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1 SOUHRN PRO VEDENÍ MĚSTA 

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky (dále jen Pakt) sdružuje místní a regionální 
orgány, které se dobrovolně zavázaly plnit na svém území cíle Evropské unie zaměřené na oblast 
klimatu a energetiky. Signatáři – orgány místní samosprávy chtějí na území města snižovat emise CO2 
o nejméně 40 % do roku 2030 především díky úsporám energie a využití lokálních obnovitelných 
zdrojů. Signatáři se také zavazují, že zvýší svou odolnost vůči dopadům změny klimatu. 

Podstatou členství v Paktu je uskutečňovat vybrané projekty, které povedou na území města ke 
snížení emisí CO2 o nejméně 40 % (cíl města) do roku 2030 oproti výchozímu roku 2010, pro který je 
sestavena bilance emisí CO2 na území města.  

Z toho důvodu město připravilo tento Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (dále 
SECAP), který se stává zastřešujícím dokumentem města v oblasti energetické účinnosti, využívání 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) na území města a adaptace na změnu klimatu. 

Cílem města Tábor je do roku 2030: 

 snížit emise CO2 o nejméně 40 % oproti roku 2010, 

 snížit konečnou spotřebu energie v sektorech SECAP alespoň o 1 800 MWh oproti roku 2010, 

 navrhnout alespoň 10 adaptačních opatření. 

Mezi další přínosy zpracovaného SECAP patří: 

 snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší – zejména suspendovaných částic PM10 a PM2,5, 
oxidů dusíku NOX a benzo(a)pyrenu  

 využití inovačního potenciálu a nových technologií spojených s tvorbou pracovních míst  

 snížení rizik – předcházení rizikům poškození infrastruktury a narušení chodu města v 
důsledku extrémních vlivů počasí způsobených klimatickými změnami. 

 zlepšení územního plánování s ohledem na dopady změn klimatu. 

Níže jsou uvedeny podrobnější trendy vývoje emisí CO2, snížení spotřeby energie a využití OZE na 
území města Tábor do roku 2030 ve všech sektorech, pro něž je SECAP zpracováván. Vývoj do roku 
2018 vychází ze skutečných dat o spotřebě paliv a energie, trendy vývoje pro roky 2020 a 2030 jsou 
vytvořeny s uplatněním potenciálu úspor energie a možných nároků nové zástavby ve sledovaných 
sektorech. 

1.1 Vize 
Město Tábor chce nabídnout svým obyvatelům kvalitní podmínky pro život a kvalitní životní 
prostředí, které je otevřeným prostředím pro dlouhodobě spolehlivý, bezpečný a hospodárný způsob 
nakládání s palivy, energií a odpady v souladu s principy a potřebami udržitelného rozvoje i 
potřebami adaptace města na změny klimatu. Město proto hodlá usilovat, v souladu se strategií celé 
Evropské unie, o dosažení uhlíkové neutrality k roku 2050 a jako jeden z mezníků si stanovilo rok 
2030, kdy chce dosáhnout snížení emisí oxidu uhličitého o 40 % ve srovnání s rokem 2010. 
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1.2 Plnění emisního cíle 
Emise CO2 byly vyčísleny pro 2 varianty rozvoje teplárny C-Energy (viz kapitola 8): 

 Varianta A – kotle na biomasu a zemní plyn, 

 Varianta B – ZEVO a kotle na biomasu. 

Tabulka 1 Vývoj celkových emisí CO2 ze zahrnutých sektorů při realizaci všech navržených opatření 

[t CO2] 2010 2015 2018 2020 2030 
Varianta A 156 740 118 755 125 654 125 858 69 970 
Varianta B 156 740 118 755 125 654 125 858 68 617 

 

Následující tabulka pak udává pokles emisí v procentech z emisí výchozího roku 2010: 

Tabulka 2 Plnění emisního cíle v roce 2030 

[%] 2010 2015 2018 2020 2030 
Varianta A 0,00% 24,23% 19,83% 19,70% 55,36% 
Varianta B 0,00% 24,23% 19,83% 19,70% 56,22% 

Z tabulky je patrné, že v obou variantách je výrazně překročen cíl snížení emisí CO2 o 40 % v roce 
2030 vůči roku 2010, rozdíl mezi oběma variantami činí jen necelý 1 procentní bod. 

1.3 Oblasti zahrnující majetek města Tábor 
Tato kapitola zahrnuje část Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu města Tábor v oblastech: 

 bytové domy v majetku města 
 veřejné budovy v majetku města Tábor 
 soustava veřejného osvětlení  
 místní výroba elektřiny v rámci majetku města Tábor. 

SECAP je zpracován na období let 2010 – 2030 a v tomto shrnutí jsou uvedena hlavní data z vývoje 
v uplynulé dekádě 2010 – 2018, potažmo 2020 a výhled na roky 2021 - 2030.  

Základní inventura emisí byla zpracována v souladu s metodikou SECAP a zároveň respektuje pravidla 
energetického managementu, k jehož certifikaci město směřuje. 

Výhled do roku 2030 vychází z hodnot stanovených na základě plánovaných a doporučených opatření 
ve výše uvedených oblastech.  
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Tabulka 3  Přehled vývoje spotřeby a plánované spotřeby a výroby energie v zahrnutých sektorech 
v období 2010 – 2018(20) – 2030 

Sektor Veřejné budovy v majetku města 2010 2018(20) 2030 
Teplo CZT (reálná spotřeba v MWh)  11 600 10 514 7 700 

Elektřina (MWh) 1 4 376 3 704 3 642 

Zemní plyn (MWh) 1 219 1 859 2 050 

Celkem (MWh) 17 195 16 077 13 392 

Sektor Obytné budovy v majetku města 2010 2018(20) 2030 
Teplo CZT (reálná spotřeba v MWh)  14 500 13 600 9 800 

Elektřina (MWh) 2 9 800 11 640 11 000 

Zemní plyn (MWh) 100 140 160 

Celkem (MWh) 24 400 25 380 20 960 

Sektor Veřejné osvětlení 2010 2018(20) 2030 
Elektřina (MWh)  2 400 2 138 1 400 

Sektor Místní výroba elektřiny 2010 2018(20) 2030 
FVE veřejné budovy v majetku města (MWh)  0 0 600 

FVE bytové domy v majetku města (MWh) 0 0 400 

Celkem místní výroba FVE (majetek města) 0 0 1 000 

Odhad vývoje spotřeby a tím i potenciálu úspor energie do roku 2030 je proveden na základě: 

 analýzy vývoje od roku 2015 s odhadem (extrapolací vývoje od roku 2010)  

 modelu předpokládaného vývoje do r. 2030 s uvažováním: 

o realizace vybraných opatření (viz zásobník opatření) 

o provádění energetického managementu. 

V případě sektorů přímo ovlivněných správou města bude pokračovat plánovitá renovace v souladu 
s akčním plánem energetického managementu, plánem obnovy veřejného osvětlení a plánem 
renovace bytových domů. 

Tabulka 4  Přehled plánované spotřeby a výroby energie v zahrnutých sektorech v období 2021 – 2030 
s uvedením progrese (změny v %)  

Sektory – v majetku 
města 

spotřeba 
2010 

[MWh] 

spotřeba 
2018(20) 
[MWh] 

Změna 
2010 

/2018(20) 
[%] 

Spotřeba 
/výroba 

2030 
[MWh] 

Změna 
2030/202

0 
[%] 

Změna 
2010/203

0 
[%] 

                                                           

 
1 Odhad spotřeby je stanoven pro 3064 bytových jednotek v majetku města při plné obsazenosti a s průměrnou 
spotřebou dle statistiky. Odhad v r. 2010 je stanoven za předpokladu průměrné spotřeby 3,2 MWh/byt ročně. 
2 Odhad spotřeby je stanoven pro 3064 bytových jednotek v majetku města při plné obsazenosti a s průměrnou 
spotřebou dle statistiky.  
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Sektory – v majetku 
města 

spotřeba 
2010 

[MWh] 

spotřeba 
2018(20) 
[MWh] 

Změna 
2010 

/2018(20) 
[%] 

Spotřeba 
/výroba 

2030 
[MWh] 

Změna 
2030/202

0 
[%] 

Změna 
2010/203

0 
[%] 

Budovy a zařízení  17 195 16 077 -6,5 13 392 -16,7 -23,2 

Domy pro bydlení  24 400 25 380 +4,0 20 960 -17,4 -13,4 

Veřejné osvětlení 2 400 2 138 -11,0 1 400 -34,5 -45,5 

Místní výroba energie 0 0 0 1 000 - - 

1.3.1 Plánovaná a doporučená opatření v oblasti úspory a místní 
produkce energie  

Opatření k úsporám energie a produkci místní energie jsou uvedena ve dvou úrovních: 
1. opatření již městem plánovaná  
2. opatření doporučená v rámci SECAP. 

Přehled všech navržených opatření za oblast majetku města (budovy a soustava veřejného osvětlení) 
je uveden v přehledu níže. Podrobnější popis a zdůvodnění navržených opatření je uveden 
v jednotlivých kapitolách.  

Tabulka 5 Přehled plánovaných a doporučených opatření v sektorech zahrnujících majetek města 

Opatření Kapitola 
SECAP 

I Obecná opatření  

 a Energetická politika města, certifikace systému EnMS (ISO 50001) 
a rozšíření pravomocí (klimaticko)energetického manažera 

 

 b Energetická optimalizace (posudek) ke každému investičnímu 
projektu 

 

 c Kritéria a parametry energetické efektivity v rámci VZ   

 d Fond úspor – v rámci majetku města, případně i podpora pro 
občany 

 

 e Podpora energeticky úsporných opatření (program pro 
obyvatele) 

 

 f Vytvoření městského poradenského střediska (EKIS)  

II Veřejné budovy v majetku města  

 a Komplexní a dílčí stavební opatření ve veřejných budovách  

 b Opatření na TZB – regulace vytápění, výměna a regulace 
osvětlení  

 

 c Realizace projektu EPC, případně kombinace projektu EPC 
s komplexním využitím dotačních titulů (budovy i VO) 

 

 d Realizace střešních FVE na veřejných budovách, částečně 
v podobě komunitních projektů 
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Opatření Kapitola 
SECAP 

 e Integrovaná adaptační opatření v rámci budov   

III Bytové domy v majetku města  

 a Komplexní opatření v bytových domech v majetku města   

 b Realizace střešních FVE na bytových domech v majetku města, 
částečně v podobě komunitních projektů 

 

 c Patní regulace a energetický management v bytových domech 3  

IV Soustava veřejného osvětlení  

 a Koncepce rozvoje soustavy VO  

 b Obnova soustavy s výměnou svítidel s LED zdroji   

 c Inteligentní řízení soustavy VO   

V Adaptační opatření v rámci města  

 a Vytvoření koncepce či plánu adaptace na změnu klimatu   

 b Adaptační opatření na budovách (integrovaná)  

 c Adaptační opatření ve veřejném prostoru   

V sektoru bytových domů (v majetku města) je již jen malý potenciál v oblasti komplexních renovací 
(zateplení), ale zůstává velký a v podstatě zatím nerealizovaný potenciál úspor vlivem regulace 
spotřeby tepla a provozními opatřeními (energetickým managementem), případně doplněný 
investičními projekty při realizaci patní regulace tepla a realizace střešních FVE.  

1.3.2 Plánované akce a opatření v oblasti adaptace na změnu 
klimatu 

V rámci této kapitoly se jedná především o adaptační opatření, která nejsou součástí opatření 
realizovaných v rámci budov. Metodika SECAP vyžaduje vyhodnocení situace v oblasti připravenosti 
na změnu klimatu, analýzu rizik a nastavení pravidelného vyhodnocování. 

Z provedené analýzy a dotazníkového šetření vyplývá, že město Tábor stojí na začátku a základním 
doporučením je zpracování dodatečného plánu či koncepce adaptace na změnu klimatu tak, aby se 
opatření na změnu klimatu stala součástí stávajících strategických dokumentů, zejména územně 
plánovací dokumentace a strategického plánu. V rámci SECAP jsou navrženy obecné principy a typová 
opatření. 

                                                           

 
3 Realizace úspor energie na straně konečného spotřebitele je jednak požadavkem nové legislativy, ale 
především je to příležitost pro komunikaci města s nájemníky a ke kompenzaci vlivu zvyšování nájemného. 
Potenciál snížení plateb za energii může naopak umožnit vyšší tempo zvyšování nájemného a snazší prosazení 
tohoto nepopulárního opatření.  
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1.3.3 Financování  
V období 2010 – 2020 byla všechna realizovaná opatření na veřejných budovách v majetku města 
financována kombinací zdrojů rozpočtu města a dotačních zdrojů, zejména programů OPŽP a OPPIK. 
Opatření v rámci bytových domů v majetku města byla realizována z rozpočtu města prostřednictvím 
městské společnosti BYTES Tábor s využitím i bez využití dotačních prostředků.  

V letech 2021 – 2030 město nadále počítá s využitím prostředků z nového Operačního programu 
životní prostředí a nových dotačních titulů, zejména Modernizačního fondu.  

