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Energetika na Kladně včera a dnes ...

Od roku 2000 celkové snižování spotřeby paliv a energie (=
odstavování náročných provozů a průmyslových výrob).

Měnila se struktura energetických vstupů (růst podílu spalování
biomasy při výrobě elektřiny a tepla).

Vyšší podíl spalování zemního plynu v souvislosti s rozvojem
plynofikace ve městě.

Snížení spotřeby lehkých topných olejů spojené s převodem na
soustavu zásobování teplem.

Rozvoj a optimalizace SCZT = nové objekty; nutno dále posilovat
+ zavádět kombinovanou výrobu tepla (kogenerace apod.).

Klíčová role vývoje cen paliv a energií (koks, LTO aj.).

Dílčím způsobem probíhala úsporná opatření na budovách.

Realizována řada technických změn sítí formou investic (nové zdroje,
spolu-spalování uhlí a biomasy apod.).

Postupné budování malých FV zdrojů pro výrobu elektřiny.



SPARCS – základy nové energetické politiky

• 2019 – 2024; Financováno z Horizont 2020

• Lídři: Espoo & Lipsko / Partnerská města: Maia, Kifissia, Reykjavík, Kladno, Lvov

• www.sparcs.info

http://www.sparcs.info/


Vize města a cíle (definované SPARCS pro Kladno)

INKLUZE ODOLNOST CHYTROST UDRŽITELNOST

• Ambice dosažení uhlíkové neutrality.

• Nutná modernizace infrastruktury a zdrojů. 

• Jasná redukce využití uhlí pro výrobu 
elektrické a tepelné energie.

• Tlak na využití inovací i vůči obyvatelům a 
jiným skupinám.

• Budou nutné rozsáhlé technologické změny 
ve všech sektorech.

• Půjde o nacházení ekonomických 
příležitostí. 

• Změna dopravních návyků a transformace 
ostatních sektorů (včetně stavebnictví). 

• Nutné řešit problém spojený se sociálními 
dopady.



Komplexní model rozvoje (nejen energetiky) …

• Ekosystém spolupráce – Platforma pro rozvoj 
energetiky.

• Vize a 5 pilířů (energetika, mobilita, 
digitalizace, chytrý úřad, Energeticky plusová 
čtvrť).

• Vize řeší provazbu na lokální ekonomiku, 
sociální aspekty, demografii, moderní trendy, 
a konfrontuje vše s možnostmi města.

• Návrhy řešeny participativně a s experty 
(včetně statementů z budoucnosti).

• Zpracována Zpráva o vizi.

• Akční plán pro udržitelnou energii a klima 
(SECAP).

• Připravován profil města, implementační plán 
a projektové okruhy.



Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

SECAP je ve fázi přípravy; finalizace je plánována na 05-06/2021



Moderní a efektivní energetika – nástroje, projekty …

• Vytvořeny termální snímky města (https://kladno.gepro.cz); a
oslunění střech městských budov.

• Máme moderní software = řízení úspor energie v městských
budovách.

• Běží projekt na úspory a nová technologie na zimním stadioně; v
plánu využití odpadního tepla.

• Pilotně otestována platforma Invipo Smart Kladno; budujeme
veřejný dashboard, proběhne development dalších modulů (ŽP,
doprava, služby).

• Připravujeme EPC v budovách města (fáze finalizace zadání pro
poradce).

• Připravován koncept a studie pro elektromobilitu (městská
hromadná, osobní, apod.).

https://kladno.gepro.cz/


Draft: příklad projektových okruhů v energetice

Okruh I: Renovace veřejných budov (EPC model; chytré budovy, …)

Okruh II: Instalace obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, akumulace, biomasa, kogenerace, 
důlní voda, aj.)

Okruh III: Modernizace teplárenské soustavy (decentralizace, optimalizace sítě, chytré sítě, tepelná 
čerpadla, inovativní modely, aj.) 

Okruh IV : Veřejné osvětlení (modernizace, chytré lampy, nabíjení, aj.)

Okruh V: Využití odpadu pro výrobu energie (analýza, spalování, distribuce, aj.)

Okruh VI: Veřejné prostranství a brownfields

Okruh VII: Využití důlní vody (zmapování potenciálu, technologické řešení, aj.)



Příklad: Renovace budov – úspory a inovace

Budovy města: 29 % úspora energie; 49 % úspora emisí CO2

Aktuálně 15 městských budov (ZŠ, aquapark, magistrát, aj.) =
potenciál úspor energie přes EPC.

Pro každou budovu navrženy úpravy (stavební a energetické).

Může jít o zateplování; výměnu předávacích stanic, výměnu
kotlů, výměnu termostatických ventilů, modernizaci osvětlení,
výměnu oběhových čerpadel, efektivní řízení vzduchotechniky,
spořiče vody, apod.

Navrženy 3 návrhy: standartní EPC (menší opatření; krátká
návratnost); významné stavební opatření (rozsáhlá opatření;
delší návratnost); stavební opatření financované z OPŽP.
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Energeticky plusová čtvrť (Positive Energy District, PED)

PED = dosahuje energeticky aktivní bilance (tj. více
energie vyrobí než spotřebuje) a současně nabízí vysoký
standard kvality života.

Má pestrou skladbu budov, od rezidenčních přes
administrativní a obchodní, až po průmyslové.

Nutné investice jsou taženy soukromým
sektorem, městem a dalšími partnery.

V Evropě vznikají příklady, zatím neimplementováno nijak
plošně či ve větším měřítku.

Budovy - Passivhaus label
3000 obyvatel
Přebytek z fotovoltaiky
V zimě nulová spotřeba na vytápění
Individuální smart metering



Energeticky plusová čtvrť (PED) – co máme za sebou

Osvěta, vysvětlení konceptu, komunikace s partnery.

Analýza stakeholderů – postoje k PED.

Analýza lokalit vč. detailních návrhů (lokality budou dále
zpřesňovány).

Tvorba předběžných konceptů energetického/ekonomického
řešení.

Sběr dat pro PED v rámci Akčního plánu pro udržitelnou
energii a klima.

Oslovení partnerů v lokalitách (i soukromé subjekty).

Jednání s business a development partnery.

Dílčí investiční akce (např. Zimní stadion Kladno).



Energeticky plusová čtvrť (PED) – koncepty a dosahování pozitivity
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Otázky/bariéry nejen pro PED … Transformace ano, cesta je ale dlouhá

Nízká kapacita a 
absence znalostí

Plánování rozvoje 
území vs. vlastnická 
struktura; pravidla …

Učení se vs. tvrdá 
realita v území

Komplexnost přístupu 
(spotřeba-výroba-

distribuce)

Vytápění, chlazení; 
odpadní teplo

Budoucnost SCZT; vs. 
decentralizace

Potenciál OZE; 
skladování; sdílení 
energie; flexibilita

Management; práce s 
daty; predikce a 

simulace

Politické vnímání, 
krátký mandát, 
nekontinuita

Motivace partnerů; 
různé zájmy

Business modely; 
financování (vč. 
přípravy); ceny 

energií

Dopady na distribuční 
síť; bezpečnost 

dodávky



Děkuji za pozornost
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