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INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 
V OBLASTI ENERGETIKY MĚST 
KDE SE INSPIROVAT?



Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Buštěhrad
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…mají smíšenou funkci, 

jsou energeticky efektivní,

jsou energeticky flexibilní,

mají čistou nulovou produkci skleníkových 

plynů,

aktivně řídí výrobu energie,

vyrobí ročně více energie z OZE než 

spotřebují.

Integrované s okolní zástavbou, dopravními 

řešeními, řídící platformou města,

interagují s uživateli,

podporují sociální, ekonomickou a 

environmentální udržitelnost.



Fleuriaye, Carquefou/Nantes, Francie

Budovy - Passivhaus label

3000 obyvatel

Přebytek z fotovoltaiky

V zimě nulová spotřeba na vytápění

Individuální smart metering
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Zdroj: REDA, Francesco et al

VTT 2020
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(1) VÝBĚR ÚZEMÍ

Zdroj: ČVUT UCEEB (SPARCS 2020)

(2) POJMENOVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ
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budovy
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(3) NALEZENÍ MODELU SPOLUPRÁCE

Spotřeba Výroba
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elektrárna

(4) PRIORITIZACE PROJEKTŮ
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Zdroj: ČVUT UCEEB (SPARCS 2020)

Diskuze expertů k chytré čtvrti Špitálka

Výsledky hlasování
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Marburg BIPV, dětská léčebna

RD More-Connect

Zdroj: designbuild-network.com

Zdroj: ČVUT UCEEB

Knihovna Dobříš

Zdroj: https://www.solaragentur.ch/sites/default/files/g-13-09-17_solarpreispublikation_2013_def_ka_viriden_romanshorn.pdf

Zdroj: Knihovna Dobříš

Retrofit: PlusEnergieHaus, Romanshorn, Švýcarsko
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▪ Modernizační fond bude CO2 úsporné projekty 

významně podporovat dotacemi až 80%.

▪ Ideální projekt je vybudování teplené a elektrické sítě 

mezi několika budovami. V ČR např:

▪ Mikolajice = biomasa (Wave) + FVE + baterie

▪ Budišov nad Budišovkou = kogenerace ze ZP + FVE 

+ baterie + elektromobilita.

▪ Kněžice = obecní bioplynová stanice s kogenerací + 

biomasa + SZT

▪ Mikroelektrárna Wave

▪ Tepelný výkon: 120 kW

▪ Elektrický výkon: 8,5 kW

▪ Celkové náklady: 3,3 mil. Kč

▪ Plně automatický provoz, dálkový dohled.

▪ Minimální potřeba tepla:1 080 GJ/r, 300 MWh



12

CO MŮŽU UDĚLAT
Město Tvořit vizi a energetickou strategii

Snižovat energetickou náročnost budov, postupnými kroky k integraci

Usnadňovat vznik inovativních čtvrtí pomocí regulace, osvěty a aktivní podpory

Využívat synergie městských a soukromých projektů (plánovací a developerské 

smlouvy)

Domácnost, drobný 

podnik

Spojovat se, investovat do projektů s komunitním přesahem

Zajímat se o nové služby a technologie

Developer Spojit nabídku ploch s poskytováním služeb v energetice (pronájem ploch, 

demand-response, energetická flexibilita)

Spolupracovat na pilotních projektech s výzkumem

Provozovatel CZT, 

distributor elektřiny

Nabízet pozitivní dlouhodobá řešení participace na dodávce tepla a elektřiny
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DĚKUJI ZA POZORNOST
MICHAL.KUZMIC@CVUT.CZ