Přehled odhadu celkových nákladů a možnosti financování, včetně externích zdrojů uvádí tabulka 
níže.  

Tabulka 6  Odhad nákladů a potenciálu dotací na dosažení cílů SECAP (v tis. CZK) 

Sektor – odhad nákladů 2015 - 2020 Náklady Potenciál dotace 
Budovy a zařízení v majetku města 300 000 100 000 
Domy pro bydlení v majetku města 100 000  50 000 
Veřejné osvětlení 50 000 20 000 
Místní výroba energie 100 000 50 000 

Celkem 550 000 220 000 

Většina z uvedených nákladů spadá do kategorie investičních nákladů, nicméně vysoký potenciál 
úspor energie spočívá také v nízkonákladových, administrativních a organizačních opatřeních, 
zejména v souvislosti z certifikací systému EnMS (ISO 50001). 

K úsporám na úrovni městského majetku, městského rozpočtu a k vysoké míře obnovy majetku může 
významně přispět projekt realizovaný metodou EPC, jehož investiční náklady by nesla třetí strana, 
město by splácelo investici převážně z dosažených úspor.  

1.3.4 Nastavení monitoringu SECAP 
 Opatření v rámci majetku města budou monitorována v souladu s metodikou Paktu starostů 

a primátorů, ale primárně v rámci nastavených procesů dle ISO 50001 a v souladu 
s požadavky poskytovatele dotace na zpracování SECAP (SFŽP) bude nastaven monitorovací 
plán.  

1.3.5 Doporučení 
Pro dosažení cílů v oblasti klimatické politiky i v rámci všeobecných principů správy majetku s péčí 
řádného hospodáře a společensky odpovědně, doporučujeme realizovat uvedená opatření a 
postupně je zahrnout do investičních plánů. V případě majetku města, městských společností a 
příspěvkových organizací budou tyto principy součástí zavedeného standardu ISO 50001 a všichni 
aktéři tak budou vázáni povinností tyto principy dodržovat.  

Současně doporučujeme sjednotit akční plány ke Strategickému plánu, k SECAP a Komunitnímu plánu 
tak, aby navrhovaná opatření byla připravovaná, plánována a realizována ve vzájemné synergii a 
koordinovaně s co nevyšším efektem v oblasti snižování energetické náročnosti, provozní náročnosti 
a klimatické zátěže. 
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1.4 Terciární sektor 
Návrh opatření v terciárním sektoru vychází z analýzy technického a ekonomického potenciálu úspor 
energie, využití OZE v tomto sektoru a dosavadního trendu vývoje v sektoru. 

Tabulka 7 Přehled navržených opatření v terciárním sektoru 

Opatření Náklady na 
realizaci 

[Kč] 

Snížení 
spotřeby 
energie v 

roce 2030 
[MWh/r] 

Měrné 
investice na 

snížení 
spotřeby 

energie 
[Kč/MWh] 

Nastavení regulace, IRC ventily, dodržování teplot, 
blokace chlazení v době vytápění 3 647 700 1 245 2 930 

Výměna osvětlení za LED 23 706 700 1 082 21 914 

Instalace FVE 5 MWe 175 000 000 4 750 36 842 

Zateplení objektů 160 955 090 2 012 80 000 

Výměna zdrojů tepla (zemní plyn - kondenzační kotle) 21 068 900 539 39 892 

Obměna elektrických spotřebičů 10 447 600 264 39 534 

Regulace systému větrání (rekuperace, frekvenční 
měniče, CO2) 

9 358 000 119 78 947 

Instalace KGJ 2 MWe 70 000 000 -383 -182 950 

Instalace nebo obměna tepelných čerpadel 9 520 300 229 41 501 

Energetický management, podružná měření 5 302 800 421 12 593 

Celkem (pro měrné investice průměr) 489 007 090 10 278 47 578 

Uvedené investice budou muset realizovat soukromí investoři. Úlohou města je vytvořit podmínky 
pro snadnou realizaci těchto investic a motivovat investory k jejich uskutečnění. Možnými nástroji 
jsou: 

 propagace a osvěta 

 poskytování poradenství 

 využívání pravomoci kontrolovat kotle z hlediska emisí 

 využívání nástrojů územního plánování 

 využití místních vyhlášek. 

1.5 Obytné budovy mimo majetek města 
Návrh opatření v v obytných domech mimo majetek města vychází z analýzy technického a 
ekonomického potenciálu úspor energie, využití OZE v tomto sektoru a dosavadního trendu vývoje 
v sektoru. 
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Tabulka 8 Přehled navržených opatření v domácnostech 

Opatření Náklady na 
realizaci včetně 

DPH 
[tis. Kč] 

Snížení emisí 
CO2 v roce 

2020 
[t/r] 

Snížení emisí 
CO2 v roce 

2030 
[t/r] 

Měrné investice 
na snížení emisí 

[Kč/t CO2] 

Zateplení bytových domů 1 254 193 4 505 1 499 208 889 
Zateplení rodinných domů 1 760 053 5 109 3 018 216 562 
Vytěsnění zbývajícího uhlí z 
domácností 

254 944 0 4 989 54 824 

Obměna starých plynových kotlů v 
domácnostech 

126 000 0 196 641 731 

Výměna osvětlení za LED v 
domácnostech 

5 345 0 1 227 4 358 

Obměna domácích 
elektrospotřebičů 

29 055 0 383 75 852 

Náhrada přímotopů TČ 11 637 0 343 33 976 
Celkem (pro měrné investice 
průměr) 

3 441 227 9 614 11 654 211 126 

Podobně jako v terciárním sektoru budou uvedené investice muset realizovat soukromí investoři. 
Úlohou města je vytvořit podmínky pro snadnou realizaci těchto investic a motivovat investory 
k jejich uskutečnění. Možnými nástroji opět jsou: 

 propagace a osvěta 

 poskytování poradenství 

 využívání pravomoci kontrolovat kotle z hlediska emisí 

 využívání nástrojů územního plánování 

 využití místních vyhlášek. 

1.6 Doprava 
Opatření zahrnutá a navržená v dopravě zahrnují majetek města a MHD. 

Tabulka 9 Přehled opatření navržených v sektoru dopravy 

Opatření Úspory energie do 
roku 2020 [MWh] 

Úspory energie do 
roku 2030 [MWh] 

Odhad investičních 
nákladů [tis. Kč] 

Ekologizace provozu MHD -1 138 -1 138 dokončené opatření 
Ekologizace provozu městského 
vozového parku    44 11 000 

Eco-driving   650 160 
Podpora cyklistické dopravy     33 382 
Ekologizace provozu vozidel     450 

Podpora pěší a běžecké dopravy     

nelze vyčíslit, závisí 
na rozsahu a 
podmínkách 

realizace 
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I přes realizaci opatření navržených v akčním plánu poroste jak spotřeba energie, tak i emise CO2 
v dopravě. Je to dáno přetrvávajícím trendem růstu individuální automobilové dopravy a trendem 
k využívání větších vozidel (obliba SUV). 

1.7 Místní výroba energie 
Opatření ve výrobě elektrické energie zahrnují pouze instalaci již výše zmíněných fotovoltaických 
panelů: 

Tabulka 10 Přehled navržených opatření v oblasti místní výroby elektrické energie 

  Instalovaný výkon 
[MWe] 

Roční výroba 
elektřiny [MWh] 

Odhad investičních 
nákladů [mil Kč] 

FVE na veřejných budovách 
v majetku města 0,63 600 16 

FVE na bytových domech 
v majetku města 0,42 400 13 

FVE na budovách terciárního 
sektoru 5,00 4 750 175 

Celkem 6,05 5 750 204 

V zásobování teplem je jedinou městem plánovanou investicí rekonstrukce sekundárních rozvodů 
tepla s předpokládanými investičními náklady 20 mil. Kč a očekávaným snížením ztrát tepla o 700 GJ. 

Zásadní dopad na uhlíkovou stopu města ovšem má změna dodavatele tepla z Teplárny Tábor na 
teplárnu C-Energy v Plané a s tím spojená změna palivové základny z uhlí na plyn. Dodavatel tepla C-
Energy dále plánuje provést rekonstrukci své teplárny na využití biomasy + plynu (varianta A) nebo 
biomasy + komunálního odpadu (varianta B). To povede k dalšímu snížení uhlíkové stopy města. 
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2 REKAPITULACE VÝCHOZÍ EMISNÍ BILANCE 
(BEI) 

S ohledem na nedostupnost spolehlivých dat před rokem 2010 byl zvolen rok 2010 za výchozí rok 
emisní bilance. 

2.1 Vývoj emisí v období 2010 – 2018  
Následující tabulka ukazuje pokles vývoj emisí CO2 v absolutní hodnotě a v měrné hodnotě na 
jednoho obyvatele města. 

Tabulka 11 Vývoj emisí CO2 mezi roky 2010 a 2018 

 BEI 2010 MEI 2015 MEI 2018 
[tuny] 156 740 118 755 125 654 
[tuny/obyvatele] 4,42 3,42 3,65 

 

Procentní snížení emisí CO2 je zobrazeno na následujícím grafu. 

Obrázek 1: Relativní snížení emisí CO2 mezi roky 2010 a 2020 

 
Metodika tvorby SECAP umožňuje volbu mezi vyjádřením poklesu emisí CO2 buď v absolutní hodnotě, 
nebo v měrných jednotkách vztažených na jednoho obyvatele. Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 
2010 se počet obyvatel v Táboře snížil a že s klesajícím trendem lze počítat i do roku 2030, je pro 
vykazování poklesu emisí CO2 výhodnější použít absolutní hodnotu. V takovém případě pokles emisí 
CO2 k mezi roky 2010 a 2018 činí 19,8 % a do roku 2030 je potřeba docílit snížení o dalších 20,2 
procentních bodů. V absolutním vyjádření bude závazek města činit pokles o 62 696 t CO2 mezi roky 
2010 a 2030 a od roku 2018 zbývá k naplnění ještě pokles o 31 610 t CO2. 
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2.2 Struktura konečné spotřeby energie 
Spalování paliv u konečných spotřebitelů na území města je hlavním zdrojem emisí CO2. Elektřina a 
teplo, které se spotřebovávají ve městě, jsou nepřímými zdroji emisí, které se do bilance emisí rovněž 
započítávají. Proto je konečná spotřeba energie jedním z rozhodujících faktorů majících vliv na 
celkové emise CO2. Mezi roky 2010 a 2015 došlo k poklesu konečné spotřeby energie zhruba o 25 
GWh, ovšem do roku 2018 došlo opět k mírnému nárůstu, a to ve všech sektorech s výjimkou 
obecních budov. 

Obrázek 2 Vývoj konečné spotřeby energie po odvětvích 

 
Z hlediska odvětvové struktury je největším spotřebitelem energie sektor domácností, následovaný 
terciérem a dopravou. Jedná se o odvětví, která město může ovlivňovat jen v omezené míře. 

Obrázek 3 Struktura konečné spotřeby energie po odvětvích v roce 2018 
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Z hlediska nositelů energie se téměř shodně podílejí na konečné spotřebě přibližně po čtvrtině teplo, 
elektřina a zemní plyn, značný je i podíl biomasy – zhruba 10 %. V konečné spotřebě zbývá stále asi 
7 % uhlí. 

Obrázek 4 Struktura konečné spotřeby energie po nositelích energie v roce 2018  

 

2.3 Struktura emisí CO2 
Následující obrázek ukazuje vývoj emisí po jednotlivých odvětvích. Z obrázku je patrné, že 
k největšímu poklesu emisí došlo v bytovém sektoru a patrný je rovněž pokles v terciéru. V sektoru 
obecního majetku došlo k poklesu emisí o 20 %, ale s ohledem na malý podíl tohoto sektoru na 
celkových emisích CO2 je příspěvek tohoto sektoru k celkovému poklesu jen nepatrný. 

Obrázek 5 Vývoj emisí CO2 po odvětvích 

 
Pohled na procentní strukturu emisí CO2 v roce 2018 (Obrázek 6) je pro město ještě nepříznivější, než 
tomu je u konečné spotřeby energie. Největší podíly na emisích mají odvětví s malou mírou 
ovlivnitelnosti ze strany města (domácnosti – 58 %, terciér – 28 %). 
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Obrázek 6 Odvětvová struktura emisí CO2 v roce 2018 

 
O něco příznivěji vyznívá pohled na strukturu emisí CO2 podle nositelů energie (Obrázek 7). Velký 
podíl zaujímá elektřina (38 %) a teplo (36 %). Protože teplárna spaluje uhlí, jakákoliv záměna paliva 
povede k významnému poklesu emisního faktoru na teplo a tudíž ke snížení emisí CO2.  

Obrázek 7 Struktura emisí CO2 po nositelích energie v roce 2018 

 

2.4 Výchozí emisní bilance (BEI) 
Kompletní výchozí emisní bilance všech sektorů zahrnutých do SECAP (BEI) je uvedena v následujících 
dvou tabulkách. 

