stávajících objektů distri-

buční soustavy není složitá, ale záleží vždy na konkrétním pří-

padu. Někdy se vše vejde do stávajícího objektu a v trafosta-

nici se vymění rozvaděče vysokého napětí a nízkého napětí za 

chytré. Někdy je místa málo a musí se vyměnit celá trafosta-

nice. S instalací chytrého elektroměru je to velmi jednoduché, 

to se jen vymění kus za kus. Nový chytrý elektroměr je stejně 

veliký jako ten starý, v případně dvoutarifních odběrných míst 

se jen přepojí kabely z přijímače do chytrého elektroměru.

: Jak chytré sítě lidé využijí pro chytré domácnosti?

Chytrá domácnost (Smart home) je koncept bydlení s  využitím 

informačních technologií zejména pro nastavení a regulaci vytá-

pění, větrání, osvětlení, motorových žaluzií nebo zabezpečení 

FENOMÉN CHYTRÝCH DOMÁCNOSTÍ 

DOPLŇUJÍ I CHYTRÉ SÍTĚ – SMART GRIDS. 

OBOJÍ SE PROPOJUJE NAPŘÍKLAD VE 

STAROVICÍCH NA BŘECLAVSKU, KDE 

PRÁVĚ VZNIKÁ JEDINEČNÝ PROJEKT 

SMART VILLAGE. CO ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

BUDOUCNOSTI DOKÁŽOU A JAKÝ JE 

JEJICH VÝZNAM?

Starovice : Smartgrid bytové výstavby
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domu. Ovládání jednotlivých prvků je obvykle sdruženo do jed-

noho ovládacího centra, často s dotykovou obrazovkou. Nasta-

vovat a sledovat všechny systémy v domě je pak možné také na 

dálku přes internet v počítači, tabletu či mobilním telefonu. Chytrá 

domácnost tak svým majitelům zvyšuje pohodlí a  šetří peníze. 

Chytrá síť rovněž využívá digitální technologie, aby lépe propojila 

výrobce, distributory a odběratele elektřiny. Když nabídka pře-

vyšuje poptávku, lehce například zjistíte, že právě platí nízký – 

levnější – tarif. Můžete pak díky propojení aplikace na informace 

z chytrých sítí efektivněji využívat domácí spotřebiče. 

Dnes je podíl inteligentních domů na tuzemském trhu řádově 

v  jednotkách procent. Jejich počet sice postupně narůstá, 

ale není tak rychlý jako v  zahraničí. Je to podle mě dáno 

zejména omezenými fi nančními možnostmi zákazníků a urči-

tým konzervatismem – zákazníci raději preferují tradiční 

rodinné domy. 

: V čem je tento projekt tak jedinečný? Jaké technologie budou 

domy využívat?

Tento projekt je unikátní z  několika aspektů. Na co jsem 

obzvláště hrdý a doufám, že se to nezmění, je fakt, že ač zde 

bude několik typů z  celkového počtu 41 rodinných domů, 

u všech budeme garantovat jednotnou architekturu vnějšího 

vzhledu i  architekturu environmentální, co nejvíce šetrnou 

k životnímu prostředí, říká investor Přemysl Veselý.

Další výhodou těchto moderních domů bude jejich téměř 

energetická soběstačnost (kolem 70%), která dle mého názoru 

s  neustálým zdražováním cen za energie bude v  budoucnu 

jistě hrát svůj prim. Dokonce někteří energetičtí analytici před-

vídají výrazné zdražení. Zdůrazňuji, že všechny domy jsou 

navrženy v nízkoenergetickém standardu.  Jsem  toho názoru, 

že štěstí přeje připraveným, proto jsme vymysleli projekt, kde 

lidé budou moci spokojeně žít a  relaxovat po náročné vyko-

nané práci v  krásné krajině jižní Moravy naplněné sluncem 

a neskutečně dobrým vínem místních vinařů.

Díky pečlivě zvoleným moderním technologiím, které jsme zde 

navrhli, aby člověku zpříjemnily a  zjednodušily život v  tomto 

složitém a  náročném světě, získá kupující nadčasový dům 

připravený pro budoucnost. Samozřejmostí zde budou foto-

voltaické panely na střeše každého domu, které budou vyrá-

bět el. energii a v kombinaci s tepelným čerpadlem poskytnou 

budoucím uživatelům jeden z nejlevnějších způsobů vytápění 

domácností.  S radostí říkám, že Slunce nikomu fakturu nepo-

šle, že? Podotýkám, že vše bude řídit chytrá řídící jednotka, 

na kterou se budou moci připojit i jiné vymoženosti jako např. 

bazénová technika, el. otevírání a zavírání oken včetně stíní-

cích prvků, inteligentních zásuvek, meteostanice, alarm atd. 

Opravdu bude záležet na každém klientovi, co bude požado-

vat a co bude jeho prioritou, meze mu klást nebudeme. 

Bioklimatická hliníková pergola bude zdobit terasu každého 

domu, u řadových domů bude samozřejmostí  i přístřešek pro 

automobily, to aby v  případě potřeby odclonily slunce, déšť 

a sníh.  S hrozícím suchem vnímáme jako nutnou potřebu insta-

lovat ke každému domu akumulační nádrž na dešťovou vodu 

o objemu 5-7 m3 dle velikosti domu. Pochopitelně jsme mys-

leli i  na elektromobilitu, proto bude mít každý dům přípravu 

pro dobíjecí infrastrukturu, vybudována zde bude i chytrá síť 

včetně nejmodernější trafostanice.

Prvořadou roli u nás sehrály i pečlivě zvážené kvalitní přírodní 

materiály zvolené na výstavbu rodinných domů, které splňují 

náročné tepelné a akustické vlastnosti. Výstavbu bude prová-

dět mateřská fi rma Přemysl Veselý stavební a inženýrská čin-

nost s.r.o., která úspěšně funguje na českém trhu více jak 30 

let  a je zárukou vysoké kvality. To jsou asi tak v kostce naše 

hlavní výhody tohoto unikátního projektu, doplňuje Přemysl 

Veselý.

Lukáš Svoboda 

pracuje v energetické 

společnosti E.ON už 25 let. 

Má bohaté zkušenosti jak v oblasti 

distribuční, tak i obchodní. Od roku 

2006 pracoval jako oblastní manažer, 

v roce 2015 se stal vedoucím celého 

týmu oblastních manažerů. Tento 

tým primárně komunikuje s obcemi 

a městy (i v případě mimořádných 

událostí) a koordinuje, mimo jiné, 

projekty Smart City.

Přemysl Veselý, ml., 

pracuje v oboru stavebnictví 

přes 20 let, je jednatelem společnosti 

PŘEMYSL VESELÝ invest. s.r.o.

8584 city : distribuce  city : one



Na vlastním měření pravděpodobně nic, protože principy, 

na kterých pracují jednotlivá měřidla jsou již dávno známé 

a  osvědčené. Mohou být tedy odečty těchto měřidel  

„chytré“? Pravděpodobně také ne, protože měřidla můžeme 

odečítat buď vizuálně nebo dálkově. S odečtenými daty ale 

můžeme „chytře“ nakládat a data dále zpracovávat tak, aby to 

mělo nějaký smysl nebo přínos a možná i přesah do dalších 

oblastí. Obecně platí, že pokud chceme něco řídit, musíme 

pro tuto činnost získávat skutečná data správně a  včas. Za 

tímto účelem jsme vyvinuli komplexní řešení, které zajišťuje 

včasnou a  spolehlivou dodávku dat z  měřidel tam, kde je 

třeba s nimi pracovat.

: Měřidla jako základní stavební 

kameny

Při měření spotřeby vody a tepla v bytových domech platí, že 

v  jednotlivých bytech jsou instalovány příslušné vodoměry 

a měřiče tepla. A to jsou hlavní „stavební kameny“ celého sys-

tému. Zdroje naměřených hodnot a jejich parametry a spoleh-

livost přímo rozhodují o tom, jestli obdržíme správná data nebo 

ne. V tomto směru je třeba vybírat obezřetně a více než nízkou 

cenu volit prověřená spolehlivá měřidla. Následné kroky rea-

lizují již pouhý přenos naměřených dat k dalšímu zpracování.

: Jak celé řešení funguje

Centrální sběr dat z vodoměrů a měřičů tepla (měřidel) je reali-

zován prostřednictvím pevné sítě, která je instalována ve spo-

lečných prostorech budovy nebo na jiných vhodných místech. 

Pevná síť je tvořena elektronickými zařízeními – tzv. dataloggery 

a opakovači. Datalogger je v podstatě lokální počítač, který zajiš-

ťuje sběr a uložení dat do vlastní paměti. Instalovaný datalogger 

je připojen k internetu a odesílá přijatá data na zvolený FTP ser-

ver. Toto odesílání se děje automaticky v pravidelných interva-

lech. My doporučujeme odesílat data jednou denně. Opakovače 

jsou zařízení, která jsou instalována mezi dataloggerem a odečí-

tanými měřidly, jedná se o tzv. zesilovače signálu, které přenášejí 

data z měřidel přímo do dataloggeru. Opakovače a dataloggery 

komunikují s měřidly i mezi sebou bezdrátově. Data lze odečítat 

z měřidel, která vysílají v protokolu wirelessMBus podle EN 13757. 

Co se týče kapacity – jeden datalogger zvládne přijímat a ukládat 

a odesílat data maximálně z 2 500 ks měřidel. Počet opakovačů 

je dán konstrukcí a velikostí budovy.

: Jak probíhá zpracování 

a zobrazování odečtených dat

Za účelem automatického zpracování a  zobrazování odečte-

ných hodnot jsme vytvořili aplikaci ACOMM, která toto vše 

pravidelně zajišťuje. Jedná se o webovou aplikaci, která umož-

ňuje několik úrovní přístupů. Přístup tak získá jak správce, čle-

nové výboru SVJ, tak také koneční spotřebitelé. Cílem aplikace 

je zpřístupnit data z  jednotlivých měřidel v  kteroukoliv denní 

i noční dobu. V aplikaci je zobrazena struktura domu s jednot-

livými měřidly. K dispozici je kromě aktuálního stavu na měři-

dlech také historie spotřeb ve formě tabulek a grafů, meziroční 

porovnání spotřeby, data plánovaných výměn měřidel, apod. 

Samozřejmostí jsou exporty dat pro účely rozúčtování a dalšího 

zpracování. Formát exportu je řešen individuálně v závislosti na 

potřebách konkrétního zákazníka. Celý systém je navržen tak, 

že aplikace je instalována na serveru zákazníka (správní společ-

nosti), takže data zůstávají po celou dobu u správce.

: Jaká měřidla lze odečítat

Celý systém dokáže odečítat různé značky měřidel, vždy je 

třeba otestovat konkrétní značku a  typ měřidla. Doporuču-

jeme, zejména na základě dlouhodobé zkušenosti, vodoměry 

a měřiče tepla značky Maddalena. Jedná se o italského výrobce 

vodoměrů, jehož historie sahá až do roku 1919. V  současné 

době společnost Maddalena vyrábí více než 3 mil. vodoměrů 

a měřičů tepla ročně a dodává je do 63 zemí světa. Výhradním 

zastoupením pro značku Maddalena je v České republice spo-

lečnost Hannso s.r.o. se sídlem v Hradci Králové, která dispo-

nuje sítí autorizovaných partnerů po celém území ČR.

Hannso s.r.o. – výhradní zastoupení 

značky Maddalena

Hannso s.r.o. se sídlem v Hradci Králové je obchodní společnost 

zabývající se dovozem vodoměrů a měřičů tepla značky Maddalena 

do České republiky. Na tuto činnost jsou navázány další služby sou-

visející s dálkovým odečtem měřidel včetně veškeré technické pod-

pory. Společnost disponuje sítí autorizovaných partnerů po celé ČR. 