 

Obecní
6%

Terciární
28%

Obytné
58%

Veřejné osvětlení
1%

Doprava
7%

Emise CO2 po sektorech v roce 2018

Elektřina
38%

Teplo/chlad
36%

Zemní plyn
13%

Zkapalněný plyn
0%

Topný olej
0%

Motorová nafta
4%

Benzín
2%

Hnědé uhlí
6%

Uhlí
1%

Emise CO2 po nositelích energie v roce 2018



AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU A KLIMA V TÁBOŘE (SECAP)  
VERZE AKČNÍHO PLÁNU K DISKUSI 

 
18 

 

Tabulka 12 Konečná spotřeba energie sektorů zahrnutých do SECAP – BEI – rok 2010, SECAP, MWh/rok 

 
  

Zemní plyn Zkapalněný plyn
Topný 

olej
Motorová 

nafta
Benzín

Hnědé 
uhlí

Uhlí
Ostatní fosilní 

paliva
Rostlinný 

olej
Biopalivo 

Ostatní 
biomasa

Solární 
termální

Geotermální

4 376 11 600 1 219 17 195

33 332 26 082 30 217 536 0 180 217 306 90 870

55 195 78 552 41 440 198 256 0 19 089 3 298 30 260 3 536 231 824

2 306 2 306

Jiná než ETS 0

ETS  (nedoporučuje se) 0

95 209 116 235 72 876 198 792 0 0 19 269 3 515 0 0 30 260 0 0 3 843 342 195

3 1 148 107 65 1 323

2 844 5 231 285 8 360

10 865 10 392 861 22 117

0 0 2 847 0 0 17 243 10 499 0 0 0 0 1 212 0 0 0 31 801

0

95 209 116 235 75 723 198 792 17 243 10 499 19 269 3 515 0 0 31 472 0 0 3 843 373 996

OSTATNÍ  1
Zemědělství, lesnictví, rybářství

Sektor

KONEČNÁ SPOTŘEBA ENERGIE [MWh]

Elektřina Teplo/chlad

Fosilní paliva Obnovitelné zdroje energie

Celkem

BUDOVY, VYBAVENÍ/ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ  
Obecní budovy, vybavení/zařízení

Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

Obytné budovy

Veřejné osvětlení

Průmysl

Mezisoučet 

DOPRAVA

Obecní vozový park

Veřejná doprava 

Soukromá a komerční doprava  

Mezisoučet 

CELKEM
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Tabulka 13 Bilance emisí CO2 ze sektorů zahrnutých do SECAP – BEI – rok 2010, SECAP, t/rok 

 

Zemní plyn Zkapalněný plyn
Topný 

olej
Motorová 

nafta
Benzín

Hnědé 
uhlí

Uhlí
Ostatní fosilní 

paliva
Rostlinný 

olej
Biopalivo 

Ostatní 
biomasa

Solární 
termální

Geotermální

3 138 5 732 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 116

23 903 12 888 6 104 0 143 0 0 65 77 0 0 0 0 0 0 43 180

39 582 38 815 8 371 45 68 0 0 6 948 1 167 0 0 0 0 0 0 94 996

1 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 654

Jiná než ETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETS  (nedoporučuje se) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 276 57 434 14 721 45 211 0 0 7 014 1 244 0 0 0 0 0 0 148 946

0 0 1 0 0 307 27 0 0 0 0 0 0 0 0 334

0 0 575 0 0 1 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 971

0 0 0 0 0 2 901 2 588 0 0 0 0 0 0 0 0 5 488

0 0 575 0 0 4 604 2 614 0 0 0 0 0 0 0 0 7 793

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

68 276 57 434 15 296 45 211 4 604 2 614 7 014 1 244 0 0 0 0 0 0 156 740

Sektor

Emise CO2 [t] / emise CO2 ekv. [t]

Elektřina Teplo/chlad

Fosilní paliva Obnovitelné zdroje energie

Celkem

CELKEM

BUDOVY, VYBAVENÍ/ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ  
Obecní budovy, vybavení/zařízení

Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

Obytné budovy

Veřejné osvětlení

Průmyslová odvětví

Mezisoučet

DOPRAVA

Obecní vozový park

Veřejná doprava 

Soukromá a komerční doprava  

Mezisoučet

OSTATNÍ 

Zemědělství, lesnictví, rybářství

JINÉ SEKTORY NESOUVISEJÍCÍ S ENERGIÍ

Nakládání s odpady

Nakládání s odpadními vodami

Jiné sektory nesouvisející s energií
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2.5 Závěry z výchozí emisní bilance 
Za výchozí rok emisní bilance byl zvolen rok 2010. Emise CO2 v roce 2010 činily 156 740 t a v roce 
2018 125 654 t. S ohledem na mírně klesající počet obyvatel ve městě navrhujeme vykazovat pokles 
emisí v absolutních hodnotách. V tom případě bude závazek města znamenat snížení emisí o 62 696 t 
CO2 v roce 2030 vůči roku 2010. Ve srovnání s rokem 2018 zbývá snížit emise do roku 2030 o 31 610 t 
CO2. Uvedené snížení musí zajistit opatření, jejichž návrh je předmětem návrhové části SECAP. 

Nejvýznamnější sektory, které se podílejí na emisích CO2, jsou domácnosti (58 %) a terciér (28 %). 
Nejvýznamnější nositele energie, které se podílejí na emisích CO2, jsou elektřina 
(38 %), teplo (36 %) a zemní plyn (13 %). Podíl uhlí na emisích činí 7 %.  

Úspory energie na majetku města představují jen malý potenciál dalšího snižování emisí. Trend 
snižování emisí z domácností a terciéru bude přirozeným vývojem dále pokračovat, ale město má jen 
málo možností tento vývoj ovlivnit. Významnější možností je vytěsnění zbývajícího uhlí z domácností, 
kterého město může docílit důsledným využíváním pravomoci kontrolovat kotle. 

Největší potenciál snížení emisí v Táboře je v „ozelenění“ výroby elektřiny a tepla. Nejvýrazněji se 
projeví záměna uhlí za zemní plyn při převodu dodávek tepla z Teplárny Tábor na teplárnu C-Energy 
v Plané. Ke snížení emisí z výroby elektřiny mohou rovněž přispět fotovoltaické panely na budovách 
v majetku města. 
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3 OBLASTI ZAHRNUJÍCÍ MAJETEK MĚSTA 
TÁBOR 

3.1 Vazba na strategické dokumenty města Tábor 
Město Tábor má zpracovány tři základní dokumenty, které mají na SECAP, potažmo na jeho část 
týkající se majetku města přímý vliv, a to Územní plán, Územní energetická koncepce a Strategický 
plán.  
Územní plán spolu s Územní energetickou koncepcí doporučuje zejména vhodné způsoby vytápění 
v jednotlivých částech města. 
Strategický plán zahrnuje všechny oblasti rozvoje města a v rámci akčních plánů je možné postupně 
do těchto akčních plánů zahrnout opatření navržená v rámci SECAP. 
Další oblastí, kde se prolínají osvětové a informační aktivity SECAP s nastavenými programy města 
jsou aktivity Zdravého města. 
Strategické dokumenty jsou přehledně uvedeny na webu města www.taborcz.eu/rozvojove-
dokumenty/ds-2729/archiv=0. 
Případně také na www.databaze-strategie.cz/cz/tabor/strategie. 
Vedle strategických dokumentů musí návrh opatření respektovat také omezení platná v městské 
památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. To se týká zejména fotovoltaických panelů na 
střechách objektů a zelených střech. 

3.1.1 Strategický plán města  
Strategický plán rozvoje města Tábor je zpracován na období 2021 – 2030. Ve vztahu k části SECAP 
pokrývající majetek města se dokument ve své návrhové části dotýká především: 

1. Opatření 2.11 Šíření osvěty v oblasti ekologických zdrojů energie a zdrojů jejich financování 

2. Opatření 3.5.1 Kvalitně fungující a komunikující úřad a jeho aktivity: 
 Realizovat metody a nástroje kvality – např. MA21, EMAS, ISO 
 Dodržovat implementační pravidla strategického plánování a řízení 
 Využívat moderní IT technologie 
 Podporovat celoživotní vzdělávání zaměstnanců MěÚ a městem zřizovaných organizací 

3. Opatření 4.2.1. Obnova a rekonstrukce bytového fondu a jeho aktivity: 
 Podpora využití stávajícího bytového a domovního fondu 
 Obnova bytového a domovního fondu 
 Podpora vytvoření podmínek pro bydlení 

4. Opatření 4.5.1 Vzdělávání a osvěta obyvatel 
 Aktivita Podporovat výchovu k udržitelnému rozvoji a zdravému životnímu stylu 

5. Opatření 1.3.2. Úsporné využívání energetických zdrojů 
 Aktivita Zlepšení zásobování teplem a šetrnými energiemi 

Obecně lze konstatovat, že Strategický plán se energetickou účinností, soběstačností ani adaptací na 
změnu klimatu nezabývá v míře dostatečné z hlediska SECAP ani z hlediska výzev, které představují 
projevy klimatické změny. Ve strategickém plánu nejsou explicitně uvedena opatření, která jsou 
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klíčová z hlediska SECAP. Většinu z opatření navržených v rámci SECAP je tak nezbytné přiřadit 
uvedeným opatřením SP a postupně zařadit do akčních plánů k SP. 4 

3.1.2 Územní energetická koncepce 
Územní energetická koncepce byla zpracována v roce 2013 a nebyla aktualizována. Ve vztahu 
k majetku města neobsahuje žádné podstatné informace ani návrhy opatření z hlediska potřeb 
města, potažmo z pohledu SECAP pro období 2021 – 2030. 

3.1.3 Zdravé město, Místní Agenda 21 a Komunitní plán  
Město Tábor je Zdravým městem od roku 2008. Pomocí aktivit realizovaných v rámci projektu Zdravé 
město a uplatňováním principů MA21 usiluje Tábor o zajištění podmínek pro kvalitní a spokojený 
život svých obyvatel. Základními cíli, které si město při vstupu do projektu stanovilo, jsou vysoká 
participace občanského sektoru a vysoký důraz na ochranu životního prostředí. 
Realizace jednotlivých aktivit a činností ve Zdravém městě Tábor je zaměřena mimo jiné na: 

 strategické řízení města s ohledem na udržitelný rozvoj, 
 vytváření místního partnerství (dobrá a funkční spolupráce města a jeho partnerů), 
 zvyšování kvality veřejné správy (zavádění nástrojů řízení kvality – MA21, benchmarking), 
 komunitní plánování (zapojování veřejnosti do plánovacích procesů), 
 podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 
 pořádání osvětových kampaní (Den Země, Dny bez úrazů, Evropský týden udržitelného 

rozvoje, Dny zdraví). 
Tábor plní od roku 2009 Kritéria MA21 platná pro kategorii C a v roce 2016 byly poprvé provedeny 
Audity udržitelného rozvoje v oblastech Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba a Kultura a 
volný čas. 
V rámci projektu Zdravého města jsou vydávány pravidelné výroční zprávy, za rok 2019 zde: 
www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=70520.  

3.1.3.1 Komunitní plán zdraví a kvality života Tábor (2019-2020) 

Komunitní plán je ve vztahu k SECAP konkrétnější a využitelnější než Strategický plán pokud jde o 
komunikaci a prosazování myšlenek SECAP v rámci města. Jedná se například o: 

 aktivní roli městského architekta – který by měl aktivně prosazovat opatření SECAP 
 ovlivňování parametrů realizace nové výstavby, využití provozní zóny 
 zapojení občanů do rozhodování o investicích – ve vztahu k opatřením a doporučením SECAP 
 komunikaci radnice s veřejností – pomocí akcí Fóra zdravého města 

                                                           

 
4 Poznámka: V rámci Opatření 1.3.2. je uvedena Aktivita Zlepšení zásobování teplem a šetrnými 
energiemi. Autoři nerespektují fyzikální skutečnost, že energie je pouze jedna a také pojem „šetrná 
energie“ není z hlediska odborné terminologie obecně zavedený a ani není dále v dokumentu 
rozvíjen. Strategický plán neobsahuje žádná kritéria, metodiky, či požadavky na způsob výstavby, 
renovací, na přizpůsobení se klimatické změně atd. Jedná se spíše o plán investičních akcí, které 
nejsou podpořeny kritérii ani popisem vzájemných vazeb a synergií.  
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Obecně je vhodné a nezbytné spojit plánovaná opatření Strategického plánu, Komunitního plánu a 
případně energetického plánu do společného akčních plánů připravovaných na jeden nebo dva roky.  

3.1.4 Energetický management zavedený v souladu s normou 
jakosti ISO 50001 a energetická politika města 

V roce 2016 začalo ve městě zavádění systému energetického managementu, jehož součástí byl 
návrh energetické politiky města.  
Aktuálně je připravována certifikace energetického managementu dle ISO 50001 a energetická 
politika byla v rámci tohoto procesu oficiálně schválena Radou města v červnu 2020. Energetická 
politika je spojena i s aktivním přístupem k ochraně klimatu a adaptací na klimatickou změnu.  

3.1.5 Organizační aspekty a identifikace a zapojení hlavních aktérů 
v rámci části týkající se majetku města Tábor 

Jasná organizační struktura a stanovení odpovědnosti jsou předpokladem pro úspěšné a udržitelné 
naplňování akčního plánu. Špatná koordinace strategických materiálů a politik, činností jednotlivých 
odborů a externích organizací je velmi častým problémem, který vede k neefektivnosti v oblasti 
hospodaření energií. 

Ve vztahu k majetku města je zapojení aktérů řešeno shodně s postupy zavádění energetického 
managementu dle ISO 50001 s tím, že městská společnost BYTES Tábor s.r.o. působí samostatně i ve 
vztahu plnění požadavků vyplývajících ze SECAP.  

V rámci majetku městského úřadu a BYTES Tábor s.r.o. se jedná zejména o osoby uvedené v přehledu 
níže. 

Tabulka 14 Přehled odborů a osob, jejichž podíl bude z pohledu implementace a koordinace SECAP klíčový i z 
hlediska provádění energetického managementu dle ISO 50001 

Organizace či 
organizační složka Odpovědné osoby Funkce/odpovědnost 

Město Ing. Daniel Urbánek Energetický manažer města 

Místostarosta 
Tajemník  

Mgr. Václav Klecanda 
Ing. Lubomír Šrámek 

Dohled nad procesy (ISO apod.) 

Odbor investic a 
strukturálních fondů 

Ing. Karel Hotový Vedoucí odboru 

Odbor správy majetku JUDr. Dana Švecová Vedoucí odboru 

BYTES Tábor s.r.o. 
ing. Ondřej Semerák 
p. Tomáš Ebert 

Jednatel 
Technik 

Technické služby Tábor 
s.r.o. 

p. Michal Polanecký 
p. Jan Samec 

Jednatel 
Technik 

Odbor ŽP Ing. Jana Daňková Vedoucí odboru 

Odbor dopravy Mgr. Jan Pávek Vedoucí odboru 

MA 21 Ing. Lenka Hlináková Koordinátorka 
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S ohledem na plánované aktivity a opatření v rámci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu 
(SECAP) doporučujeme funkci energetického manažera (energetika) rozšířit na pozici klimaticko-
energetického manažera s příslušným rozšířením pravomocí a mandátu pro jednání s městskými 
organizacemi a koordinaci činností klíčových odborů. 

3.1.6 Nastavení procesu monitorování a reportingu 
Pravidelné monitorování pomocí příslušných ukazatelů, po němž následují odpovídající korekce 
akčního plánu, umožňuje posoudit, zda město dosahuje vytyčených cílů a případně může na 
nepříznivý trend reagovat nápravnými opatřeními. Město, dle závazků iniciativy, je zavázáno 
předkládat tzv. Zprávy o činnosti, a to každý druhý rok po předložení SEAP, a Zprávu o realizaci, která 
se podává každý čtvrtý rok a obsahuje Monitorovací emisní bilanci (MEI). 

Mezi příklady doporučených indikátorů lze zařadit indikátory v následující tabulce (významná část 
indikátorů je součástí již zavedeného systému EnMS v souladu s ISO 50001 – v rámci majetku města. 

Tabulka 15  Indikátory pro monitoring energetického plánu (v souladu se zavedeným systémem EnMS – 
zahrnuje pouze majetek města) 

Č. Indikátor Jednotka Poznámka / 
Zdroj dat 

1 Energetická náročnost/spotřeba budov  kWh/(m2rok) Energy Broker 

2 Výdaje za energii na vytápění na jednotku plochy budov ve 
vlastnictví města Kč/(m2rok) MěÚ / Energy 

Broker 

3 Úspory energie realizované v budovách a zařízeních 
ve vlastnictví města MWh/rok MěÚ 

4 Emise CO2 v budovách ve vlastnictví města t/rok MěÚ 

5 Spotřeba energie v majetku města celkem MWh/rok Energy Broker 

6 Emise CO2 v majetku města celkem t/rok MěÚ 

7 Měrná spotřeba energie na uživatele (budov) MWh/osoba MěÚ / Energy 
Broker 

8 Podíl energie z OZE na celkové spotřebě energie v budovách a 
zařízeních ve vlastnictví města  % Energy Broker 

9 Školení a vzdělávací akce pro zainteresované osoby (oblast 
energetiky a adaptace na změnu klimatu)  Počet/rok Plán školení 

/vzdělávání 

10 Spotřeba energie na světelný bod  MWh/sv. bod Technické 
služby Tábor 

11 Výroba místní obnovitelné elektřiny MWhe MěÚ / Energy 
Broker 

12 Podíl tepla z CZT  MWhe BYTES Tábor / 
Energy Broker 

13 Nákup obnovitelné elektřiny (green procurement) MWhe MěÚ 
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Č. Indikátor Jednotka Poznámka / 
Zdroj dat 

14 Počet osvětových a jiných vzdělávacích akcí zaměřených 
na úsporu energie a OZE počet/rok Akční plán 

MěÚ 

15 Měrné investiční výdaje spojené s energetickou efektivností 
(v tis. Kč na uspořenou energii) tis. Kč/MWh MěÚ 

3.1.7 Financování  
K úspěšnému dosažení vize a cílů SECAP je nutné zajistit dostatečné finanční zdroje. Následující 
tabulka uvádí souhrnný přehled předpokládaných nákladů a předpokládaného využití dotačních 
příležitostí v sektorech zahrnujících majetek města. 

Tabulka 16  Orientační přehled nákladů a potenciálu dotací na dosažení cílů SECAP (v tis. CZK) 

Sektor 
2010 – 2020  2021 – 2030  

Náklady Náklady Potenciál 
dotace 

Obecní budovy, vybavení/zařízení 300 000 300 000 100 000 

Obytné budovy v majetku města 100 000  100 000  50 000 

Městské/obecní veřejné osvětlení 50 000 50 000 20 000 

Místní výroba elektřiny (v rámci majetku města) 0 100 000 50 000 

Celkem 450 000 550 000 220 000 

Náklady byly stanoveny na základě podkladů poskytnutých městem Tábor a na základě vlastních 
výpočtů a prognózy. 

Společnost BYTES Tábor s.r.o. a Technické služby Tábor s.r.o. hospodaří s pravidelným rozpočtem a 
výše uvedené náklady nevyžadují dodatečné platby z rozpočtu města oproti těm pravidelným.  

Celkový objem nákladů v rámci veřejných budov v majetku města, včetně projektů FVE rozložený do 
10 let tak představuje objem investic 40 mil. Kč ročně, přičemž je předpoklad: 

1. až 50% míry dotace s ohledem na nové dotační tituly  
2. realizace podstatné části formou metody EPC (i v kombinaci s dotačními projekty). 

Celkové nároky na investiční prostředky ze strany městského rozpočtu se tak mohou z podstatné 
části transformovat na splátky z významné části kryté dosaženými úsporami energie.  
Reálně se tak může například jednat o roční objem investičních prostředků z rozpočtu ve výši okolo 
15 – 20 mil. Kč a splátek v rámci projektu EPC přibližně ve výši 5 – 10 mil. Kč, převážně krytých 
dosaženými úsporami energie. 5  

                                                           

 
5 V případě investic, v jejichž rámci převažuje charakter úsporného opatření, a nikoli přirozené obnovy majetku 
nebo odstranění zanedbané údržby, jsou tyto prostředky obvykle také návratné, ale v horizontu delším, než je 
obvyklý horizont metody EPC. Samostatný projekt EPC se pohybuje obvykle v rozmezí 20 – 25 000 Kč/MWh, 
v případě kombinace se stavebními opatřeními se tato částka zvýší v závislosti na rozsahu opatření a na míře 
dotace, může tak dosáhnout relativně širokého rozmezí 30 – 100 000 Kč/MWh.  
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Příkladem „revolvingového financování“ jsou projekty střešních FVE elektráren. Předpokladem je, že 
budou realizovány postupně podle efektivnosti, měřené nejlépe dobou návratnosti. Při využití dotace 
může být doba návratnosti na úrovni 3 - 5 let, v případě projektů bez dotace 6 – 10 let.  
To znamená, že první realizované projekty v horizontu SECAP mohou generovat prostředky na 
realizaci nových projektů, u nichž je předpoklad, že s nástupem nových technologií a legislativy budou 
opět vysoce efektivní.  

3.1.7.1 Předpokládané zdroje pro financování investic  

Přehled dotačních příležitostí je uveden v příloze. Jedná se o přehled všech dostupných dotačních 
programů či finančních nástrojů, které jsou relevantní k cílům SECAP.  

 Rozpočet města  
Základním zdrojem financí pro oblast městských budov a veřejného osvětlení je městský 
rozpočet. S ohledem na velký tlak na rozpočet města je doporučeno hledět na vynaložené 
finanční prostředky v dlouhodobém horizontu a dle skutečnosti tak, že náklady z investiční 
části rozpočtu mají následně produkovat úspory v rozpočtu provozním.   
 
Význam dlouhodobého horizontu spočívá na jedné straně v komplexnosti a kvalitě 
provedeného opatření, na straně druhé odráží realitu často zanedbané údržby, která se do 
výše investic významně promítá a nelze tak použít pouze kritérium návratnosti daného 
opatření. Proto je také podstatné kombinovat vlastní zdroje s dotačními prostředky.  
 
Investice spojené s dopadem na spotřebu energie a vody jsou plánovány pomocí Akčního 
plánu v rámci zavedeného energetického managementu v souladu s ISO 50001. 
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Obrázek 8  Rámcový přehled programů podpory pro období 2021 - 2030  

  

 Přehled všech potenciálních zdrojů financování je uveden níže: 

 Operační programy 2021 - 2027, zejména OPŽP 

 Státní programy 

o Národní program SFŽP  

o Programy Státního fondu rozvoje bydlení 

o NZÚ 

o EFEKT 2021 + 

 Mezinárodní financování 

o Norské fondy 

o Švýcarské fondy 

 Evropské fondy a finanční nástroje 

o Technická podpora JESSICA 

o Technická podpora JASPERS 

o Nástroj ELENA 

 Další nástroje vázané na závazky z Paktu starostů a primátorů lze nalézt na odkazu: 
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/support/funding-instruments_cs.html  
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 Komerční financování 

o Projektové financování – účelové půjčky nezatěžující dluhovou službu města 

o Společné projekty veřejného a soukromého sektoru (PPP) 

o Bankovní úvěry 

3.1.8 Sektor obecních budov, vybavení a zařízení 
Město Tábor zahájilo zavádění energetického managementu v souladu s ISO 50001 v roce 2016 a 
v současnosti se připravuje na certifikaci systému EnMS dle ISO 50001.  

Současně byla v letech 2010 – 2020 postupně prováděna opatření, jejichž přehled je uveden 
v příloze. Převážně se jednalo o dílčí opatření – výměna oken, dílčí zateplení, prozatím nebyl na 
žádném objektu aplikován princip komplexního přístupu k renovaci budov, který je v rámci SECAP 
zásadně doporučen.  

3.1.8.1 Akční plán – energetický plán města  

Nedílnou součástí zaváděného energetického managementu v souladu s ISO 50001 je nastavení 
pravidel pro plánování a přípravu investičních i neinvestičních akcí.  

Nástrojem plánování je akční plán energetiky (případně také energetický plán města nebo akční plán 
energetického managementu). Forma tohoto plánu je navržena jako soubor ve formátu MS EXCEL, 
který může být dále udržován a spravován v rámci energetického managementu, případně převeden 
do jiné (online) podoby.  

Poznámka: V rámci šablony SECAP jsou jednotlivé položky tohoto plánu následně uvedeny 
agregovaně.  

Akční plán (AP) je koncipován jako průběžně doplňovaný a vyhodnocovaný dokument (v rámci 
procesu ISO 50001) sloužící jako podklad pro plánování opatření v oblasti energetického hospodářství 
města.  

Skládá se z přehledu budov v majetku města, dále ze zásobníku projektů v členění pro jednotlivé 
budovy a průběžného vyhodnocování realizovaných opatření. Nástrojem pro AP je soubor ve formátu 
MS EXCEL, který je vytvořen pro snadnou roční aktualizaci, kterou bude provádět energetický 
manažer města či jiná pověřená osoba.  
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Obrázek 9 Schéma akčního plánu 

 

3.1.8.2 Zásobník opatření 

V rámci zpracování SECAP byl vytvořen zásobník opatření, který aktuálně obsahuje zhruba 170 
opatření.  

Z toho opatření v rámci veřejných budov v majetku města o celkovém úhrnu odhadovaných 
investičních nákladů 300 mil. Kč s cílovou hodnotou dosažené úspory energie v roce 2030 okolo 
3 000 MWh ročně. 

Opatření v rámci bytových domů představují úhrn přibližně 100 mil. Kč, tj. 10 mil. Kč ročně. 
Předpokladem je realizace důkladných komplexních opatření, kombinace energetických opatření a 
adaptačních opatření.  