Cílem společnosti je, aby zákazník vždy dostal své zboží v očeká-

vané kvalitě a včas. Naprostá většina dodávaných produktů je proto 

skladem připravena k expedici do 48 hodin. Pracovníci ve společ-

nosti Hannso s.r.o. kladou důraz na individuální přístup bez ohledu 

na velikost vašeho projektu. K dodávaným produktům poskytujeme 

srozumitelnou technickou podporu a poradenství.

TENTO TERMÍN SE V POSLEDNÍ DOBĚ 

POUŽÍVÁ VELMI ČASTO, A TO NEJEN 

VE SPOJENÍ S MĚŘENÍM VODY A TEPLA. 

CO VLASTNĚ MŮŽEME OZNAČIT V SOU-

ČASNÉ DOBĚ ZA „CHYTRÉ“ V OBLASTI 

MĚŘENÍ VODY A TEPLA?

Chytré měření 

spotřeby 

vody 

a tepla
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Areál velikosti 

krajské nemocnice 

jako semi-LDÚ
KONSORCIUM ČTYŘ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ AKTUÁLNĚ ŘEŠÍ PROJEKT S NÁZVEM 

„LOKÁLNÍ ZDROJE ELEKTŘINY A TEPLA V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ OSTROV-

NÍHO PROVOZU“. SVÝM ZAMĚŘENÍM PROJEKT SPADÁ DO PODPROGRAMU „DLOUHODOBÉ 

TECHNOLOGICKÉ PERSPEKTIVY“, JE ŘEŠEN V OBDOBÍ 2018-2025 A JE FINANCOVÁN 

V RÁMCI PROGRAMOVÉ PODPORY POSKYTNUTÉ AGENTUROU TA ČR. EXTERNÍMI APLIKAČ-

NÍMI GARANTY PROJEKTU JSOU STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM A ZLÍNSKÝ KRAJ.

Cílem projektu je navrhnout komplexní řešení energetického 

zdroje pro vybraná typová řešení LDÚ (lokálních distribuč-

ních území), která zohledňují případnou součinnost s vyššími 

TYPY rozvodů od centrálních dodavatelů energií a variantně 

i autonomní energetický cyklus. V projektu jsou rozpracována 

tato typová řešení: Areál krajské nemocnice, obec o velikosti 

500-800 obyvatel, soubor bytových domů na okraji okresního 

města a menší výrobní závod. Ke každému z představených 

typových řešení pak existuje reálný předobraz, který je zdro-

jem širokého spektra vstupních dat: Přehled parametrů zdrojů, 

distribučních zařízení a  spotřebičů, agregované či účelově 

rozdělené přehledy průběhu dodávek energií ve zvolených 

trasovacích časových intervalech, reálné výdaje za spotřebo-

vané energie, ostatní okolnosti stavu a provozu energetických 

systémů v typových řešení. 

Vlastní výzkumná práce se zaměřuje na variantní zpracování 

energetického mixu: CZE, KVET, OZE (FVE, FTE, geotermální 

zdroje, větrná energie, tepelná čerpadla) a akumulace energie 

v  jednotlivých typových řešeních, kdy pro hodnocení kvality 

návrhu slouží nejen výsledná energetická bilance, ale i eko-

nomické hodnocení navrhovaných variant a v neposlední řadě 

posouzení dopadu řešení na životní prostředí. 

: Výchozí reálie analyzovaného 

areálu 

Pro účely zdravotnického zařízení je areál využíván již od roku 

1927. Od původní koncepce nemocnice přísně pavilonového 

typu byl charakter v několika vlnách (především v druhé polo-

vině 20. století ) postupně měněn: docházelo k extenzivnímu 

využívání areálu, kdy byly přistavovány mohutné vícepodlažní 

objekty, ale i  ke zvýšení intenzifi kace, kdy docházelo k  pře-

stavbám stávajících objektů spočívající především v  nárůstu 

obestavěného objemu. Typy stavebních konstrukcí a  jejich 

tepelně izolační parametry pak odpovídají standardům obvyk-

lým pro období stavebních činností. U části objektů bylo rea-

lizováno v  průběhu posledních 20 roků zateplení vnějšího 

pláště a výměna oken, u vybraných objektů i k instalaci účinné 

vzduchotechniky. Přesto lze hodnotit stav areálu (a  to pouze 

z  energetického hlediska) jako morálně zastaralý a  dlouho-

době investičně podfi nancovaný. 

V  současnosti celý areál nemocnice zahrnuje více než 30 

budov vzdálených od sebe téměř 1 kilometr. Lůžkové stanice 

jsou rozmístěny v 15 budovách, operační sály na čtyřech mís-

tech. Akutní i  následná péče má kapacitu přes 900 lůžek. 

V areálu je zaměstnáno více než 2 200 lidí. Roční výkony jsou 

přes 45 tisíc pacientů. 

 

Energetický systém areálu je založen na centrálním zásobo-

vání energiemi: elektrické energie, tepla a  zemního plynu. 

V areálu jsou instalované generátory elektrické energie pohá-

něné vznětovými motory a  dále dostatečně dimenzovaný 

kotel na zemní plyn pro výrobu tepla a přípravu TUV. Orien-

tační hodnoty energetické roční náročnosti areálu: Spotřeba 

elektrické energie 7-9 GWh, spotřeba tepla 42.000-46.000 

GJ, spotřeba zemního plynu 60.000-63.000 m3. Agregovaný 

náklad na energie za rok jsou nižší desítky miliónů Kč.

: Simulační modely 

K zobecnění funkčních závislostí parametrů určujících výkon-

nost a  dynamiku energetických systémů v  jednotlivých 

typových řešení jsou využity dva různé přístupy, dynamický 

fyzikální model spotřeby tepla (řešící vlivy venkovní teploty, 

výměny vzduchu s okolím, sluneční záření, přítomnost osob 

a zařízení v budově a ztráty rozvodů TeV) a Predikční model 

s  neuronovými sítěmi budoucí spotřeby elektrické energie 

(např. pro nastavení řídících prvků energetické soustavy, aku-

mulátory el. energie, nabíječky pro elektro automobily apod.).

: Přeměna areálu na semi-LDÚ

Identifi kovanou energetickou revitalizaci areálu krajské 

nemocnice lze rozdělit do dvou skupin: Investice s  význam-

ným a investice s méně významným dopadem do nákladových 

úspor. Dalším kritériem pro hodnocení jednotlivých variant 

energetické optimalizace je míra autonomnosti energetického 

okruhu areálu.
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: Ve skupině investic s významným 

dopadem, byly identifi kovány 

následující varianty: 

1. Instalace kogenerační jednotky (KGJ), 

variantně ve třech výkonových kategoriích

Z průběhu odběru elektrické energie a tepla za období minu-

lých pěti roků byly sestaveny průběhy odběrových pásem 

elektrické energie a  průběhy průměrných měsíčních spo-

třeb tepla. Následně byly identifi kovány tři výkonové hladiny 

(v kWe) kogeneračních jednotek 600, 800 a 2 x 600 (kWe). 

Počet provozních hodin KGJ v roce pak určila podmínka, že 

veškeré vyrobené teplo bude v  LDÚ spotřebováno. Inves-

tičně pak tato varianta představuje akviziční náklady KGJ 

a  výstavbu teplovodu v  areálu nemocnice. Tato varianta je 

založena na zachování částečných dodávek energií z  cent-

rálních zdrojů a  částečné vlastní výrobě elektrické energie 

a  tepla. Příklad: Pro KGJ o  výkonu 600 kWe představuje 

vlastní výroba 62 % spotřeby elektrické energie a 43 % spo-

třeby tepla.

Oproti výchozímu stavu vzroste 20 x odběr plynu jako palivo 

pro KGJ. Z  ekonomického hlediska (se započtením podpory 

KVET) činní výpočtová doba návratnosti investice méně než 

3,7 roku a  míra vnitřního výnosového procenta IRR je 38 % 

(údaje platné pro KGJ 600 kWe, reálie platné k  podmínkám 

v době výpočtu bilance).

2. Využití stávajícího plynového kotle pro 

výrobu tepla a přípravu TeV

V  areálu nemocnice je již instalovaný kotel s  výkonem vyš-

ším než 4 MWt. Svým životním cyklem vyčerpal méně než 15 % 

plánované provozní lhůty. V  nynější energetickém schématu 

tvoří kotel záložní jednotku k centrálnímu zásobování teplem. 

V  praxi dodává teplo v  době, kdy centrální zdroj prochází 

periodickou (operativní) údržbou, což v  průměru reprezen-

tuje 2 týdny v kalendářním roce, dominantně v letním období. 

Podobně, jako ve variantně č. 1 byly provozní hodiny kotle 

stanoveny dle průběhu průměrných měsíčních spotřeb tepla. 

Investičně pak tato varianta představuje výstavbu teplovodu 

v  areálu nemocnice. Tato varianta je založena na zachování 

plné dodávky elektrické energie z centrálního zdroje. Plynový 

kotel hradí 100 % spotřeby tepla v LDÚ. Napojení na centrální 

zásobování tepla však zůstává zachováno, neboť tvoří záložní 

zdroj pro dodávky tepla. Oproti výchozímu stavu vzroste 25 x 

odběr plynu jako palivo pro kotel. Z ekonomického hlediska 

činní výpočtová doba návratnosti investice méně než 0,7 roku 

a  míra vnitřního výnosového procenta IRR je 876! % (reálie 

platné k podmínkám v době výpočtu bilance).

3. Kombinace instalace kogenerační 

jednotky a využití stávajícího plynového 

kotle

Tato varianta je kombinací předchozích dvou variant s  tím, 

že je dosaženo úplného odpojení od centrálních dodávek 

tepla. Nezbytnou podmínku zajištění záložního zdroje tepla 

je možno řešit dvěma způsoby: Instalací záložního plyno-

vého kotle (o  přibližně polovičním výkonu oproti hlavnímu 

plynovému kotli), nebo využitím odpadního tepla záložních 

diesel-agregátů elektrické energie, které by se tak spouš-

těly pouze v nouzovém režimu v souladu s  jejich původním 

určením. Investičně pak tato varianta představuje akviziční 

náklady KGJ a  buď akviziční náklady záložního kotle, nebo 

investice do teplosměnného systému využití odpadního 

tepla z  diesel-elektrických agregátů. Ekonomicky pak oba 

typy energetické zálohy vychází podobně: Vyšší investiční 

náklady do záložního kotle jsou kompenzovány náklady na 

vedení odpadního tepla z diesel-agregátů a následně vyšší 

spotřebou paliva oproti spotřebě plynového kotle pro stejný 

objem generovaného tepla. Tato varianta je založena na 

zachování částečných dodávek elektrické energie z centrál-

ních zdrojů a úplném odpojení od centrálních dodávek tepla. 

Příklad: Pro KGJ o výkonu 600 kWe a kotel o výkonu 4 MWt 

představuje vlastní výroba 62 % spotřeby elektrické energie 

a 100 % spotřeby tepla. Oproti výchozímu stavu vzroste 35 x 

odběr plynu jako palivo pro KGJ a plynový kotel. Z ekonomic-

kého hlediska (se započtením podpory KVET) činní výpoč-

tová doba návratnosti investice méně než 2,3 roku a  míra 

vnitřního výnosového procenta IRR je 58 % (údaje platné pro 

KGJ 600 kWe, plynová kotel 4 MWt, reálie platné k podmín-

kám v době výpočtu bilance).

: Ve skupině investic s méně 

významný dopadem pak byly 

zpracovány tyto možnosti: 

1. Dokončení plánu zateplení energeticky 

významných budov. 
Pro účely studie byla vybrána jedna modelová budova ve 

zkoumaném areálu: Celková roční spotřeba tepla pro vytá-

pění a  přípravu TUV dané budově je větší než 4.200 GJ. 