Samostatně jsou uvedena opatření v rámci sportovišť, zejména s ohledem na velké investice v rámci 
plaveckého bazénu. Je potřeba vždy odlišovat náklady ve vztahu k budoucí spotřebě energie a vody, 
pokud se jedná o opatření, která z principu spotřebu nemohou ovlivnit, není vhodné je uvádět 
v celkovém úhrnu.  

Samostatně jsou z důvodu přehlednosti také uvedena opatření realizace střešní FVE, přestože je 
doporučeno FVE realizovat v rámci komplexní investiční akce, případně v rámci projektu EPC u 
veřejných budov.  

V případě střešních FVE je obtížné odhadovat celkový počet realizací, proto je odhad učiněn na 
základě potenciálu investic, zhruba 50 mil. Kč jak v případě veřejných budov, tak v případě bytových 
domů.  

V současnosti lze realizovat spíše menší, pilotní projekty, nicméně pravděpodobně nejpozději od roku 
2023 nebudou žádná omezení pro realizace komunitních elektráren a pro sdílení elektřiny. Bude tak 
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moci být postupně realizován potenciál vlastní výroby elektřiny uvedený v kapitole „místní výroba 
energie“.  

Potenciál získání externích zdrojů financování je minimálně ve výši 40 % uvedených celkových 
nákladů, zejména ve formě dotací a zvýhodněných finančních nástrojů. 

Poznámka: Schválení SECAP zastupitelstvem neznamená, že opatření ze zásobníku musí být 
realizována. Každé opatření (nebo skupina opatření) bude procházet obvyklým schvalovacím 
procesem městského úřadu. 

Poznámka: Z praktických důvodů je v zásobníku opatření uvedena instalace střešní FVE samostatně, 
ale je předpokládáno, že se vždy, pokud je to možné, zrealizuje v rámci komplexní renovace budovy. 

Poznámka: Do zásobníku opatření nejsou zařazena opatření zvyšující spotřebu energie, typicky nová 
výstavba, dostavba, přístavby apod. V rámci vyhodnocování SECAP musí být hodnoty energie této 
nové spotřeby zahrnuty do referenčních hodnot a dosažené úspory je nutno počítat od tohoto 
nového základu. Díky tomu nebude tento nárůst spotřeby ovlivňovat nastavené cíle.  

3.1.8.3 Komplexní opatření  

Významná část opatření patří do kategorie „komplexní opatření“, resp. integrovaných opatření, kdy 
v rámci komplexního přístupu k renovaci budovy dochází k významné úspoře investičních, provozních 
i transakčních nákladů vždy, kdy jsou prováděna opatření v jednom okamžiku. Z tohoto hlediska je 
ideální kombinace stavebních opatření a metody EPC.  

Komplexním opatřením tak, jak je předpokládáno v zásobníku opatření, je provedení všech 
zbývajících opatření, která souvisejí se spotřebou energie a vody a s adaptací na změnu klimatu, tj. 
dokončení výměny oken a zateplení v nejlepším možném standardu, provedení venkovního stínění, 
vnitřního osvětlení, systému hospodaření s vodou, případně zelené střechy a střešní FVE.  

V rámci navrženého akčního plánu a zásobníku opatření jsou při plánovaných renovacích budov 
uvažována vždy opatření z následujícího přehledu. V praxi to znamená, že jsou vždy posouzena 
všechna opatření, která ještě na budově nebyla provedena a je zřejmé, že by stejně musela být 
v dohledném časovém horizontu provedena. V takovém případě je vždy lepší je realizovat v rámci 
jedné zakázky, resp. v rámci jednoho projektu, resp. jejich libovolná kombinace. 
1 Energetický management 

2 Zateplení střechy 

3 Zateplení obvodových stěn 

4 Výměna původních oken a dveří 

5 Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla 

6 Vyregulování otopné soustavy 

7 Výměna či renovace vnitřního osvětlení 

8 Instalace stínící techniky 

9 Využití obnovitelných zdrojů energie 

10 Hospodaření s vodou (dešťová a šedá voda, úsporné armatury apod.) 

11 Zelená střecha či fasáda 

Současně je nutné zohlednit skutečnost, že všechna dílčí opatření nemají vliv na úsporu energie či 
vody. Jedná se například o náklady na zanedbanou údržbu, což se nejčastěji týká oken, kdy je 



AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU A KLIMA V TÁBOŘE (SECAP)  
VERZE AKČNÍHO PLÁNU K DISKUSI 

 
31 

 

v celkové investici zahrnuta výměna oken, která by proběhla i v případě, že by nebylo primárním 
cílem snížení energetické náročnosti.  

Dalším příkladem je výměna elektroinstalace, což je častý případ budov ze 70. let 20. století, kdy byla 
elektroinstalace provedena s hliníkovými vodiči. 

3.1.8.4 Parametry a kritéria VZ 

Zásadním opatřením je, aby v zadávací dokumentaci byly vždy ošetřeny požadované technické a 
energetické parametry a aby byla stanovena kritéria pro energetickou efektivnost a kritéria 
hodnocení na základě ekonomické výhodnosti, tj. vždy se zohledněním budoucích provozních 
nákladů.  

V praxi tak bude nezbytné doplnit směrnici o zadávání VZ pokyny pro stanovování příslušných kritérií, 
či případně vytvořit samostatnou směrnici v rámci zavedení ENMS.  

Velmi jednoduchým a současně jedním z vůbec nejsilnějších parametrů ZD na novou výstavbu i 
komplexní renovace je požadavek na provedení blower-door testu. Tento požadavek může vyřešit 
převážnou část potenciálních problémů při realizaci obálky budovy a ošetřit dostatečnou kvalitu 
prováděných opatření.  

Každému investičnímu projektu musí předcházet energetický posudek s návrhem energetické 
optimalizace budovy, bez ohledu na to, zda je v rámci projekt využita dotace či nikoli. 
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Obrázek 10  Ukázka Akčního plánu – Výchozí stav - přehled budov a zařízení v majetku města (výřez z listu) 
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Obrázek 11  Ukázka Akčního plánu – zásobník opatření (výřez z listu) 
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3.1.8.5 Projekt(y) EPC 

S ohledem na strukturu majetku, jeho stav a předpokládaný vývoj v oblasti příjmové stránky rozpočtu 
města je projekt EPC jedním ze zásadních opatření pro efektivní snižování energetické náročnosti.  

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba, v rámci které poskytovatel 
energetických služeb (ESCO6) navrhne a provede smluvně garantovaná energeticky úsporná opatření. 
Smluvní záruka úspor je zásadním a jedinečným přínosem metody EPC na rozdíl od jiných smluvních 
vztahů či způsobů organizace veřejné zakázky.  

ESCO navíc po celou dobu kontraktu provádí na všech budovách nepřetržitý energetický 
management a obvykle také na počátku spolupráce zajišťuje financování celé investice do 
energeticky úsporných opatření.  

Celkové náklady na realizaci projektu jsou spláceny postupně v předem dohodnutých splátkách. Nové 
zařízení je převedeno do majetku města hned po dokončení realizace a předání díla.  

Financování investice může být řešeno v rámci celkové dodávky služby EPC, nebo může být 
zajištěno přímo městem. Z hlediska metody EPC toto není podstatné.  

Obrázek 12  Příklad vývoje provozních nákladů a úspor projektu EPC (doba trvání smlouvy 10 let) 

 
Na rozdíl od tradičního dodavatelského vztahu, kdy většinu rizik nese zákazník, proti němuž obvykle 
stojí řada různých dodavatelů, kteří nejsou odpovědní za celkový výsledek, má ESCO při metodě EPC 
se zákazníkem zcela totožný zájem: dosáhnout pro něj co nejvyššího výnosu, resp. objemu úspor 
energie. 

                                                           

 
6 Z angl. Energy Service Company 
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ESCO dostane zaplaceno jen za podmínky, že smluvně dohodnutých efektů bude dosaženo. 
Vystupuje vůči zákazníkovi jako jediný dodavatel a přebírá většinu rizik spojených se zavedením 
úsporných opatření (např. poskytuje smluvní garance). 

Jedna z možných definic metody EPC: „EPC převádí nehospodárně vynaložené provozní náklady 
(nákup energie) do investičních nákladů na pořízení energeticky úsporných opatření.“ 

 Díky výše uvedeným závazkům a povinnostem dodavatele je, na rozdíl od běžných projektů, 
dosahováno vyšší úspory, v mnoha případech o desítky procent. Navíc je tato úspora 
dosahována dlouhodobě, nejen v prvních letech po realizaci.  

3.1.8.6 Možnost dodavatelského financování 

Není nutnou součástí projektů EPC, město může využít vlastních prostředků či vlastního úvěru, 
nicméně často je financování požadováno jako součást služby v rámci projektu EPC.  

Výhodou je skutečnost, že se nejedná o úvěr, ale o dlouhodobou pohledávku z obchodního styku, 
jelikož se jedná o projektové financování. Účetně se tato pohledávka nezahrnuje do úvěrové 
angažovanosti. 

3.1.8.7 Postup při realizaci projektu EPC  

V rámci zpracování SECAP byly předběžně do projektu EPC vytipovány budovy, které jsou 
pravděpodobně vhodné pro zařazení do projektu realizovaného metodou EPC. Tato skutečnost je 
uvedena v zásobníku opatření. V každém případě je nezbytné před zahájením projektu EPC provést 
analýzu potenciálu, tj. pečlivý výběr budov na základě více kritérií. Následná příprava a vedení 
veřejné zakázky trvá obvykle 6 – 9 měsíců. Náklady na její přípravu je možné zčásti či cela zahrnout 
do nákladů splácených z úspor. 

Obecně lze za kritéria pro zařazení do „balíčku“ považovat: 

 spotřebu energie a celkovou výši nákladů na všechny druhy energie a vodu (budovy s nejvyšší 
spotřebou, resp. náklady) 

 vlastní kotelnu na zemní plyn 

 předpokládanou životnost systémů TZB (potřeba obnovy v nejbližších letech) 

Při zadání projektu je klíčovou podmínkou zachování připojení k CZT nebo v případě budov s vlastní 
kotelnou zvážení možnosti připojení k CZT.  

Výhodou projektů EPC je možnost realizovat tzv. povinná opatření, včetně komplexní renovace 
budovy (stavební část není zahrnuta do nákladů splácených z úspor, ale je řešena v rámci jedné 
zakázky na základě předem zpracované projektové dokumentace).  

3.1.8.8 Rekapitulace vývoje spotřeby energie ve veřejných budovách v majetku 
města  

Veřejné budovy v majetku města jsou postupně předmětem renovací v souladu s nastaveným 
plánem. Je předpoklad, že se zavedením a certifikací systému energetického managementu bude 
klesat spotřeba tepla na vytápění, ale nebude se ani navyšovat spotřeba elektřiny, resp. bude také 
mírně klesat v souvislosti s prováděnými opatřeními, zejména výměnou vnitřního osvětlení.  
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Obrázek 13 Vývoj spotřeby tepla, normované spotřeby tepla a zemního plynu vč. nákladů ve veřejných 
budovách v majetku města 

 
 
Tabulka 17 Vývoj spotřeby tepla, normované spotřeby tepla a zemního plynu vč. nákladů ve veřejných 

budovách v majetku města. Náklady jsou uvedeny včetně DPH.  

 

spotřeba 
teplo 

(MWh) 

náklady 
teplo (CZK) 

spotřeba 
elektřina 
(MWh) 

náklady 
elektřina 

(CZK) 

spotřeba 
plyn (MWh) 

náklady plyn 
(CZK) 

2010 odhad  11 600   27 840 000   4 360  11 907 710   1 219  1 801 914  
2015  12 044   28 905 600   4 162  12 223 849   1 665  1 755 586  

2018 7  10 514   25 233 600   3 687  10 985 049   1 859  1 627 319  
2019  11 006   28 174 490   4 080  12 782 864   1 820  1 740 053  

2022 odhad 9 559   24 471 040   4 000  12 321 534   1 900  1 816 395  
2025 odhad 8 927   24 638 520   3 817  12 460 200   1 950  1 864 195  
2028 odhad 8 296   23 726 560   3 737  12 598 866   2 000  1 828 234  
2030 odhad 7 664   23 191 456   3 657  12 737 532   2 050   1 845 564  

 
  

                                                           

 
7 Provedena korekce na odstávku plaveckého bazénu 
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Tabulka 18  Rekapitulace spotřeby energie ve veřejných budovách v majetku města v členění jednotlivých 
druhů energie v MWh 

Sektor Veřejné budovy v majetku města 2010 2018(20) 2030 
Teplo CZT (reálná spotřeba v MWh)  11 600 10 514 7 700 

Elektřina (MWh) 8 4 376 3 704 3 642 

Zemní plyn (MWh) 1 219 1 859 2 050 

Celkem (MWh) 17 195 16 077 13 392 

 

Obrázek 14 Vývoj spotřeby elektřiny ve veřejných budovách v majetku města a v soustavě VO 

 

3.1.9 Opatření v nové výstavbě 
V oblasti nové výstavby bude zejména kladen důraz na komplexnost přípravy projektů a na plnění 
doporučených hodnot norem. 

Aktuálně dochází k významné progresi v požadavcích na výstavbu a to především v podobě nové 
vyhlášky o požadavcích na výstavbu: Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov - TZB-
info (tzb-info.cz), více informací lze získat například z https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-
budov/20376-novela-vyhlasky-c-78-sb-o-energeticke-narocnosti-budov.  

                                                           

 
8 Odhad spotřeby je stanoven pro 3064 bytových jednotek v majetku města při plné obsazenosti a s průměrnou 
spotřebou dle statistiky. Odhad ro rok 2010 je stanoven za předpokladu průměrné spotřeby na domácnost 
3,2 MWh ročně. 
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Přesto, že vyhláška přináší významný pokrok směrem k udržitelnému stavitelství, nejvyšším 
standardem zůstává standard „pasivního domu“, byť s vyšším využitím obnovitelné energie, která 
z něho může učinit dům aktivní. Hlavní parametry pasivního domu však spočívají v minimalizaci 
spotřeby energie na vytápění a optimalizaci spotřeby primární energie.  

Město Tábor bude při nové výstavbě postupovat v souladu s požadavky na udržitelné stavění: 

 optimalizovat energetickou náročnost budov nad rámec prostých požadavků legislativy 

 podporovat novou bytovou výstavbu v nízkoenergetickém a pasivním standardu (zvážení 
ekonomických přínosů) – v hodnotách A průkazu energetické náročnosti budovy; 

 motivovat k využití soustavy CZT a OZE 

Další doporučená opatření s obecnou platností přispívající ke snižování emisí CO2 v územním 
plánování lze navrhnout následovně: 

 vytvoření nabídky rozvojových ploch především ve strategických rozvojových směrech a v 
rozsahu a kvalitě schopné konkurovat nabídce rozvojových ploch mimo správní hranice 
města; 

 zlepšování podmínek pro kvalitní obytné prostředí města – snižování zátěže životního 
prostředí, ochrana krajinných a přírodních hodnot, dostatečná nabídka ploch pro rekreaci, 
sport a volný čas, 

 podpora standardu pasivního domu a využití OZE při koncipování využití území a případně 
formou městského příspěvku na přípravu projektu či na instalaci,  

 při návrzích řešení brownfieldů a rozvojových využívat spolupráci se studenty, developery a 
investory, organizovat (architektonické) soutěže o návrh apod. 

3.1.9.1 Podmínky a parametry pro novou výstavbu – areál Dvorce 

Hlavní podmínky pro novou výstavbu musí obsahovat Územně plánovací dokumentace a případné 
regulativy. Mezi ty nejzávažnější regulativy patří doporučený způsob vytápění.  

Budoucí využití areálu bývalých kasáren Jana Žižky by mělo podléhat vlivu města a to minimálně v: 

 požadavcích územního plánu 

o standardní omezení daná územním plánem, jimiž jsou koeficienty zastavěnosti, 
podlažnost, stavební čáry atd. 

o způsob vytápění, v případě Tábora preferované napojení na CZT v dosahu sítí, 
případně doplněné finanční a administrativní podporou ze strany města  

 kritériích architektonické soutěže, které mohou být formulovány poměrně jednoduše a 
přitom mohou směrovat účastníky soutěže správným směrem: 

o dosažení co nejvyšší míry uhlíkové neutrality při provozu 

o dosažení co nejnižší zátěže v hodnocení životního cyklu (LCA)  

o tato kritéria by měla automaticky směrovat účastníky k dodržení parametrů 
pasivního domu s vysokým využitím potenciálu obnovitelných zdrojů;  

Kromě architektonické soutěže samotné je výhodné využít například pohledu studentů, jako je tomu i 
v tomto případě:  
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 www.fa.cvut.cz/galerie/diplomove-prace/2012-0-nesrovnalova-nove-vyuziti-arealu-
kasaren-v-tabore-510a172f5016532e0700a759/nesrovnalovaiveta_portfolio.pdf 

Aktuálně je v procesu soutěžní workshop: Obytná čtvrť Dvorce (dvorce-tabor.cz) 

Obrázek 15 Aktuálně je ve výstavbě nová sportovní hala, jíž se pravidla pro novou výstavbu ještě nedotkla 
– s výjimkou využití střechy pro instalaci FVE 9  

  
 
  

                                                           

 
9 Metodicky je přírůstek spotřeby vlivem nové výstavby v rámci SECAP řešen úpravou referenční spotřeby. 
V tomto případě, kdy nová hala nahrazuje halu původní, je předpoklad, že nedojde k podstatnému navýšení 
celkové spotřeby energie oproti novému stavu, resp. toto navýšení bude kompenzováno vyšším komfortem a 
vyšší návštěvností, tj. potenciálním snížením měrného ukazatele spotřeby energie na uživatele haly.  
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3.1.10 Potenciál místní výroby elektřiny 
Jedním z již realizovaných opatření je místní výroba elektřiny v plynových kogeneračních jednotkách. 
S ohledem na převažující způsob vytápění a preferenci zdroje tepla v podobě CZT není další rozvoj 
kogenerace v rámci majetku města žádoucí, s výjimkou lokalit, které nejsou a nemohou být 
jednoduše obslouženy soustavou CZT (viz územní plán). 

Podstatnou příležitostí zůstávají střešní fotovoltaické elektrárny (FVE), jejichž technický potenciál je 
až celkem až 6 GWh ročně.  

Tabulka 19  Technický a ekonomický potenciál střešních FVE v rámci majetku města 

Parametr 

Hodnota 

Veřejné 
budovy 

Bytové 
domy 

Teoreticky využitelná plocha střech [m2] 38 201 30 513 

Spotřeba el. energie v budovách [MWh/rok] 4 072 11 500 10 

Potenciál výroby FVE [MWh/rok] 3 546 2 662 

Míra pokrytí vlastní spotřeby (odhad %)  87,5 22 

Teoretický rozdíl roční spotřeby a výroby [MWh/rok] 526 8 840 

Odhad ekonomického potenciálu v r. 2030 [MWh/rok] 1 400 900 

Odhad celkových investičních nákladů 11 [mil. Kč] 42 30 

FVE v zásobníku opatření do r. 2030 [MWh/rok] 600 400 

Náklady na FVE v zásobníku opatření 7 [mil. Kč] 16 13 

 

Tabulka 20  Technický a ekonomický potenciál střešních FVE v rámci majetku města 

Sektor Místní výroba elektřiny 2010 2018(20) 2030 
FVE veřejné budovy v majetku města (MWh)  0 0 600 

FVE bytové domy v majetku města (MWh) 0 0 400 

Celkem místní výroba FVE (majetek města) 0 0 1 000 

 

 
 

                                                           

 
10 Odhad  
11 Náklady odhadnuty bez bateriové akumulace. 
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3.1.11 Sektor veřejného osvětlení 
Za správu a provoz zodpovídá společnost Technické služby Tábor s.r.o.. Jejím prostřednictvím město 
Tábor investuje pravidelně do obnovy a rozvoje soustavy veřejného osvětlení (VO) a pro tento účel 
zpracovává střednědobé výhledy rozpočtu. Není však zpracována žádná dlouhodobá koncepce 
rozvoje soustavy veřejného osvětlení s přesahem například do oblasti Smart City apod. Veřejné 
osvětlení není řešeno ani v rámci Strategického plánu.  

Renovace soustavy VO probíhá průběžně. První svítidla LED byla instalována již v roce 2010 a v roce 
2019 jich bylo vyměněno za svítidla s LED zdroji již 1614 z celkového počtu 5684. Obměna osvětlení je 
aktuálně prováděna v ročních etapách, přičemž první etapa proběhla v roce 2017, kdy došlo s pomocí 
dotačních prostředků z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu k výměně 356 ks 
výbojkových svítidel za svítidla se zdrojem LED s regulací světelného toku. V místech, kde by bylo 
nákladné budovat nové kabelové vedení, jsou instalována solární svítidla, v řádu jednotek svítidel.  

V rámci druhé etapy byl v roce 2018 opět využit stejný dotační titul a získány 2 miliony Kč na výměnu 
442 ks svítidel. Kromě snížení spotřeby elektřiny v daných větvích soustavy VO došlo také k omezení 
rušivého osvětlení při dodržení norem pro dané třídy komunikací a bude dosaženo výrazné úspory 
ostatních provozních nákladů (servis a údržba).  

V každém roce je pravidelně investováno do obnovy soustavy VO. Obnova soustavy VO zahrnuje 
výměnu svítidel včetně infrastruktury, přičemž se využívají synergie s jinými infrastrukturními 
projekty, např. pokládka kabelů páteřní komunikace, propojení mezi rozvaděči a řadiči dopravních 
systémů apod. Kompletně je nově osazeno všech 76 rozvaděčů a propojeno s dispečinkem, včetně 
dálkových odečtů spotřeby elektřiny. 

Roční rozpočet na obnovu soustavy VO činí okolo 5 mil. Kč. Dotace tuto částku výhodně navyšují, až o 
2 mil. Kč ročně. Další projekt s využitím dotace je připraven pro rok 2021. 

Společnost Technické služby Tábor s.r.o. také přijala veřejný závazek snižovat spotřebu elektrické 
energie veřejného osvětlení a omezovat světelný smog ve městě. S tím se pojí I snižování ostatních 
provozních nákladů a vyšší dopravní bezpečnost. Trvání závazku je od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2021, 
s čímž souvisí výše uvedené etapy výměny svítidel, tj. úspora okolo 200 MWh ročně. Technické služby 
Tábor s.r.o.  uspěly s projektem „Úspory energií ve veřejném osvětlení“ také v soutěži SDG 
(https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs). 

Spotřeba energie v dopravních systémech je oddělena od spotřeby v soustavě VO. Data jsou 
poskytována v rámci centrálního dispečinku a jsou k dispozici dálkové odečty po jednotlivých 
rozvaděčích. Energetická spotřeba se rozlišuje dopočtem – v případě slavnostního osvětlení.  

3.1.11.1 Doporučení 

Správa veřejného osvětlení je v Táboře zajištěna kvalitně a zodpovědně, přesto se nabízí několik 
doporučení ve vztahu k SECAP i zavedení energetického managementu  

 Zpracovat koncepci veřejného osvětlení – tato koncepce by mimo jiné měla řešit koordinaci 
činností v rámci města, odborů MěÚ a Technických služeb. Součástí koncepce budou již 
zpracované standardy veřejného osvětlení, které budou aktualizovány. Koncepce by měla 
zohlednit principy Smart City, které se v mnoha případech o soustavu VO opírají. Například 
v případě kamerového systému, který lze využít mnoha způsoby, například pro organizaci 
dopravy ve městě, zpoplatnění parkování v reálném čase apod.  
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 Do akčních plánů ke strategickému plánu zahrnovat koordinaci investičních akcí, včetně 
developerských projektů 

 Sledovat a vyhodnocovat indikátory v rámci energetického managementu – například 
měrnou spotřebu na světelný bod (aktuálně cca 350 kWh/rok/sv. b, při průměrné hodnotě 
89W/sv. b) a měrné náklady na sv. bod.  

Přírůstek světelných bodů v rámci nové výstavby tvoří v průměru několik desítek a je financován 
v rámci ročních přidělených investičních prostředků. Spotřeba energie z nově budovaných světelných 
bodů se nezapočítává do cílů SECAP. Nejčastěji se jedná o požadavek investora – developera v rámci 
nové výstavby. 

Tabulka 21 Vývoj spotřeby na VO ve výhledu do roku 2030 

Sektor Veřejné osvětlení 2010 2018(20) 2030 
Elektřina (MWh)  2 400 2 138 1 400 

Graf vývoje spotřeby elektřiny v soustavě veřejného osvětlení je uveden v kapitole o veřejných 
budovách v majetku města.  

 

Obrázek 16  Ilustrační foto - Tábor v noci (zdroj: www.cr2030.cz/zavazky) 
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3.1.12 Sektor obytných budov v majetku města  
Bytové domy v majetku města spravuje městská společnost BYTES Tábor s.r.o.. Většina bytových 
domů byla v letech 2010 – 2020 zrenovována, provedená opatření jsou dobře zdokumentovaná a 
jejich přehled je uveden v příloze. Přehled budov k renovaci určených v letech 2021 – 2025 je uveden 
v příloze v tabulkách níže.  

Opatření byla realizována v rámci rozpočtu společnosti BYTES Tábor s.r.o., bez využití dotačních 
příležitostí. Standard prováděných opatření odpovídal požadavkům technických norem platných 
v daném období. Obecně je lze terminologií Renovační strategie ČR nazvat opatřeními „mělkými“. 

Z analýzy dat s výsledky v následujících grafech vyplývá, že provedená opatření neměla adekvátní 
dopad do spotřeby energie na vytápění. Celková spotřeba energie na vytápění sice v celé dekádě 
klesá, odpovídající tomuto poklesu je i pokles celkových nákladů na teplo (prodej tepla), ale při 
zohlednění klimatických dat je zřejmé, že pokles spotřeby by mohl a měl být významně vyšší.  