Navrženým systémem zateplení vnějšího pláště stavby 

a instalace oken s nízkým únikem tepla je možno dosáhnout 

redukci spotřeby tepla o 60 % (pozn. stávající vybraná budova 

je energeticky velmi neúsporná). Z  ekonomického hlediska 

činí kalkulované roční úspory nákladů na teplo v objektu více 

než 650 tis Kč, výpočtová doba návratnosti investice méně 

než 16 roků a míra vnitřního výnosového procenta IRR je 5 % 

(údaje platné pro zvolený modelový typ zateplení a vybraná 

okna, cena stavebních prací platné k  podmínkám v  době 

výpočtu bilance).

2. Instalace fotovoltaických panelů na 

střechy budov. 

V analyzovaném případě bylo nutno krom orientace budovy, 

velikosti a členitosti střech pro instalaci vzít v úvahu i fakt, že 

část budov v areálu je památkově chráněných, a tedy pro insta-

laci FTV panelů nedostupných. Pro účely studie bylo vybráno 

deset objektů nejvíce vhodných pro zamýšlený účel. Primár-

ním určením získané energie je přeměna elektrické energie na 

teplo v článcích patron umístěných v zásobnících vody v objek-

tových předávacích stanicích a  příprava TeV, respektive její 

předehřev či příhřev. Alternativním využitím generované elek-

trické energie je napájení klimatizačních jednotek instalačně 

blízkých FTV panelům (zvláště v  teplých letních dnech bude 

tato vazba velmi frekventovaná). V uvažovaném případě činní 

celkový instalovaný výkon FTV panelů 980 kWp. Výroba tepla 

je 4.000 GJ a pokrývá 13 % veškeré spotřeby tepla vybraných 

objektů. 

3. Řízený teplotní režim ve vybraných 

zónách.  

Ve vybraných objektech bylo v rámci projektu realizováno 

měření následujících parametrů: 

 · okamžité výkony na jednotlivých OPS

 · teploty v zónách vybraných objektů

 · teploty vzduchu v okolí objektů 

 · výkony slunečního záření v areálu 

Naměřené hodnoty vnitřních teplot v  zónách v  období říjen-

prosinec 2019 se pohybovaly v  intervalu 22 °C-26 °C. Je to 

identifi kovaná rezerva pro snížení vnitřních teplot, aniž by 

snížení mělo výrazný dopad na komfort personálu a  paci-

entů. S  využitím dynamického fyzikálního modelu spotřeby 

tepla a paralelním měřením parametrů soustavy pro dosažení 

řízených vnitřních teplot v  intervalu 22÷23 °C byly simulovány 

úspory ve spotřebě tepla v analyzovaném objektu v hodnotě 

4 %. Jedním ze zjištění bylo, že největší úspory je dosahováno 

v obdobích s vyšší venkovní teplotou, zvláště pak při slunných 

dnech, kdy je patrný příspěvek slunečního osvitu na teplotu 

v měřených zónách. Typicky jde o přechodové období kalen-

dářního roku, tedy začátek a konec topné sezóny.

: Závěrem 

Tým dospěl k  závěru, že má reálný smysl se zabývat vybra-

nými investicemi do energetického systému analyzovaného 

areálu. Při řešení bbyla přijata některá zjednodušení, např. 

nebyly posuzovány dopady na ceny od centrálních dodavatelů 

energií vyvolané snížením ročních odebíraných množstvích 

energií apod. Byť náklady na popsané energie tvoří pouhé 

2 % z celkových provozních nákladů zdravotnického zařízení, 

pak úspory vyjádřené v nominálních hodnotách již představují 

významné částky pro hospodaření společnosti.

#Jiří Ehrlich, Petr Prokop a Pavel Sláma

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky fakulty strojní ČVUT
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: Jak začít, když chcete chytré 

město, obec nebo městskou část?

Aby projekty tohoto typu mohly vznikat ve větším počtu, je 

potřeba změny v zákonech. Podle Františka Vaška ze společnosti 

Nano Energies rychlost těchto změn můžeme sami ovlivnit. Inspi-

raci vidí například v anglickém Bristolu, kde už několik let úspěšně 

funguje kooperativní energetická komunita. Jde o pilotní projekt, 

který posvětil i britský regulační úřad Ofgem, když pro něj udělil 

Bristolu výjimku. „Bristol vysílá poselství, které říká, že když spo-

jíme síly, můžeme podobné projekty realizovat i u nás a testovat 

na nich, jak podle získaných zkušeností a dat nastavit pravidla pro 

všechny ostatní,“ vysvětluje Vašek. 

V Nano Energies už s komunitní energetikou zkušenosti mají. 

Spolupracují například s  tepelně soběstačnými Kněžicemi. 

Těm současná legislativa neumožňuje zelenou energii, kterou 

si vyrobí, posílat rovnou do zásuvek místních. Nano Energies 

od nich proto zelenou elektřinu vykupuje a  pak posílá zpět. 

Kněžicím také připravili speciální tarif, který místním ušetří na 

silové elektřině. Je to zatím tedy zohledněno pouze v  ceně 

dodávky, ale pan starosta už přemýšlí o další etapě a využití 

lokální sítě, kterou i  fyzicky elektřina vyrobená v obci k  jejím 

obyvatelům doteče.

Možností, jak napodobit kněžickou cestu, je podle Vaška hned 

několik. Od stavby vlastního obecního zdroje, přes osazení vybra-

ných objektů fotovoltaickými panely, které se tak mohou stát ener-

geticky soběstačnými, až po přechod na zelený tarif. Ve všech 

bodech nabízí Nano Energies zkušenosti a pomocnou ruku.  

 

: Čtyři kroky k vlastnímu zdroji 

zelené energie

„Prvním krokem je sestavení energetické bilance. Podí-

váme se, jaké jsou v obci objekty, kolik je tam spotřebi-

telů a podle toho doporučíme typ zdroje, který je místu 

šitý na míru a odpovídá předpokládané spotřebě. Pak 

přichází na řadu technologická proveditelnost. Řeší se 

možnosti napojení do rozvodů elektřiny, měření výroby, 

spotřeby a přetoků do sítě, potřeba stabilizace zdroje, 

potenciál akumulace přebytků a operativní řízení celého 

microgridu pro maximalizaci vlastní spotřeby vyrobené 

elektřiny… zkrátka technikálie, které potřebujeme 

k tomu, abychom připravili technický návrh,“ 

vysvětluje František Vašek jednotlivé fáze. 

 

„Následně připravujeme ekonomickou rozvahu. Obce 

totiž mohou na výrobě elektřiny i  vydělat, pokud se 

například zapojí do poskytování fl exibility,“ rozvádí. 

Nano Energies má s energetickou fl exibilitou bohaté zku-

šenosti z průmyslu, kde takto pomáhá s monetizací pře-

bytečného proudu hned několika klientům. „V komunálu 

se do toho ještě nikdo nepustil, ale co není, může být.“ 

 

Poslední, čtvrtou fází, je samotný provozní model. „Stává se, že 

klienti od nás chtějí pomoct jen s tímto krokem. Máme vyvinutý 

a  ozkoušený software, který je ohebný a  fl exibilní. Dokážeme 

ho přenést prakticky na jakýkoliv projekt. Staráme se pak o vše, 

co s přenosem elektřiny souvisí – údržba sítí, měření, zúčtování 

toků energie. Naše klienty většinou známe osobně, službu proto 

šijeme opravdu na míru jejich potřebám,“ vysvětluje.

 

: Stará, nebo nová energetika? 

Rozhodnout mohou starostové

 

Obce, které se rozhodnou jít touto energeticky vizionářskou ces-

tou, často podle Vaška bojují například s územním plánováním nebo 

nedostatkem fi nancí. Ty řeší buď zadlužením nebo žádostí o dotace. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom dlouhodobě tvrdí, že zpra-

covaných projektů na dotace chodí málo, čímž také zdůvodňuje nízký 

objem fi nancí, které na ně vyčleňují. Podle Františka Vaška je přitom 

právě v projektových žádostech o dotace další velký potenciál pro 

to, jak může společnost donutit stát k větší podpoře komunitní ener-

getiky. „Je velmi důležité, aby tyto projekty vznikaly. Ministerstvo na 

ně teď plánuje vyčlenit jen minimum prostředků, které z EU dostává, 

protože si obce projekty nepodávají. Pokud je podávat začnou, dost 

možná se to může změnit. No a pokud se to nestane, je tu velké 

riziko, že ty peníze spolkne stará, fosilní energetika,“ vysvětluje. 

A jakým směrem by legislativní změna měla jít? Podle Františka Vaška 

je dobrou inspirací model Mieterstrom, který funguje v sousedním 

Německu. „Představte si například bytový dům, který si vyrábí vlastní 

zelenou elektřinu fotovoltaickými panely na střeše. Tu míchají s kla-

sickou elektřinou ze sítě a mix pak míří do zásuvek obyvatel domu. 

Dům má u paty zařízení, které dokáže spočítat, kolik elektřiny si sami 

vyrobili a kolik odebrali ze sítě. Je to výhodné pro obě strany – oby-

vatelé ušetří, protože si elektřinu částečně sami vyrábějí a distribu-

tor je přitom stále ve hře,“ popisuje fungování modelu Vašek. Ten 

si dokáže představit i v českých podmínkách. „Distributor by dostal 

novou povinnost pro vybrané případy měření se skupinou odběra-

telů sdílet a zohlednit v celkové platbě za distribuci tu část elektřiny, 

která byla vyrobena a spotřebována lokálně. A fungovat by to tak 

mohlo nejen pro bytovky, ale i pro celé obce, nebo jinak sdružené 

komunity,“ představuje svou vizi. Podporu by měly získat projekty 

s evidentním potenciálem pro obnovitelné zdroje - například zužitko-

vání energeticky hodnotného odpadu nebo přírodní energie.

 

S kartami podle něj ještě hodně zamíchá nakládání s odpady. Obce 

totiž musí přestat se skládkováním nejpozději v roce 2030. Otevírá 

se tak otázka, co s odpadem dál. „Doporučuji to rozhodnutí neodklá-

dat. Zamyslet se nad tím, co lze dělat jinak a lépe jde vždycky. Ana-

lyzovat staré emise, zdroje, podívat se, jestli se skládkování nedá 

řešit jinak, třeba spalováním a pomoc si tak s výrobou tepla. Zkrátka 

zmapovat potenciál, který obec může mít.“ To jsou podle Františka 

Vaška kroky, které může udělat každý a hned. A je to zároveň i cesta, 

jak se přiblížit v poslední době tolik diskutované uhlíkové neutralitě. 

Komunitní 
energetika 
na dosah 
změnu mohou nastartovat města a obce

KOMUNITNÍ ENERGETIKA, CHYTRÁ ELEK-

TŘINA, UHLÍKOVÁ NEUTRALITA. POJMY, 

KTERÉ V POSLEDNÍCH LETECH STÁLE ČASTĚJI 

SLÝCHÁME OD STAROSTŮ VELKÝCH MĚST 

I MALÝCH OBCÍ. LONI SE I NĚKTEŘÍ PŘIPOJILI 

K VYHLÁŠENÍ STAVU KLIMATICKÉ NOUZE. 

V ČESKU UŽ TAKOVÝCH UDRŽITELNĚ AMBICI-

ÓZNÍCH PROJEKTŮ FUNGUJE NĚKOLIK. V KNĚ-

ŽICÍCH NA NYMBURSKU SI VYRÁBĚJÍ VLASTNÍ 

TEPLO I ZELENOU ELEKTŘINU. V HOSTĚTÍNĚ, 

MALÉ OBCI V KARPATECH, SI POSTAVILI 

PASIVNÍ DŮM, BIO MOŠTÁRNU I KOŘENOVOU 

ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD, KTERÁ ZAJIŠŤUJE 

VODU PRO CELOU OBEC. A V ŽIDLOCHOVI-

CÍCH NA BRNĚNSKU ZASE CHYSTAJÍ CHYTROU 

ČTVRŤ S ENRGETICKY ÚSPORNÝMI DOMY.
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PROMYŠLENÁ REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO 

OSVĚTLENÍ V OBCÍCH A MĚSTECH NEMUSÍ 

ZAČÍNAT PROSTOU VÝMĚNOU VÝBOJKO-

VÝCH SVÍTIDELZA LED SVÍTIDLA JENOM 

PROTO, ŽE DOTACE JSOU PODMÍNĚNY 

PŘEDEVŠÍM IMPERATIVEM ÚSPOR. A S PŘÍ-

VLASTKEM ÚSPORNÝ JE SPOJENA DNES 

LED TECHNOLOGIE PŘEDEVŠÍM. 

Systematičtější přístup je začínat od rekonstrukce infra-

struktury. Tedy od zapínacích míst – rozvaděčů veřejného 

osvětlení (RVO). Od lokálních bodů rozprostřených po městě 

nebo obci.Tímto směrem se vydala společnost Technolo-

gie hlavního města Praha, která ověřovala tento koncept na 

pilotních projektech začátkem roku 2020. Následuje velmi 

stručný popis řešení jednoho z  nich. Je založen na otevře-

ných datech a  technologiích, zabezpečených komunikacích 

a na nejnovější generaci řídicího systému Foxtrot 2 kolínské 

fi rmy Teco a.s. 

Do zapínacích míst lze směřovat mj. širokopásmové bezdrá-

tové připojení (4G/LTE/5G) poskytované některým z operá-

torů a vytvořit tak základní páteřní síť městského IoT. Samotné 

zapínací místo pak může vytvořit vlastní bezdrátovou síť 

v otevřeném bezlicenčním pásmu ISM (868MHz), přes kterou 

technologiímesh nebo postupnými retranslacemi lze pokrýt 

komunikaci každého svítidla připojeného k podřízeným vývo-

dům. Pro takovou koncepci je Foxtrot 2 ideálním základním 

„stavebním prvkem“ každého moderního rozvaděče.

V  takovém případě je možno rozvaděč vybavit on-line 

podružným měřením zapínacího místa nejen jako celku, ale 

i  detailním měřením na každém vývodu. Měřením okamži-

tého příkonu a jeho porovnáváním s nominální hodnotou lze 

odhalit výpadek i  jednotlivého svítidla, na který lze upozor-

nit emailovou nebo SMS varovnou zprávou nebo WEB noti-

fi kací do mobilního telefonu servisního personálu a včasnou 

výměnou se vyhnout reklamacím ze strany obyvatelstva. 

Průběžné online monitorování stavu jističů, stykačů, přepě-

ťových ochran, měření teploty vnitřní i  venkovní, venkovní 

Smart rozvaděč 
veřejného osvětlení 

založený na otevřených 

technologiích a na systému 

Tecomat Foxtrot 2

�
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osvětlení nebo monitoring stavu záložních baterií, autodia-

gostika řídicího systému a  všech jeho komunikačních linek 

a přepínání z automatického do ručního režimu jsou v tomto 

případě samozřejmostí.

Novým a  důležitým momentem je dálkový přístup k  roz-

vaděči. Díky Foxtrotu 2, který má integrovaný LTE modem, 

který umožňuje jej připojit do internetu kdekoliv, je situace 

jednoduchá a  lze k  tomu využít vnitřní webové stránky. Pro 

zabezpečený, autorizovaný přístup přes libovolný prohlížeč 

lze využít službu TecoRoute – přístup přes zabezpečený 

https protokol a bez veřejné IP adresy, nebo nově přes VPN 

síť. Foxtrot 2 má integrovanou nejmodernější VPN Wireguard. 

Tato úroveň přístupu je postačující pro obce a malá města, 

která nehodlají přístup k jednotlivým rozvaděčům veřejného 

osvětlení integrovat pod vyšší celek nebo do databázového 

systému.

Větší a  velká města naopak mohou pro integraci do stáva-

jícího nebo budovaného centralizovaného dispečinku tech-

nických služeb využít standardizovaného protokolu MQTT, 

který je oblíben ve světě internetu věcí (IoT) a  někdy je 

i  jeho synonymem. Pomocí tohoto protokolu, který patří do 

základní výbavy systému Foxtrot, publikuje zapínací místo do 

nadřízené databáze všechny potřebné a požadované údaje 

(viz první obrázek).

Aplikační program a  jeho web stránky v  části nastavení 

umožňují uživatelsky konfi gurovat prakticky jakýkoliv para-

metr a to i v části ovládání obsahu a frekvence komunikace 

těchto parametrů do nadřízené databáze. Provozovatel tak 

má systém plně ve svých rukou a v běžných provozních úpra-

vách nebo servisu není závislý na dodavateli.

Na jaře roku 2020 byl výše popsaný koncept realizován 

v  rámci pilotního projektu podniku Technologie hlavního 

města Praha na sedmi místech v Praze. Beznárazová záměna 

starých rozvaděčů za tyto nové ze dne na den a komuniku-

jící, a trvalý provoz od konce dubna s centralizovaným moni-

toringem na dispečinku provozovatele potvrzují praktičnost 

a spolehlivost výše popsaného konceptu.

Tento projekt je replikovatelný do dalších měst a obcí, pro-

tože je připraven k integraci do již provozovaných městských 

informačních systémů. Ač se jedná o  realizaci ve venkov-

ním prostředí, je tento koncept použitelný i na jakékoliv jiné 

odběrní místo prakticky s  libovolným počtem vývodů a pří-

konů. Dotazy lze směrovat přímo na fi rmu Teco a.s.

# Ing. Jaromír Klaban, klaban@tecomat.cz, Teco a.s., Kolín, 

www.tecomat.cz

1. Řídící a komunikační centrála Foxtrot CP-2005 

s LTE modemem pro připojení do sítě VPN 

nebo TecoRoute.

2. Rozšiřovací moduly vstupů, výstupů

3.  Napájecí zdroj 230 V AC/24 V DC/ s UPS funkcí

4. Zálohovací baterie 24 V DC

5.  Elektroměr 36 kanálový (až 12 třífázových 

vývodů měřených po jednotlivých fázích)

6.  Měření celkového 3f odběru ZM

7. Měření odběru jednotlivých 1f vývodů

8. 1f hybridní stykače (spínání v 0 – připravené 

na zátěže LED s kapacitním charakterem 

zátěže)

9. 1f jističe vývodů s pomocným kontaktem

10.  Hlavní jištění, hlavní vypínač, bleskojistky

11. Ručně/Automaticky – přepínač

12. Senzory teploty a jasu/soumraku

13. Výstupní svorkovnice jednotlivých směrů

14. Servisní osvětlení rozvaděče

15. Dveřní kontakt

Pohled dispečera na zapínací místa přes tabulku nebo přes mapu. 

Barva ikon určuje na první pohled základní stavy zapínacího místa.

Koncept bezdrátové komunikace zapínacího místa veřejného osvětlení na 

nadřazený dispečink, komunikace se servisním personálem a komunikace s 

každým podřízeným světleným bodem. Komunikační a řídicí centrálou je tu 

nový Foxtrot 2 a přes jeho síť v pásmu 868 MHz lze připojovat i další senzory 

a přirozeně tak rozšiřovat internet věcí (IoT).

Moderní „Smart“ 

zapínací místo 

obsahuje
TecoRoute
bez veřejné 

IP adresy

Až 30× f1 vývodů

Rozvaděč 
zapínacího místa

Rozšíření o bezdrátové 

komunikace s jednotli-

vými světelnými body

Lte

868 

MHz

HTTPS
Acces

MQTT
Broker
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RETROFIT 
komerční budovy 

na inteligentní 

elektroinstalaci

2 nejdůležitější premisy 

inteligentního retrofi t řešení 

přímo z úst zákazníka

 

1. Nezastavit a ani neomezit běžný provoz obchod-

ního centra pro již potřebnou rekonstrukci osvět-

lení po 15ti letech od stavby!

2. Nejvyšší možná vnitropodniková bezpečnost inte-

ligentního energetického řízení osvětlení budovy 

a okamžité prokazatelné úspory provozem!

Naše zadání pro vývoj celého retrofi t komerčního řešení pro 

modernizaci a  automatizaci stávající budovy s  inteligentní 

správou a úsporou energie vycházel z praxe u našich nejvíce 

zkušených partnerů, kterými jsou facility manažeři a manažeři 

technického vedení obchodních center, kancelářských budov 

a průmyslových podniků. 

Tito lidé převezmou k  dennodennímu operativnímu řízení 

budovu ve chvíli, kdy je vyprojektována a  postavena. Mnozí 

naši zákazníci provozují budovy, které jsou již 5, 10 nebo i více 

let v provozu a  je velmi těžké stávající budovu rekonstruovat 

bez zastavení a vystěhování, což by stálo nemalé prostředky 

nejen na technickou obnovu, ale hlavně znovu získání nájem-

níků či renomé oproti zcela novým stavbám, které již obsahují 

inteligentní prvky řízení.

MyIQRF retrofi t komerční řešení nám umožnilo do stávajících 

budov přinést prvky nejmodernější elektroinstalace jako je 

nejbezpečnější bezdrátové řízení spínaní a  regulace osvět-

lení na bázi luxmetrů a budoucí ventilace pomocí teplotních, 

vlhkostních a CO
2
 senzorů, ovládání stínící techniky. A to díky 

intuitivnímu softwaru Apolon, který využívá mapových pod-

kladů budovy, časová schémata spínání a ovládání jednoduše 

uživatelsky defi novaných skupin světel, ostatních elektricky 

ovládaných prvků a tím i extrémně ceněný mobilní velín. S nej-

větší devizou pro jakéhokoliv zákazníka, bez nutnosti demon-

táže či obnovy kabelových rozvodů, a  to i  v  případě nově 

budovaného řízení osvětlení pomocí DALI.

Lze říci, že proces instalace je proveditelný „přes noc“ a to roz-

pojením kabeláže jednotlivých světel a zapojením IQRF & DALI 

prvků, luxmetrů a následná instalace IQRF bezdrátové komu-

nikační brány pro dálkové řízení prvků, spuštění bezpečného 

interního webserveru pro konfi guraci a uživatelské ovládání.

Změny a  úpravy konfi gurací vlastními lidmi jsou nejen žáda-

nou vlastností, ale v  podstatě nutností vzhledem k  neustále 

měnícím se potřebám nájemníků komerčních prostor a změn 

konfi gurace skupin či dosahované intenzity osvětlení.

Jedná se o nejbezpečnější retrofi t elektroinstalace stávajících 

budov s  inteligentními prvky automatizace a efektivním říze-

ním provozních úspor.

Jednoduchý proces instalace připojením na původní elektro-

instalaci bez nutnosti výměny rozvodů osvětlení, a to pomocí 

dodatečně připojených potřebných prvků MyIQRF Power 

Switch & DALI Bridge. Řízení světel pomocí standardu DALI 

umožňuje digitální řízení intenzity osvětlení, zpětné hlášení 

stavu jednotlivých svítidel a  snadnou úpravu konfi gurace při 

změnách způsobu využívání místností.

Tím vznikne soubor osvětlení, který nerušeně ovládáte v bez-

drátové síti na standardu iot iqrf, pomocí MyIQRF brány ICUBE 

Gateway připojené na interní síti LAN. Plánování časových 

schémat a  skupin osvětlení se provede v  intuitivní aplikaci 

serveru Apolon, který je nejbezpečnější interní variantou řízení 

osvětlení bez nutnosti cloudu; vzdálené připojení a konfi guro-

vání lze provádět pomocí VPN. 