Obrázek 17 Historický vývoj spotřeby energie v bytových domech v majetku města v závislosti na počtu 
opatření (všechny druhy provedených opatření 12) 

 
Z grafů vyplývá, že po přepočtu na klimatický normál tato přepočtená hodnota spotřeby tepla 
dokonce postupem času roste a pokles spotřeby je tak oproti roku 2010 způsoben především vlivem 
počasí, tj. mírných zim.  

Příčinou tohoto stavu může být mj. i standard a způsob provedení daných opatření, ale především 
v samotném způsobu vytápění bytů a regulace dodávky tepla. Jedná se o běžný jev, který se 
projevuje dvěma způsoby: 

 přetápěním bytů a budov vlivem nedostatečné regulace či nedostatečné komunikace 
s nájemníky (přebytečné teplo se odvětrá okny) 

                                                           

 
12 Výměna oken, zateplení či kombinace.  
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 první roky po zateplení si nájemci změnu alespoň částečně uvědomují, ale postupem času 
začínají přetápět – nějaká úspora je stále vidět, což postačuje k jejich uspokojení.  

3.1.12.1 Plánovaná a doporučená opatření v letech 2021 – 2030 

Společnost BYTES Tábor s.r.o. v letech 2021 – 2025 dokončí zateplení bytových domů, u nichž je toto 
opatření technicky proveditelné. Přehled těchto opatření ukazuje tabulka níže. 

Tabulka 22 Přehled plánovaných opatření v BD v majetku města v období 2021 - 2025 

Budova Přehled opatření 

BYTOVÝ DŮM Budějovická 2001, 39002 Tábor Zateplení budovy 
BYTOVÝ DŮM Dukelských bojovníků 2082, 39003 Tábor Zateplení budovy 
BYTOVÝ DŮM Husinecká 2064/37, 39002 Tábor Zateplení budovy 
BYTOVÝ DŮM Husinecká 2192-2193, 39002 Tábor Zateplení budovy 
BYTOVÝ DŮM Nedbalova 2147, 39001 Tábor Změna vytápění - instalace vlastní DPS 
BYTOVÝ DŮM Trocnovská 2171, 39002 Tábor Zateplení budovy 
BYTOVÝ DŮM Ústecká 2258, 39001 Tábor Zateplení budovy a výměna oken 
BYTOVÝ DŮM Ústecká 2259, 39001 Tábor Zateplení budovy a výměna oken 
BYTOVÝ DŮM Ústecká 2260, 39001 Tábor Zateplení budovy a výměna oken 
BYTOVÝ DŮM Ústecká 2261, 39001 Tábor Zateplení budovy a výměna oken 
BYTOVÝ DŮM + NP Zahradnická 310 /Převrátilská 311/ 
Svatošova 312  Zateplení budovy 

BYTOVÝ DŮM Leskovická 3065, 39003 Tábor Zateplení budovy a výměna oken 

Provedená a v dalším období plánovaná opatření jsou dobře zdokumentovaná a přehled opatření 
k realizaci počínaje rokem 2021 je součástí Akčního plánu k energetickému managementu (EnMS). 

Zásadním doporučením je změna přístupu společnosti BYTES Tábor k realizaci opatření, jejichž 
potenciál se v oblasti zateplení vyčerpal a přechodu na zajišťování dodávky tepla jako komplexní 
služby. Tento postup může být s výhodou protiváhou k plánovanému zvyšování nájmů v městských 
bytech. 

3.1.12.2 Doporučení  

Doporučení pro další renovace bytového fondu vycházejí z trendu vývoje a ze samotných principů 
SECAP, kdy se město Tábor rozhodlo jít příkladem a stanovit si vyšší cíle v oblasti úspor emisí 
skleníkových plynů, potažmo v úsporách energie. V obecné rovině se jedná o následující doporučení: 

 provádět opatření v nejvyšším možném standardu, lépe méně domů ročně, ale kvalitněji – 
terminologií Renovační strategie se jedná o opatření „důkladná“; 13 

 zásadně provádět opatření komplexně, tj. při zateplení budov realizovat současně venkovní 
stínění, patní regulaci tepla a případně FVE; 

                                                           

 
13 Odkaz na Renovační strategii: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-
ucinnost/2020/4/_III_dlouhodoba_strategie_renovaci_200331_final_MPR.pdf  
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 z hlediska komfortu bydlení je lepším opatřením venkovní stínění bytů na exponovaných 
částech domu, než provedení zelené střechy – zejména pro výškové panelové domy. 

Poznámka: Obecně mají zelené střechy podstatně větší význam na nižších budovách s větší plochou 
střechy, tj. primárně by měly být prováděny na budovách škol apod.  

3.1.12.3 Tepelný komfort jako služba 

Vzhledem k vývoji spotřeby energie v bytových domech (viz výše) je vhodné dále v tomto sektoru 
investovat a realizovat i opatření energetického managementu.  

Snižování spotřeby tepla v bytových domech je sice v protiváze k tomu, že BYTES Tábor s.r.o. je 
současně dodavatelem tepla. Ale jelikož není výrobcem tepla, je možné a vhodné dodávku tepla 
transformovat do poskytování komplexní služby nájemníkům.  

3.1.12.4 Systém patní regulace 

Jedním z klíčových opatření je realizace regulace tepla – viz popis systému patní regulace níže a 
vytvoření spolupráce s nájemníky, která může vést k významnému snížení spotřeby tepla bez vlivu na 
tepelný komfort, resp. při jeho zvýšení.  

Příkladem takové spolupráce může být zkušenost radnice v Novém Lískovci v Brně: Prezentace 
aplikace PowerPoint (energeticky-management.cz).  
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Sofistikovaný systém patní regulace 
Jedná se o technologii umožňující odběrateli tepla ovlivnit celkové množství tepla dodávané na 
patu objektu, za měřič spotřeby tepla (jedním ze systémů je například www.ekoreg.cz – 
podrobný popis uveden na webových stránkách).  

Způsob řešení se může lišit v objektech s domovní předávací stanicí (DPS) a v objektech bez DPS, 
ale princip zůstává stejný.  

Obrázek 18 Ukázka ovládací skříň patní regulace a fyzického provedení patní regulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.12.5 Úspora energie v bytových domech v majetku města 2030 

Odhad možné úspory energie pro přípravu teplé vody je podle Renovační strategie ČR asi 30 % 
vztaženo k roku 2015. Pro účely SECAP města Tábor předpokládáme realistický potenciál úspor ve 
výši 15 % realizovaný postupně do roku 2030. Úspory jsou převážně v cirkulaci a rozvodech teplé 
vody, není předpoklad, že by významně klesla její spotřeba. Do odhadu investičních nákladů vstupuje 
společně s náklady na výměnu zdroje tepla pro vytápění.  

Odhad možné úspory energie pro vnitřní osvětlení je 50 % spotřeby vztažené k roku 2010, nicméně 
tento potenciál již je v současnosti ve značné míře realizovaný přirozenou obměnou světelných 
zdrojů v domácnostech. Výměna osvětlení nevstupuje do výpočtu investiční nákladů, neboť je 
považována za běžnou údržbu bytů a cena úsporného osvětlení klesá. 

Pro účely SECAP předpokládáme, že spotřeba elektřiny v domácnostech do roku 2030 výrazně 
neklesne a zůstane na stávající úrovni (MEI 2018). Důvodem je skutečnost, že snižování energetické 
náročnosti domácích spotřebičů (též vlivem legislativních ustanovení o ekodesignu) bude 
kompenzovat nárůst počtu a typu těchto spotřebičů.14  

                                                           

 
14 Pro srovnání, podle ČSÚ je aktuální roční spotřeba elektřiny na byt 3,8 MWh, v roce 2003 byla 
pouze 2,9 MWh na byt.  
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Klíčový tak zůstává potenciál úspory energie na vytápění v rezidenčním sektoru v majetku města 
Tábor, který je do roku 2030 odhadován v rozmezí 30 – 40 %. Spotřeba tepla na vytápění bude klesat 
v souladu s pokračujícími opatřeními investičního charakteru a zaváděním dalších opatření. 
V následujícím grafu je uveden vývoj a prognóza vývoje spotřeby tepla a náklady.  

Obrázek 19 Vývoj spotřeby tepla, normované spotřeby tepla a nákladů na teplo v městských bytových 
domech 
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Tabulka 23 Vývoj spotřeby tepla, normované spotřeby tepla a nákladů na teplo v bytových domech 

rok Spotřeba tepla v bytových 
domech (MWh) 

Normovaná spotřeba 
tepla v BD (MWh) 

náklady na teplo v 
bytových domech (CZK) 

2010 odhad  14 501   11 896   34 802 545  

2015 14 011  14 511   33 627 129  

2018 13 572  14 660   32 573 856  

2019 13 651  14 277   34 945 465  

2022 odhad 12 900  12 689   33 024 000  

2025 odhad 11 800  11 607   32 568 000  

2028 odhad 10 700  10 525   30 602 000  

2030 odhad 9 800  9 640   29 008 000  
 

Tabulka 24  Rekapitulace spotřeby energie v BD v členění jednotlivých druhů energie v MWh 

Sektor Obytné budovy v majetku města 2010 2018(20) 2030 
Teplo CZT (reálná spotřeba v MWh)  14 500 13 600 9 800 

Elektřina (MWh) 15 9 800 11 640 11 000 

Zemní plyn (MWh) 100 140 160 

Celkem (MWh) 24 400 25 380 20 960 

 

                                                           

 
15 Odhad spotřeby je stanoven pro 3064 bytových jednotek v majetku města při plné obsazenosti a 
s průměrnou spotřebou dle statistiky. Odhad ro rok 2010 je stanoven za předpokladu průměrné 
spotřeby na domácnost 3,2 MWh ročně. 
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Obrázek 20  Podíl renovovaných bytových domů v majetku města Tábor je vyšší, než odpovídá 
celorepublikovému průměru; existuje však stále velký potenciál snižování spotřeby energie 
v již zateplených domech (foto: jcted.cz)  
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3.1.13 Další opatření 
Mezi opatření s velkým dosahem patří zejména osvěta a poradenství, kdy kromě stávajících aktivit 
v rámci projektu Zdravého města to mohou být další projekty, realizované i se soukromým sektorem. 

Vhodnou možností pozitivní stimulace rozvoje je dále také nastavení finanční podpory pro obyvatele 
města.  

3.1.13.1 Fond úspor 

V rámci zaváděného systému energetického management dle ISO 50001 bude vytvořen Fond úspor, 
jehož funkcí bude napomoci financovat drobná investiční a neinvestiční opatření generující další 
(zejména rychlonávratné) úspory energie a vody v rámci majetku města.  

Pravidla Fondu úspor musejí být nastavena pečlivě a schválena radou města i zastupitelstvem. Hlavní 
principy Fondu úspor:  

 prokazatelné úspory energie ve finančním vyjádření16 budou částečně 

o příjmem Fondu úspor na realizaci dalších energetických opatření 

o ponechány danému subjektu k dispozici na financování vlastního plánovaného 
rozvoje a mimořádných aktivit,  

o budou příjmem rozpočtu města a fondu úspor  

 prokazatelná neefektivnost bude ve finančním vyjádření danému subjektu odpočtena 
z přidělených prostředků v následujícím kalendářním roce. V případě, že by tato sankce 
ohrozila provoz, bude rozložena do více let a/nebo bude vyvozena osobní odpovědnost. 

Fond může mít i příjmy z dalších zdrojů, zejména pokud by měl být určen i k podpoře opatření mimo 
rámec majetku města, viz níže.  

3.1.13.2 Podpora energeticky efektivních řešení na straně obyvatel 

Podpora formou dotace rezidentům, resp. obyvatelům města na opatření provedená na budovách 
v rámci katastru města je jednou z účinných možností urychlení zvyšování energetické účinnosti, 
produkce místní energie a snižování emisí skleníkových plynů.  

Dotace může být určena jak na přímou podporu investic, tak na přípravu projektů. S ohledem na 
stávající možnost podpory z programu Nová zelená úsporám je výhodnější přispět na přípravu 
projektů pro čerpání této dotace. Podmínky podpory mohou být následující: 

 Podpora bude určena na zpracování energetického hodnocení objektu  

 Podpora bude určena na zpracování a podání žádosti do programu Nová zelená úsporám, či 
jiného vhodného dotačního titulu  

 Podpora bude poskytnuta pouze na případy, které povedou k realizaci energeticky úsporných 
opatření dle energetického hodnocení objektu 

                                                           

 
16 Motivace pro příspěvkové organizace města se odvíjí od výpočtových hodnot potřeby energie na provoz 
daného subjektu a predikce na další období. Pomocí referenční potřeby energie (výpočtové hodnoty) bude 
nastavena specifická spotřeba energie na nadcházející rozpočtové období. 
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 Po realizaci navržených opatření musí dojít ke snížení výpočtové spotřeby energie 

 Projekt musí být řádně dokončen do 36 měsíců od schválení dotace Radou města. 