Samotné ovládání osvětlení a  jejich skupin má uživatel pro-

vádět na dodatečně instalovaných bezdrátových tlačítcích 

nebo pomocí interní aplikace na telefonu, tabletu nebo interní 

webové stránce. 

Automatizované procesy stmívání a  spínání osvětlení fungují 

pomocí bezdrátových luxmetrů na základě intenzity okolního 

osvětlení. 

Díky MyIQRF RETROFIT lze stávající komerční budovu pro-

měnit na budovu s  inteligentní elektroinstalací bez nutnosti 

výměny rozvodů; jedná se o rychlou proměnu na inteligentní 

budovu s vysokou úrovní bezpečnosti.

o roz-

DALI 

omu-

ného 

ání.

žáda-

stále 

změn 

serveru Apolon který je nejbezpečnější interní variantou řízení

DOVYBAVENÍ STÁVAJÍCÍ KOMERČNÍ BUDOVY ŘEŠENÍM PRO MODERNIZACI 

A AUTOMATIZACI S INTELIGENTNÍ SPRÁVOU A ÚSPOROU ENERGIE. 

UPGRADE KANCELÁŘÍ, SHOWROOMŮ, OBCHODNÍCH PASÁŽÍ, SKLADŮ & HAL.
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Role integrátora veřejné regionální dopravy se v  posledních 

deseti letech v mnoha evropských městech významně promě-

ňuje. Z původního poskytovatele služeb spojených výhradně 

s veřejnou dopravou se i díky konceptu Mobility jako služby 

(MaaS) posouvá zájem o  integraci dat ze souvisících oblastí, 

a  to parkování, cyklistické dopravy či elektronických plateb; 

Covid pak napomohl i zájmu o data o koncentraci lidí v doprav-

ních uzlech.

Poskytovat ucelenou a  celoplošnou službu alternativní 

dopravy oproti automobilové dopravě je již etablovaným smě-

rem – hovoří se o koalici udržitelné mobility, což lze v oblasti 

inovací interpretovat jako integraci dat o  cestování obyva-

tel v  regionu a  snahou o  změnu dopravního chování skrze 

nové cestovní plánovače. Ty lze podnítit pouze poskytová-

ním potřebných služeb a  informací, dobrou návazností spojů 

i cenovou politikou. Vídeň dlouhodobě poskytuje v tramvajích 

městské dopravy informace o volných jízdních kolech k vypůj-

čení na zastávkách MHD, koordinátor jihomoravské dopravy 

KORDIS zase poskytuje data o obsazenosti P+R s dlouhodo-

bým programem rozvoje sítě P+R v kraji. 

: Reálné kapacity

„V  roce 2018 jsme ve spolupráci s  Centrem Doprav-

ního Výzkumu v  rámci evropského projektu SOLEZ 

pilotně otestovali detekční systém na P+R v  Blansku“, 

vysvětluje Květoslav Havlík z KORDIS, „a právě získané 

dlouhodobé statistiky nám poskytly mnoho užitečných 

informací. Dozvěděli jsme se, že kapacita parkoviště 

v  Blansku 213 vozidel reálně dosahuje zaplněnosti ve 

špičkách až 250 vozidel a že lidé právě tento přestupní 

uzel naplno využívají pro cestování do Brna vlakem.“

Právě kapacitní rozvaha je při budování P+R velmi důležitá. 

Často dochází v rámci prováděných investic jen ke stavebním 

úpravám stávajících parkovišť např. u železničních stanic bez 

znalosti aktuální či projektované potřebné kapacity. Poptávka 

pak následně významně převyšuje nabídku a  výsledkem je 

plně využívané parkoviště se zaplněnými okolními ulicemi, což 

budí sousedskou nelibost.

„Velmi dobrou informaci, kterou dokážeme ze systému 

získat, je ranní špička, tj. v  kolik hodin se parkoviště 

zcela zaplní a zda se trend mění či jak se liší jednotlivé 

dny“, doplňuje Havlík, což byly užitečné informace pro 

srovnání v  době jarního i  podzimního Covidu. „Ještě 

v  polovině března jsme registrovali naplněnost kolem 

240 vozidel, následný propad až na 35 vozidel začát-

kem dubna, v  červnu jsme se dostali na cca 150 vozi-

del, v  září opět na hodnoty až kolem 250 a  od konce 

září znovu velmi významný pokles až na desítky vozidel. 

Podzimní propad je sice o něco nižší než na jaře, ale i tak 

můžeme mluvit o jeho výši v úrovni 50-80 %. Tato data 

jsou tak i ekonomickými argumenty o reálných ztrátách 

a faktickém doložení propadu ve veřejné dopravě způ-

sobeného Covidem, který nyní všichni dopravci řeší“.

: Informace pro cestující

Data však neslouží jen pro rozhodování koordinátora dopravy, 

budou užitečná i pro obce či cestující. Data dlouhodobě doklá-

dají využívání vybudované veřejné infrastruktury a  jsou tak 

podkladem při kontrole těchto investic, mnohdy fi nancova-

ných ze strukturálních fondů. Obce s P+R navíc vlastní datovou 

konektivitu systému (vlastní SIM kartu), kterou systém zasílá 

data do internetu, a mají tak přístup k datům. Takto získanou 

konektivitu tak mohou využít při rozšiřování systému a moni-

torovat další obecní parkovací plochy pouze v ceně instalova-

ných senzorů, což technologii činí dostupnou i pro malé obce. 

To je aktuálně možné na dalších dvou P+R, v Tišnově a v Hus-

topečích.

Cestující profi tují z informací o obsazenosti při plánování svých 

cest a mohou tak vysledovat např. kdy se ráno parkoviště zaplní 

a zda snadno zaparkují. „Další cennou informaci pro cestující, 

kterou poskytujeme skrze mobilní aplikaci „Zaparkuj a jeď“, je 

aktuální obsazenost parkoviště. Po aplikaci POSEIDON, která 

umožňuje pořizovat elektronické jízdenky a  poskytuje infor-

mace o cestování veřejnou dopravou po kraji, je to další pří-

spěvek k digitalizaci veřejné dopravy.“

: Budování sítě P+R v kraji

Jednou z  důležitých součástí plánů udržitelné mobility je 

návaznost nejen spojů veřejné dopravy, ale i  jiných druhů 

dopravy. Kromě kapacity parkování tak tyto nové či obnovo-

vané dopravní uzly vyžadují i možnosti pro zaparkování jízdního 

kola, vhodné osvětlení či jiné bezpečnostní prvky. Důležité je 

uvažovat o zastínění parkovacích ploch konstrukcí se solárními 

panely a  učinit z  P+R potenciální energetický zdroj. Sbíraná 

dešťová voda z těchto ploch by pak sloužila na zálivku okolní 

zeleně či pro kropení dopravních ploch. Z pohledu sběru dat 

se jako potenciální případy užití jeví monitoring vlhkosti půdy, 

odečtu vyrobené energie, parkovacích možnostech pro auta 

i kola a statistiky jejich využívání. „Velmi vážně přistupujeme 

k  plnění Nařízení 1926/2017, které dopravcům ukládá povin-

nost publikovat data o veřejné dopravě pro podporu digitální 

ekonomiky v  celé Evropě. K  principům otevřených dat se 

KORDIS hlásí již od počátku své existence. Digitální služby ve 

veřejné dopravě zcela jistě zvyšují kvalitu poskytované služby 

a  usnadňují lidem plánování cest. Právě v  této pandemické 

době je to velmi aktuální. Proto KORDIS vytvořil přehled par-

kovišť v území kraje, která fungují jako záchytná P+R“.

Integrovaný 

přístup k digitalizaci

JIHOMORAVSKÝ KOORDINÁTOR VEŘEJNÉ 

DOPRAVY, SPOLEČNOST KORDIS JMK, POSTUPNĚ 

BUDUJE INTEGROVANÝ SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ 

INFORMACÍ O OBSAZENOSTI PARKOVIŠŤ P+R 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ 

MORAVSKÉ METROPOLE.

P+R

�
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: Technické aspekty systému

Mezi výhody nasazovaného systému monitoringu obsazenosti 

P+R patří jeho nízká cena, nízké náklady na údržbu, rychlá 

instalace a poskytování 5minutových dat po dobu pěti let. Sys-

tém nevyžaduje stavební povolení a nepodléhá ze své povahy 

GDPR. Tento senzorický IoT systém pomocí bateriově napáje-

ných magnetometrů poskytuje data 24/7.

„V Hustopečích jsme i kvůli společnému vjezdu a výjezdu nasa-

dili zcela novou generaci monitoringu, tzv. free fl ow bránu“ 

vysvětluje Lukáš Vecl za dodavatele CITIQ. „Pomocí sítě sen-

zorů umístěných v širokém vjezdu/výjezdu na P+R pokrýváme 

všechny možné manévry řidičů. V Tišnově jsme nasadili dvě 

free fl ow brány na vjezdu a výjezdu a hodnotíme je jako jedno-

duché řešení pro detekci obsazenosti jakéhokoliv parkoviště.“

Ukázkou dobré spolupráce KORDIS s  městem Hustopeče 

a místním hasičským sborem je i  fakt, že řídicí jednotku bylo 

možné umístit na požární věž. Díky tomuto umístění ve výšce 

cca 15 m nad zemí tak konektivita systému pokrývá téměř 

celé město a umožňuje „za cenu senzoru“ daný systém rozšířit 

a využít i pro obecní účely.

„Pro vybudování základu systému jsme využili dva evropské 

projekty SOLEZ a SUBNODES, které umožnily nejprve vybu-

dování tohoto moderního řešení v Blansku a následně i v Hus-

topečích. Tišnovský P+R se pak již stala součástí projektu P+R 

organizovaného městem Tišnovem a  již se nám hlásí další 

města, která mají zájem se do systému připojit“, doplnil Havlík.

: Digitalizace dopravy – digitální 

model

Průjezdové magnetometry se stávají velmi dobrým a ekono-

micky dostupným řešením nejen pro obsazenost a  kapacity 

P+R či jiných parkovišť, ale i  pro plošný monitoring dopravy 

obce či kraje. Kontinuální digitální sčítání dopravy s možností 

klasifi kovat vozidla dle délky a  rychlosti pomocí senzorické 

sítě se tak stává realitou. Vzniklá data slouží jak pro plánování, 

investice či údržbu v  dopravě (kapacita či vhodná skladba 

pozemních komunikací či dalších dopravních staveb dle reálné 

dopravní zátěže, plánování oprav a omezení), tak i pro digitální 

územní plánování (digitální limity území upřednostňující služby 

před výstavbou, dopady novostaveb na dopravní situaci ve 

městech, Akční plán kvality ovzduší atp.). „Monitorujeme dlou-

hodobě hned několik silničních úseků v Čechách i na Moravě 

pro různé zákazníky; např. v  Kvasinách již 4 roky sledujeme 

dopravní zátěž v  obcích pro ŠKODA AUTO a  vůbec první 

zjištění bylo, že počty vozidel ze sčítání dopravy 2016 byly 

oproti realitě poloviční! To je hlavní argument pro opuštění 

manuálního sčítání dopravy a  využití digitálních technologií. 

Systém automaticky generuje datově podložené argumenty 

pro obchvaty obcí, správně dimenzované kruhové objezdy, 

dopady opatření pro zklidnění dopravy či parkovací politiku“, 

doplňuje Lukáš Vecl zkušenosti s  provozem IoT systému 

dopravní zátěže. „Systém si pořizují i malé obce, například pro 

monitorování kamionů, které se vyhýbají mýtnému na dálni-

cích“, komentuje cenovou náročnost Lukáš Vecl.

: Přechod na datovou ekonomiku

Plnění požadavků evropských směrnic a  nařízení v  oblasti 

dopravy tak jde ruku v  ruce s  digitalizací. Plošné měření 

dopravní zátěže umožní vznik takových datových podkladů, 

které ocení široké spektrum uživatelů, od samospráv, doprav-

ních projektantů, stavebních fi rem, logistických fi rem či oby-

čejných řidičů až po územní plánovače a developery. Datově 

vedená správa území je základem digitální transformace, která 

může pomocí simulací zlepšit a  zrychlit procesy plánování 

i povolování a může významně přispět k našemu chytřejšímu 

chování.

#David Bárta a Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

senzorické měření dopravy   citiqq.cczz

Tenhle borec je sympatický dříč, 

ale brzo se unaví a dělá chyby

Počítat auta přestává být zábava již 

po dvou hodinách, pak se těšíte na oběd, 

pak domů

Tento borec je neviditelný,

ale pracuje 24/7 a zvládne toho víc

Málo jí, požaduje nízký plat a nízké sociální

pojištění, není krásný, ale je neúnavný,

má mnoho bratrů a manažera

2653 
Denní intenzita  2653
Průměrná Rychlost  78
Osobních  1885
Lehkých nákladních  558
Těžkých nákladních  210

3985

CITIQ je český výrobce s osmiletýým vývojem dopraavního senzorru a IoT sítí 

Počet vozidel     

Délku vozidel (kategorie vozidel)    

Průměrnou rychlost všech vozidel

Počet vozidel nad zvolený rychlostní limit

Měříme

Vyber si toho 

pravého
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COKOLIV SE SNAŽÍME PŘEDPOVĚDĚT 

DO BUDOUCNA, MÁ URČITOU ŠANCI 

UKÁZAT SE JAKO „KECY“. VZPOMEŇME 

SI NA SLOVA THOMASE J. WATSONA ST., 

PŘEDSEDY IBM, KTERÝ V ROCE 1943 ŘEKL: 

„MYSLÍM, ŽE EXISTUJE SVĚTOVÝ TRH 

PRO ASI 5 POČÍTAČŮ.“ NICMÉNĚ, TECHNO-

LOGICKÉ MOŽNOSTI SE MĚNÍ V SOULADU 

S VLASTNÍMI ZÁKONY. MODERNÍ KLÍČOVÝ 

LÍDR V OBLASTI DIGITÁLNÍ EKONOMIKY 

GEORGE WESTERMAN PŘEHODNOTIL 

SITUACI TAKTO: „KDYŽ SE DIGITÁLNÍ 

TRANSFORMACE PROVÁDÍ SPRÁVNĚ, 

JE TO JAKO HOUSENKA, KTERÁ SE MĚNÍ 

V MOTÝLA...“. KLÍČOVOU OTÁZKOU JE, 

JAK UDĚLAT DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI 

MOBILITY TAK, ŽE VZNIKNE KRÁSNÝ 

MOTÝL A NE DALŠÍ HOUSENKA.

Proč se nejprve nenaučíme, jak udržitelně spravovat všechna 

aktiva, která jsme již vytvořili nejméně v posledních dvou sto-

letích, namísto abychom spěšně implementovali neprokázané 

svět měnící technologie?

Stále máme šanci učinit naše stávající aktiva udržitelnějšími. 

V  roce 2005, výzkumník Tim Roughgarden (Stanford Univer-

sity) vyvinul matematické základy, které mohou učinit počíta-

čové sítě až o 70 % rychlejší. Dále je aplikoval na navigační prin-

cipy a popsal způsob, jakým lidé hledají cestu k cíli v publikaci 

„Sobecké směrování a cena anarchie“. To se stalo spouštěčem 

pro zakladatele společnosti Graphmasters. Udělali něco téměř 

nemožného, co se však úspěšně stalo skutečností, což doka-

zuje jeho vědecké teorie: již nyní lze plynulost dopravy zvýšit 

až o 30 %.

Dalším spouštěcím mechanismem byla zkušenost, že 90 % 

vozidel využívá pouze 10 % dostupné infrastruktury a naopak. 

Graphmasters změnil tento anti-vzorec a  říká, že „svět bez 

dopravní zácpy je utopie pro některé a vize pro nás“. To je ta 

třešnička na dortu, ale jaké jsou spodní vrstvy „dortu“? 

Zatímco každý chce větší mobilitu, mnozí nepřipouštějí, že 

se musí posunout od současných návyků k  udržitelnějšímu 

chování. Dopravní provoz ve všech jeho podobách je stále 

intenzivnější a vytváří obrovské výzvy pro plánovače dopravy 

a správci, kteří musí najít rovnováhu mezi zájmy lidí, dlouho-

dobými vizemi a  ekonomickými omezeními. Ve městech se 

rozšíření dostupné infrastruktury jeví jako jednoduché řešení: 

například budování většího počtu silnic, aby se lépe vyrovnalo 

s  hustotou dopravy, a  jako další krok následuje zpomalení 

dopravního proudu překážkami, jako jsou dočasná dopravní 

omezení, drahé parkovací zóny, snížení rychlosti a  další. 

Výsledky jsou bohužel často horší: dopravní zácpy jsou stále 

delší a  delší, lidé by raději platili pokuty, než aby měnili své 

chování, znečištění ovzduší se dále zhoršuje a  nejsou vidět 

téměř žádná zlepšení.

Ale žádné starosti! Graphmasters nenavrhuje, abyste inves-

tovali další „hrnec peněz“ do nových stavebních projektů 

nebo do inovativního „létajícího talíře“, který by se stal 

„budoucím standardem pohybu věcí“. Nenavrhujeme náhlý 

svět měnící, ale spíše organický posun, i  když používáme 

umělou inteligenci, data velkého objemu, vstupy uživa-

telů a  různá data v  reálném čase, například z center řízení 

dopravy.

V důsledku toho poskytujeme vícefaktorové optimalizace sys-

tému mobility přímo v jeho tlukoucím srdci – na silnicích, jako 

jsou ty, které vidíte za Vaším oknem. 

Chytrá mobilita 

pro chytrá města 

Budoucnost 

je nyní

Fotocredit: PixaBay / Tingyaoh

�
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Od roku 2013 sledujeme cíl zlepšit plynulost dopravy, což 

nás vedlo k  vývoji speciálního způsobu navigace – kolabo-

rativního směrování. Kolaborativní směrování je založeno na 

principu inteligence hejna, jevu, ve kterém skupiny jednotlivců 

jsou vzájemně propojeny intenzivní komunikací, což jim umož-

ňuje, aby se inteligentně rozhodovali prostřednictvím spolu-

práce. Na tomto základě jsme vyvinuli náš několikanásobně 

oceňovaný produkt NUNAV software-as-a-service. Vyplatilo 

se nám naslouchat vědě a zároveň se učit od přírody, která již 

tisíce let ukazuje správnou cestu.

NUNAV zaujme svými datovými aktualizacemi v sekundových 

intervalech, což znamená, že směrování probíhá prakticky 

v reálném čase. Je to možné, protože naše technologie není 

založena na předem naplánovaných modulech, ale na cloudo-

vém řešení. Namísto nasměrování všech účastníků silničního 

provozu z bodu A do bodu B na jedné a  téže trase, je, jako 

v letecké dopravě, každé osobě přiděleno individuální „letištní 

místo“. Při výpočtu kapacity silničních sítí může náš systém 

plně využívat stávající zdroje. To znamená, že proudy v celém 

dopravním systému jsou urychleny až o  30 % a  je bráněno 

možným dopravním zácpám.

Dalším důležitým prvkem je takzvaný Strategy Editor, který 

umožňuje správci pozemních komunikací prakticky blokovat 

jednotlivé dopravní koridory nebo optimálně přesměrovat pro-

voz v souladu s omezeními v centru města nebo dopravními 

uzávěrami. To lze provést také v reálném čase stisknutím tla-

čítka, což umožňuje okamžitou reakci na jakékoli změny v aktu-

ální dopravní situaci. To je důležitým faktorem, který zabraňuje 

nežádoucímu přesunu dopravy do postranních ulic, obytných 

oblastí nebo jiných zón se sníženým provozem, například 

během významných akcí, jako jsou veletrhy, koncerty a spor-

tovní akce. Příkladem je Hannoverský maraton s  více než 

200 000 návštěvníky v  roce 2018, národní slavnosti během 

Dne německé jednoty v  roce 2019, koncerty Eminem (2018) 

a Helene Fischer (2019). Graphmasters je ofi ciálním partnerem 

Deutsche Messe AG pro směrování na všechny jejich veletrhy 

v Hannoveru, což je největší výstaviště na světě! A v Dolním 

Sasku je NUNAV nasazen jako systém regionální inteligentní, 

digitálně řízené dopravy. Poprvé můžeme oslovit jednotlivá 

auta a například je navést konkrétně na parkoviště Park and 

Ride,“ říká Christoph Koppe, vedoucí řízení dopravního pro-

vozu v dopravním řídicím centru v Hannoveru.

Tato technologie funguje podobně i  pro všechny městské 

správce komunikací, kteří využívají vozového parku k  plnění 

svých služeb, jako je úklid ulic, odvoz odpadků a další. Ve sku-

tečnosti, dobré řízení těchto městských každodenních potřeb 

má pozitivní vliv na kvalitu života lidí kolem. A to je to, na čem 

opravdu záleží.

Pojďme na další stranu výzvy: logistika, maloobchodní a balí-

kové dodávky. S  NUNAV Courier nabízíme městům a  obcím 

znatelné snížení dopravních toků prostřednictvím inteligentní 

organizace a  optimalizace tras pro tato odvětví. To je nyní 

velmi aktuální vzhledem k  rychlému nárůstu nákupů přes 

internet, což má za následek obrovskou pracovní zátěž pro 

kurýry. S našimi turn-by-turn navigačními službami založenými 

na umělé inteligence a  algoritmy optimalizace tras optimali-

zujeme celé sklady, šetříme aktiva našich zákazníků a zajišťu-

jeme pozitivní příspěvek k ochraně klimatu.

Jen pro ilustraci rozměrů našeho dopadu: Hermes, největší 

zákazník společnosti Graphmasters v  oblasti doručovacích 

služeb v Německu, používá technologii Graphmasters NUNAV 

již nějakou dobu a od té doby společnost každý měsíc šetří 

více kilometrů, než je vzdálenost od Země k Měsíci a zpět! Ani 

nyní s COVID-19 se počet kilometrů ujetých společností Her-

mes nezvýšil navzdory obrovskému nárůstu objemu balíků. 

„Díky tomuto efektivnímu řízení dopravy můžeme významně 

snížit počet kilometrů u každé zavážky. To má pozitivní vliv 

také na klima,“ potvrzuje Marco Schlüter, COO, Hermes Ger-

many GmbH.

Tyto úspěchy by mohly být novým měřítkem v  kurýrním, 

expresním a balíkovém průmyslu (CEP). A dál. Věrni naší vizi, 

plníme svou společenskou odpovědnost za udržitelný rozvoj 

a blahobyt měst a venkova. Nyní, když máme správné nástroje 

pro efektivní a udržitelné plánování a řízení dopravy, můžeme 

uvést technologické inovace do souladu s ekologickými a eko-

nomickými požadavky. V důsledku toho vy i my už každý rok 

nestrávíme minuty, hodiny či dokonce dny v dopravní zácpě.

A  v  neposlední řadě se naše technologie NUNAV založená 

na AI hodí jak lidmi řízeným, tak i autonomním dopravním pro-

středkům, prakticky je spojuje a  integruje do celého měst-

ského ekosystému. Proto naprosto realisticky, ale s myšlením 

zítřka, chceme využít výhod systematického a  inteligentního 

řízení mobility. A tak měníme housenku v motýla. A děláme to 

už dnes!

#Gerhard Neubauer, Juliana Obynochnaya
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Vodní 

audit
METODIKA MPO „HODNOCENÍ UŽÍVÁNÍ VODY NA ÚROVNI PODNIKŮ“ 

JAKO NÁSTROJ PRO NAPLŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ NORMY WATER EFFICIENCY 

MANAGEMENT SYSTEMS ISO 46001

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zadalo na podzim 2019 

v rámci projektu Beta2 Technologické agentury České repub-

liky „Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR“ 

zpracování Metodiky hodnocení užívání vody na úrovni pod-

niků, tedy metodiky pro tzv. vodní audit. Roční projekt řeší 

12 odborníků (4 datoví analytici, 3 procesní inženýři, 2 vědci, 

inženýr vodních staveb, hydrolog a  administrátor projektu) 

uskupeni pod hlavním řešitelem projektu, spol. Envi-pur s.r.o. 

Kromě metodiky jsou mezi výstupy projektu i 

 · návrh opatření na podporu činností zaměřených 

na úspory vody v průmyslu a energetice;

 · analýza potřeby vody dle průmyslového odvětví;

 · návrh podpory inovačních aktivit v oblasti snížení 

spotřeby vody.

: Struktura metodiky

Metodika vodního auditu je určena pro hodnocení vodního 

hospodářství průmyslových podniků. Defi nuje, kdo jej zpra-

covává a  zpracovateli defi nuje minimální rozsah hodnocení 

a  strukturu výsledné zprávy. Rovněž popisuje minimální 

a  doporučený rozsah použitých postupů a  metod, včetně 

nástrojů k jeho naplnění.

Metodika a  vlastní vodní audit vychází z  principu energetic-

kého auditu a normy ISO 46001 Water Effi  ciency Management 

Systems, doplněné o  odborné a  praktické poznatky z  pro-

vozní vodohospodářské praxe průmyslových podniků. Vodní 

audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného 

subjektu. Primárně se zabývá hospodařením s vodními zdroji, 

využíváním vody v podniku a nakládání s procesní a odpadní 

vodou. Stěžejní částí je analýza správy vodohospodářských 

dat, vodohospodářská bilance a analýzy rizik spojené s infra-

strukturou, odpady, správou dat a  zejména rizika spojená 

s  nedostatkem vodních zdrojů. Sekundárně pak vodní audit 

identifi kuje návrhy možných opatření na snížení těchto rizik 

a  defi nuje indikativní parametry (KPI) opatření pro budoucí 

hodnocení jejich zavedení.

Součástí vodního auditu jsou rozsáhlé přílohy obsahu-

jící vstupní data, bilance, grafi cká schémata hlavních vod-

ních proudů v  podniku, SWOT analýza, otevřené výpočetní 

nástroje formou tabulkového editoru MS Excel, doklady 

o zpracovateli vodního auditu a mimojiné formulář pro hod-

nocení kvality zpracovaného auditu (pro účely zpětné kont-

roly ze strany poskytovatele dotace na zpracování vodního 

auditu – MPO).

: Cíle vodního auditu

1. Zhodnocení stávajícího stavu hospodaření s vodou 

v průmyslovém podniku

2. Nalezení potenciální úspory vody a snižovat rizika 

dopadů nedostatku vody

3. Návrh reálných opatření (podklad pro investiční záměr, 

rámcová studie)

: Benefi ty pro průmyslové podniky

Hlavním účelem provedení vodního auditu je získání kom-

pletních, nezávislých agregovaných informací o  hospodaření 

s vodou v podniku za poslední 3 roky a návrh potenciálních 

úspor a reálných (datových) podkladů pro investiční plán pro 

rozvoj podniku ve vztahu k udržitelnému hospodaření s vodou. �
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Dále jsou však realizace vodních auditů podpořeny dvě-

ma nástroji ze strany ministerstev ČR:

MPO – podnik s vypracovaným vodním auditem bude 

zvýhodněn při hodnocení žádosti o investiční dotace na 

realizace z připravovaného Operačního Programu Tech-

nologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP-TAK) 

na období 2021-2027 (v gesci MPO).

MŽP – podnik s  vypracovaným vodním auditem získá 

možnost se ucházet o automatické udělení tzv. Známky 

odpovědného hospodaření s vodou (v gesci MŽP).

: Financování

Účel zpracování vodního auditu koresponduje s  národními 

prioritními cíli ČR přispět k  rozvoji podnikatelských aktivit, 

podporou konkurenceschopnosti malých a  středních pod-

niků (MSP) a reakcí na změnu klimatu. Z toho titulu je na zpra-

cování vodního auditu možné žádat o  fi nanční prostředky 

z  právě končícího programu MPO OP-PIK, II. Výzva – Pora-

denství (poradenské služby) pro MSP. Dotace na zpracování 

vodního auditu je 50 % způsobilých výdajů a vyhlášení výzvy 

je plánováno na prosinec 2020. Celková alokace výzvy je 130 

mil. Kč a maximální výše nákladů na realizaci vodního auditu 

je 1 mil. Kč. Ukončení příjmu žádostí je plánováno na duben 

2021. Životnost metodiky je však nezávislá na dotační výzvě 

a její koncepce garantuje použitelnost minimálně na celé nové 

programové období MPO OP-TAK do roku 2027. Informace 

o podmínkách dotačního nástroje budou komunikovány infor-

mačními kanály MPO (zejména webové stránky ministerstva) 

a  poskytovány konzultačně Agenturou pro Podnikání a  Ino-

vace (API).

: Přesah do vodního hospodářství 

měst a obcí

Metodika vodního auditu, jejíž certifi kaci zajišťuje MPO, je 

v  některých oblastech nakládání s  vodními zdroji použitelná 

i v hodnocení vodního hospodářství měst a obcí a veřejných, 

tedy nejen průmyslových, areálů a institucí (typicky školy, cen-

tra veřejných služeb apod.). Vodní audit holisticky akcentuje 

potřebu sběru, vyhodnocování a  využívání vodohospodář-

ských dat (datově vedený rozvoj vodního hospodářství pod-

niku), naprosto ve shodě s  tezemi metodiky MMR Koncept 

inteligentních měst (2015), resp. její přílohy Chytré hospo-

daření s  vodou ve městech (2019). Mezi stěžejní návrhy ino-

vačních aktivit na úrovni podniku bude v  naprosté většině 

digitalizace vodohospodářské infrastruktury (digitální dvojče 

podniku), agregace datových položek a  pasportizace vodo-

hospodářského majetku v  digitální podobě (BIM). Protože je 

vodní hospodářství průmyslových podniků často závislé na 

dodávce pitné vody z veřejného (tj. městského) zdroje vody, 

je koordinace zajištění dostatečných zdrojů vody pro oba tyto 

živé organismy (podnik a  město) zásadní a  nabízí se napří-

klad využití akumulačních/absorpčních kapacit města/podniku 

k synergickým projektům. Typickým příkladem může být vyu-

žití soukromých ploch střech podniku k zachycení a akumulaci 

srážkové vody a její využití k ochlazování či snižování prašnosti 

příjezdových komunikací.

▷ Zpracování vodního auditu lze objednat u CZECH.UP.
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Digitalizace 

samospráv
DATOVĚ VEDENÁ SPRÁVA A DIGITÁLNÍ ÚZEMNÍ PLÁN -PROJEKTY DIGITALIZACE 

PRO OBCE LOZORNO A SVIDNÍK

Digitalizace samospráv je klíčovým prvkem evropských stra-

tegií Digitální Evropa či Green Deal. Protože zavádění inovací 

vyžaduje vhodnou projektovou přípravu, podpořilo Ministerstvo 

zahraničných vecí a  európskych záležitostí SR projekt Zdieľa-

nie know-how medzi zástupcami slovenských a českých fi riem 

v oblasti mestských inovácií a nástrojov (smart city) v rámci Pro-

jektovej schémy na podporu ekonomickej diplomacie.

Cílem projektu je podpořit spolupráci spolku CZECH.UP a slo-

venského partnera WANART a  připravit inovační projekty 

pro vybrané slovenské obce Lozorno a Svidník pro následné 

podání do některého z  podpůrných fi nančních mechanismů 

EU či národních zdrojů.

Smyslem projektů je připravit obce na využívání digitálních 

nástrojů pro efektivnější správu, účinnou reakci na hrozby, 

podporu inovací a  digitální ekonomiky a  schopnost připravit 

investiční projekty obcí, kofi nancované z EU zdrojů. Pro pro-

jekt ekonomické spolupráce byly vybrány dvě obce, cíleně 

na západě a východě Slovenska, které by mohly sloužit jako 

příklady dobré praxe i pro sousední obce a  staly se tak při-

rozenými „demonstrátory“ (tj. ukázkovými příklady možného 

přístupu samosprávy k digitalizaci). Projekt také staví na dlou-

hodobé mezirezortní spolupráci odborníků v  rámci spolku 

CZECH.UP, který se těmto činnostem věnuje na národní úrovni 

a který je hlavním řešitelem projektu.

: Očekávaný výsledek

Výsledné projekty jsou navrhovány jako startovací, tj. jsou 

předstupněm k dalším investicím obcí do svého rozvoje. Proto 

se zaměřují na získání všech dostupných dat o  obci a  jejich 

převodu do digitální podoby, v jednom datovém registru a na 

jednom datovém portálu (budoucí součást webových stránek 

obce), doplněné senzorickými systémy, se zaškolením přísluš-

ných pracovníků či komunikaci s  veřejností. Cílem projektů 

je shromáždit data o stavu a rozvoji města do jednoho dato-

vého nástroje pro účely plánování města v kontextu klimatické 

změny, udržitelné mobility a Green Deal.

: Projekt pro Svidník

Okresní město Svidník s 11tis. obyvateli leží v severní části Níz-

kých Beskyd asi 35 km východně od Bardejova, v Prešovském 

kraji, na hlavním tahu do Polska (Dukelský průsmyk), 130 km od 

polského Rzeszowa. Je zde silná komunita Rusínů a největším 

zaměstnavatelem je místní nemocnice. Polovina výdajů města 

směřuje do vzdělávání, kultury a sportu. 

Město již zavedlo některé digitální nástroje či nástroje pro zvý-

šení transparentnosti a otevřenosti města, např. participativní 

rozpočet, portál pro životní situace, elektronické podání pod-

nětů skrze mobilní aplikaci Moje mesto virtuálne či transpa-

rentní výdaje a  smlouvy města dostupné na https://svidnik.

digitalnemesto.sk/. 

„ Privítali sme ponuku expertnej pomoci s prípravou pro-

jektu, ktorý by nášmu mestu pomohol sa zorientovať 

v súčasných možnostiach digitálnych nástrojov pre efek-

tívnejšie hospodárenie mesta a navrhol potrebné inves-

tície pre budúce kofinancovanie z európskych prípadne 

iných zdrojov “, uvedla primátorka města Svidník Marcela 

Ivančová. „Radi by sme riešili niektoré výzvy, pred ktorými 

mesto stojí, ako je odpadové hospodárstvo, monitorovací 

systém pre osamelo žijúcich, verejné osvetlenie, nedosta-

tok parkovacích miest, či vybudovanie cyklochodníkov. 

Svidník je mesto zelené a  ústretové k  občanom a  pod-

porujeme otvorenosť a spoločenskú zodpovednosť, a to 

i vo vzťahu ku klimatickým podmienkam. Tohto roku sme 

zaviedli aj zvoz biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu a podarilo sa nám vytriediť 47 ton. V budúcom 

roku plánujeme investovať okrem iného aj 55tis. EUR do 

projektových dokumentácii cyklochodníkov“.

: Senzorické sítě internetu věcí

Návrh projektu se tak zaměřil na datově vedenou správu agend, 

které obec aktuálně řeší a také těch, jejichž majetek vlastní. 

„V energetike je potrebné monitorovanie spotreby ener-

gií vo verejných budovách a nastavenie ideálnych mode-

lov a v odpadovom hospodárstve získať dáta na analýzu 

a  jeho zefektívnenie“, uvedla primátorka města. „Pre-

správne rozhodovanie potrebuje mesto zmapovať, ako 

je to reálne, napr. koľko vozidiel hľadá parkovanie či akú 

energetickú spotrebu by smesi mohli vyrobiť sami.“

Mapa s návrhem senzorické sítě, měřící různé veličiny, a s návrhem dvou 

potenciálních lokálních distribučních území

�primátorka města Svidník Marcela Ivančová
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Projekt se tak soustředí na přípravu investice do senzorické 

sítě internetu věcí monitorující dopravní zátěž a  parkování 

v  obci, pohyb cyklistů, mikroklima či spotřebu energií. Také 

navrhuje lokality pro vhodné umístění zařízení pro zpracování 

plastového odpadu.

 

Při plánování budování dopravní infrastruktury, např. parkova-

cích ploch, je vhodné pro úspěšnou strategii získat podklady 

z dlouhodobého měření dopravní zátěže. Proto návrh zohled-

ňuje jak senzorické prvky jednoduchého sčítání dopravy až po 

senzory kategorizující vozidla na osobní, dodávky a nákladní 

s měřením jejich rychlosti. Měření bylo navrženo pro kompletní 

vjezd a výjezd z města i parkování v  jeho centrální části. Síť 

je doplněna monitoringem pěších a cyklistů na obou mostech 

a lávce přes řeku Ladomírka.

 

Dle klimatického atlasu Slovenska je právě okres Svidník 

místem s největším počtem bouřek a také s vysokým počtem 

deštivých dní. Projekt tak cílí na měření mikroklimatu pro 

zpřesnění těchto informací především s ohledem na možné 

investice do fotovoltaiky či větrné energie, ale i  dlouhodo-

bého měření klimatické změny, vlivu zastavěných ploch na 

kvalitu prostředí, modely vytápění apod..

: Lokální distribuční území (LDÚ) 

Svidník

Pro město Svidník byly navrženy dvě lokality pro zřízení lokál-

ního distribučního území. První lokalitou je centrální oblast 

města, ve které se nachází větší množství veřejných budov, 

jejichž propojením a využitím zastavěných ploch k  instalaci 

solárních systémů, které by zlepšily energetickou bilanci 

a  snížily potřebu špičkových výkonů. Druhá lokalita se 

nachází na druhém břehu řeky a je navržena pro energetické 

propojení míst s významnější spotřebou, tj. škol, sportovního 

areálu či průmyslových objektů, a využití zastavěných ploch 

jako jsou obytné domy, garáže či parkovací plochy (např. auto-

busového nádraží ). Připravovaný projekt cílí na provedení 

pasportu dotčených objektů, návrh jejich efektivního pro-

pojení, netmetering (tj. sběr dynamických dat o spotřebách), 

souvisící rekonstrukci veřejného osvětlení a další. S ohledem 

na senzorickou síť se také jedná o  nasazení měření reálné 

intenzity osvitu a případné potvrzení/korekci údajů ze solár-

ního atlasu.

: Intenzita osvitu

Dle globálního solárního atlasu je potenciál solárního zisku 

pro město Svidník ve výši 1311 kWh/m2 ročně. Tuto informaci je 

třeba prověřit nasazením senzorického systému měření inten-

zity osvitu, který bude nasazen na obou navrhovaných LDÚ 

ještě před vlastní investicí.

 

: Projekt sestává z těchto aktivit

AKTIVITA 1: Shromáždění existujících (dostupných) dat o  uli-

cích Lozorna/Svidníku do jedné databáze a vytvoření portálu 

„Moje Lozorno/Můj Svidník“ (ilustrační název), kde si občané 

budou moci zjistit informace o své ulici a porovnat je s jinými 

ulicemi. Data budou pocházet ze státních registrů, z  registrů 

města, mobilních aplikací a provedených šetření.

AKTIVITA 2: Nasazení senzorických sítí na vybraná místa 

v Lozorně/Svidníku pro účely územního plánu, dopravy a par-

kování, mikroklimatu a energetiky. Jedná se o nasazení sítě IoT 

pro sběr dat o dopravní zátěži, teplotě a vlhkosti, výšky vodní 

hladiny, spotřeby energií, intenzity větru atp. pro tvorbu rozvo-

jových scénářů obce a diskuzi s občany.

AKTIVITA 3: Vytvoření SW nástroje pro práci úředníků/

politiků nad získanými daty s  cílem ukázat nové možnosti 

technologické a datové podpory pro holistické, efektivnější 

a  moudřejší rozhodování samosprávy, usnadnění práce 

úředníků a  lepší přehled o  příležitostech a  hrozbách pro 

vedení obce.

AKTIVITA 4: Tvorba scénářů rozvoje jednotlivých lokalit 

města multioborovým týmem odborníků a  dotčených úřed-

níků na základě strategických dokumentů, dostupných dat 

(Aktivita 1) a dat ze senzorických sítí (Aktivita 2) pomocí SW 

nástroje (Aktivita 3), jejich projednání politickou reprezentací 

a  vybrání klíčových scénářů pro komunikaci s  občany. Tato 

aktivita zahrnuje i přípravu investic do LDÚ.

AKTIVITA 5: Marketingová a komunikační kampaň s občany 

Lozorna/Svidníku spojená se 2 workshopy, participativní 

projednání vybraných scénářů a  příprava investičních 

záměrů.

: Ilustrace výsledků senzorické sítě dopravní zátěže Průměrné hodinové profi ly solárního zisku ve Svidníku
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Dohoda 
samosprávy 
s investorem 

urychlí výstavbu občanské vybavenosti 

a vedou k ní i zásady pro výstavbu 

ROZVOJ OBCÍ JE ČASTO OBLAST, KTERÁ VYVOLÁVÁ CELOU ŘADU KONFLIKTŮ MEZI 

SAMOSPRÁVOU A INVESTOREM I MEZI SAMOSPRÁVOU A VEŘEJNOSTÍ. K SOUČINNOSTI 

S DEVELOPEREM, KTERÝ PŘICHÁZÍ DO MĚST ČI VESNIC S NOVÝM PLÁNEM VÝSTAVBY, 

ČASTO OBCE PŘISTUPUJÍ S PODEZÍRAVOSTÍ. JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH VŠAK LZE PŘIPRAVIT 

UŽ DOPŘEDU PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSAD PRO VÝSTAVBU TAK, ABY V OBCI VZNIKALY KVA-

LITNÍ MÍSTA PRO ŽIVOT A SOUČASNĚ NA TO PŘÍCHOZÍ I STÁVAJÍCÍ OBYVATELÉ NEDOPLATILI.

Dokument, v  němž obec klade podmínky pro případnou 

výstavbu developerů a  současně se sama zavazuje k  dodr-

žení termínů, připravuje v  současné době například Jihlava, 

která se tak může stát prvním statutárním městem využí-

vající zásady. “Během přípravy jsme se snažili je odpolitizo-

vat a  konzultovat je se všemi odborníky proto, aby sloužily 

transparentnosti a  vnášely srozumitelnost do vzájemného 

jednání nezávisle na politice. Jen tak je možné zajistit jasnou 

a dlouhotrvající dohodu,” uvedl náměstek jihlavské primátorky 

Vít Zeman. Souběžně na zásadách pro výstavbu pracují také 

v Praze či v Brně.

Zkušenosti s transparentní a včasnou dohodou s investory při-

tom obce sbírají už delší dobu. Častěji se objevuje uzavírání tak-

zvaných developerských smluv, které jsou dobrovolné, a  kde 

si obě strany předem mohou vyjasnit některé sporné body 

výstavby. Zásady pro výstavbu tuto dohodu posouvají na vyšší 

úroveň a pomáhají obnovit důvěru ve vztahu developer-obec, 

ale také usnadní prezentaci konkrétního záměru veřejnosti. 

Vyjasní totiž kde a  jaká může výstavba probíhat a  zajistí, aby 

developer převzal částečnou zodpovědnost za dostatečnou 

občanskou vybavenost u nových projektů. 

: 500 Kč / m2

Už několik let smluvně ošetřuje spolupráci s  investory napří-

klad Praha 7. “S těmi, kdo staví v Praze 7, uzavíráme už něko-

lik let smlouvy o fi nanční spoluúčasti na rozvoji městské části. 

Částka 500 Kč  na m2 nově vystavěných bytů a dalších ploch 

je transparentně zajištěna smlouvou zveřejněnou v  rejstříku 

smluv a  je využita především na zajištění nových míst ve 

školách a  školkách, zlepšení veřejných prostranství a  ploch 

pro rekreaci,” popisuje místostarostka městské části Praha 7 

a urbanistka Lenka Burgerová.

Podle ní se jedná právě o dokument, v němž se obě strany – 

tedy samospráva i  investoři – zavazují, že se kvůli nové 

výstavbě nezhorší služby poskytované městskou částí pro 

stávající obyvatele. “Investoři vesměs nemají s takto transpa-

rentní podporou kvality území, kde staví, problém,” dodává.

: Kvalita vystavěného prostředí

Aktuální situaci podle architekta Staška Žeravy už nelze 

řešit pravidly či nástroji současného územního plánování.  

„Při rozvoji měst nejde jen o  rychlost povolení, ale 

především o  kvalitu vystavěného prostředí, 

o  nastavení obecně platných kvalitativních 

parametrů. Ty totiž existující nástroje územ-

ního plánování stanovují nedostatečně 

nebo vůbec. Územní plány se pokouší 

sloučit neslučitelné – koncepci a pod-

klad pro rozhodování. Důsledkem je 

to, že jejich podrobnost a nepřehled-

nost je pro první účel nesmyslně 

přeexponovaná, a  pro druhý zou-

fale nedostatečná,“ komentoval.

Podle architekta jsou zásady po 

výstavbu vhodným způsobem, 

jak zajistit obci rozvoj i  dostatek 

občanské vybavenosti pro nové 

i  stávající obyvatele. „V  součas-

ném nastavení rozpočtového 

určení daní není v silách měst při-

pravovat podmínky pro výstavbu, 

vymezovat ve svém katastru nová 

zastavitelná území, budovat z  měst-

ského rozpočtu dopravní, technickou 

a občanskou infrastrukturu a poskytovat 

ji zdarma příchozím privátním develope-

rům. Pravidla pro spolupráci s  developery 

tak refl ektují zákonitosti provázání využívání 

území s  ekonomickými aspekty, které se do 

našeho post-socialistického územního plánování až 

dosud nepromítly,“ upozornil.

Využití zásad pro výstavbu usnadní samosprávám přípravu 

projektů, která v současnosti může trvat i několik let. “Už při 

vstupu do území totiž bude potenciálním investorům zřejmé, 

o čem je reálné v obci jednat a k čemu se na oplátku zavážou. 

Stejně se k  dodržování smluvených termínů zaváže i  obec,” 

vysvětlil advokát Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advo-

káti, která aktuálně pracuje na zásadách pro Jihlavu 

Se situací souvisí i příprava návrhu nového stavebního zákona, 

na níž nyní pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Ten má 

obsahovat také podrobnější úpravu plánovacích smluv. „Plá-

novací smlouvy vnímáme jako velmi potřebné pro další roz-

voj nejen větších měst, kde je tlak na změny v území mnohem 

větší. Uvedené zásady lze vnímat jako první krok v této snaze, 

tedy ve snaze zrychlit a ztransparentnit povolovací procesy,“ 

uvedl ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro 

místní rozvoj Roman Vodný.

 Náměstek primátorky Jihlavy Vít Zeman
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