Roční objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tuto účelovou dotaci se bude odvíjet 
od průzkumu zájmu mezi občany, v prvním roce to může být například 300 000 Kč.  

Předpokládaná výše podpory na jeden projekt je v rozmezí 10 000 - 50.000 Kč v závislosti na druhu 
opatření. Pákový efekt podpory bude významný, jak v případech komplexní renovace rodinného či 
bytového domu, tak v případě realizace střešní FVE.  

Dotace může být vyplácena například z Fondu úspor, čímž se uspořené prostředky v rámci majetku 
města investují směrem k obyvatelům. 

3.1.13.3 Středisko EKIS 

Jednou z možností je zřízení energetického poradenského střediska pro širokou veřejnost, ideálně 
formou EKIS, což je oficiální podporovaná síť středisek zaštítěná a podporovaná ministerstvem 
průmyslu a obchodu, viz www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/.  

Od roku 2021 je podpora provozu navýšena na 500 000 Kč, což umožňuje realizovat až 830 
poradenských hodin ročně. Střediska budou navíc nově podpořena v případech, že pomohou 
připravovat konkrétní projekty k realizaci příspěvkem na přípravu tohoto projektu (ve výši asi 5000 Kč 
na projekt).  
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4 TERCIÁRNÍ SEKTOR (MIMO MAJETEK MĚSTA) 

Terciální sektor zahrnuje v rámci SECAP sektor služeb mimo městské objekty, tedy např. obchod, 
zdravotnictví, vzdělávání, služby informační, správní a vládní, finanční, pojišťovací, právní a další 
služby. Trend spotřeby energie v tomto sektoru je uveden na níže přiloženém obrázku. Uvedeny jsou 
i údaje o zastoupení jednotlivých nositelů energie. 

Obrázek 21 Trend spotřeby energie v terciárním sektoru 

 
Procentuální zastoupení nositelů energie v roce 2010 v přepočtu na klimaticky normální rok je 
uvedeno v následujícím grafu. 
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Obrázek 22 Struktura nositelů energie v konečné spotřebě terciárního sektoru v roce 2010 

 
Město Tábor patří mezi podporované oblasti pro úspory energie v rámci strukturálních programů. 
Čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů i na energeticky úsporné projekty je tak možno 
např. z dotačních titulů administrovaných Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj. 

V rámci terciálního sektoru tak můžeme od roku 2000 do roku 2018 pozorovat vytěsnění tuhých 
fosilních paliv, snížení spotřeby kapalných fosilních paliv, využití obnovitelných zdrojů (ostatní – 
geotermální energie) a zvyšování dodávek tepla ze SZTE, což přispívá ke snižování emisní zátěže ve 
městě.  

Kalkulace potenciálu dosažitelných přínosů v terciálním sektoru v období 2020 až 2030 vychází 
ze závěrů územní energetické koncepce města Tábor, zpracovaných energetických auditů 
a studií v objektech a areálech provozovaných za účelem poskytování služeb, aktuálních informací o 
využití kapacit ubytovacích zařízení a ploch určených k pronájmu, sportovních zařízení, počtu 
obchodních center a kapacitách jejich prodejních ploch, z údajů uvedených ve výročních zprávách a 
dostupných informací o investičních záměrech s přínosy v oblasti snižování spotřeby energie a emisí 
skleníkových plynů. Reflektovány jsou rovněž legislativní požadavky na provozované zdroje nebo 
zařízení. 

Aplikována jsou úsporná opatření, která svým charakterem zvyšují účinnost výroby/transformace 
energie a zefektivňují užití energie. Jedná se například o: 

 optimalizaci systému MaR za účelem dosahování požadovaného komfortu v jednotlivých 
ročních obdobích. Konkrétně se jedná o 

o ekvitermní regulace - nastavení teplotních spádů otopného nebo chladícího média 
s ohledem na venkovní teplotu, orientaci objektu z hlediska světových stran, 
vnitřních zisků 

o instalaci dynamické regulace na koncové prvky, např. termostatické hlavice, IRC 
ventily (individual room control) s hysterezí teploty (identifikace otevření výplní 
otvorů), blokaci systému klimatizace v době chodu vytápění apod. 
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o regulaci prostorové teploty s ohledem na způsob využívání a dodržování podmínek 
ochrany zdraví při práci (minimální a maximální teplota na pracovišti s ohledem na 
druh práce – energetickém výdeji). Specifickou pozornost věnovat např. 
pronajímaným prostorům nebo hotelovým pokojům (možnosti ovlivnění teplotního 
komfortu uživateli) – kodex energeticky a environmentálně odpovědného chování 

 výměnu původních svítidel s předřadníky (elektromagnetickými nebo elektronickými) za 
moderní LED technologie, včetně možnosti jejich ovládání/regulace 

 instalaci lokálních fotovoltaických elektráren na nevyužité střešní konstrukce např. nákupních 
center, nemocničních zařízení. Zde je nejdříve nutno posoudit statiku objektů, případně 
instalovat váhově příznivější, i když méně efektivní, tenkovrstvé fotovoltaické moduly (pásy) 

 zlepšení tepelně-technických vlastností objektů i se zohledněním jejich umístění v památkově 
chráněném území a podmínek kladených stávající legislativou a technickými normami  

 výměna zdrojů tepla za účinnější, lépe regulovatelné a environmentálně šetrnější zdroje 
(zejména zemní plyn – kondenzační kotle)  

 obměna elektrických spotřebičů za energeticky méně náročné 

 systémy nuceného větrání – instalace rekuperace nebo účinnější rekuperace, osazení pohonů 
frekvenčními měniči, řízení provozu jednotek na základě měřeného množství CO2  
a skutečné teploty v přívodním/odtahovém vzduchotechnickém potrubí nebo v předmětných 
prostorech 

 instalace zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla – využití liberalizovaného trhu 
s komoditami a podpory výroby elektrické energie z vysoce účinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla. Nevýhodou těchto moderních a efektivních zařízení je zvýšení lokálních 
emisí (výroba elektrické energie), servisní náklady, výkaznictví na OTE, hluk a požadavky na 
prostor. Všechny tyto aspekty však lze řešit s patřičnými finančními náklady a administrativou 

 instalace nebo náhrada tepelných čerpadel. Zde je nutno respektovat účel použití a zejména 
další okrajové podmínky (např. dimenzování otopných/chladících soustav nebo způsob 
distribuce otopného/chladícího média) 

 implementace energetického managementu, osazení podružných měření. Stanovení 
nezávisle proměnných, které ovlivňují spotřebu/potřebu energie (např. spotřeba tepla nebo 
chladu vs. počet denostupňů apod.) 

 financování metodou EPC – projekty zamřené na zvýšení účinnosti výroby energie a jejího 
následného užití (zdroje, měření a regulace, technické zabezpečení budov, využití odpadního 
tepla, instalace moderních zařízení a osvětlení, OZE, energetický management a podobně). 

Rekapitulace opatření, očekávaných nákladů a přínosů (energie, emisní plyn CO2) je provedena v níže 
uvedené tabulce.  

Tabulka 25 Přehled opatření v terciárním sektoru 

Opatření Náklady na 
realizaci 

[Kč] 

Snížení 
spotřeby 
energie v 

roce 2020 
[MWh/r] 

Snížení 
spotřeby 
energie v 

roce 2030 
[MWh/r] 

Měrné 
investice na 

snížení 
spotřeby 

energie 
[Kč/MWh] 
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Opatření Náklady na 
realizaci 

[Kč] 

Snížení 
spotřeby 
energie v 

roce 2020 
[MWh/r] 

Snížení 
spotřeby 
energie v 

roce 2030 
[MWh/r] 

Měrné 
investice na 

snížení 
spotřeby 

energie 
[Kč/MWh] 

Nastavení regulace, IRC ventily, 
dodržování teplot, blokace chlazení v době 
vytápění 

3 647 700   1 245 2 930 

Výměna osvětlení za LED 23 706 700   1 082 21 914 

Instalace FVE 5 MWe 175 000 000   4 750 36 842 

Zateplení objektů 160 955 090   2 012 80 000 

Výměna zdrojů tepla (zemní plyn - 
kondenzační kotle) 21 068 900   539 39 892 

Obměna elektrických spotřebičů 10 447 600   264 39 534 

Regulace systému větrání (rekuperace, 
frekvenční měniče, CO2) 

9 358 000   119 78 947 

Instalace KGJ 2 MWe 70 000 000   -383 -182 950 

Instalace nebo obměna tepelných 
čerpadel 9 520 300   229 41 501 

Energetický management, podružná 
měření 5 302 800   421 12 593 

Celkem (pro měrné investice průměr) 489 007 090 - 10 278 47 578 

 

Aktivity města v terciárním sektoru zahrnují: 

 administrativní podporu 

 poskytování poradenství 

 propagaci a osvětu 

 využívání pravomoci kontrolovat kotle z hlediska emisí. 

 



AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU A KLIMA V TÁBOŘE (SECAP)  
VERZE AKČNÍHO PLÁNU K DISKUSI 

 
56 

 

5 OBYTNÉ DOMY MIMO VLASTNICTVÍ MĚSTA 

5.1 Opatření již realizovaná (po roce 2010) 

Nová zelená úsporám 

Z programu Zelená úsporám resp. Nová zelená úsporám byly po roce 2010 podpořeny pouze projekty 
v rodinných domech, jejichž celková investice činila 44,3 mil. Kč, dosažená úspora energie činila 2 542 
MWh/rok. 

Tabulka 26 Opatření realizovaná v domácnostech po roce 2010 

Opatření Náklady na 
realizaci včetně 

DPH 
[tis. Kč] 

Snížení emisí 
CO2 v roce 

2020 
[t/r] 

Snížení emisí 
CO2 v roce 

2030 
[t/r] 

Měrné investice 
na snížení emisí 

[Kč/t CO2] 

Nová zelená úsporám - rodinné 
domy 

44 354 368 403 110 189 

Celkem (pro měrné investice 
průměr) 

44 364 368 403 110 189 

5.2 Opatření navrhovaná 
Tabulka 27 Navrhovaná opatření v domácnostech 

Opatření Náklady na 
realizaci včetně 

DPH 
[tis. Kč] 

Snížení emisí 
CO2 v roce 

2020 
[t/r] 

Snížení emisí 
CO2 v roce 

2030 
[t/r] 

Měrné investice 
na snížení emisí 

[Kč/t CO2] 

Zateplení bytových domů 1 254 193 4 505 1 499 208 889 
Zateplení rodinných domů 1 760 053 5 109 3 018 216 562 
Vytěsnění zbývajícího uhlí z 
domácností 

254 944 0 4 989 54 824 

Obměna starých plynových kotlů v 
domácnostech 

126 000 0 196 641 731 

Výměna osvětlení za LED v 
domácnostech 

5 345 0 1 227 4 358 

Obměna domácích 
elektrospotřebičů 

29 055 0 383 75 852 

Náhrada přímotopů TČ 11 637 0 343 33 976 
Celkem (pro měrné investice 
průměr) 

3 441 227 9 614 11 654 211 126 
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5.2.1 Konkrétní navrhovaná opatření 

Zateplení bytových domů 

Zateplení bytových domů zahrnuje opatření zlepšující provozní hospodárnost vytápěcí soustavy 
domu (termostatické ventily, vyvážení soustavy) a opatření zlepšující tepelný odpor hlavních 
stavebních konstrukcí domu (zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní). 

 úspora energie 23 226 MWh/r (strukturu uspořených nositelů energie uvažujeme stejnou, 
jako byla struktura konečné spotřeby na vytápění v roce 2010) 

 investiční náklady: 1 253,2 mil. Kč. 

Aktivity města v této oblasti zahrnují: 

 administrativní podporu 

 propagaci a osvětu 

 poskytování poradenství. 

Zateplení rodinných domů 

Zateplení rodinných domů zahrnuje opatření zlepšující provozní hospodárnost vytápěcí soustavy 
domu (termostatické ventily, vyvážení soustavy) a opatření zlepšující tepelný odpor hlavních 
stavebních konstrukcí domu (zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní). 

 úspora energie: 53 335 MWh/r (strukturu uspořených nositelů energie uvažujeme stejnou, 
jako byla struktura konečné spotřeby na vytápění v roce 2010) 

 investiční náklady: 1 760,05 mil. Kč 

Aktivity města v této oblasti zahrnují: 

 administrativní podporu 

 propagaci a osvětu 

 poskytování poradenství. 

Vytěsnění zbývajícího uhlí z domácností 

Vytěsnění veškeré spotřeby hnědého a černého uhlí v kotlích a jejich náhrada plynovými kotli 

 úspora HU: 19 089 MWh/r 

 úspora ČU: 3 298 MWh/r 

 zvýšení spotřeby ZP: 15 480 MWh/r 

 investiční náklady: 254,9 mil. Kč. 

Aktivity města v této oblasti zahrnují: 

 využívání pravomoci kontrolovat kotle z hlediska emisí 

 propagaci a osvětu 
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 poskytování poradenství. 

Obměna starých plynových kotlů v domácnostech 

Spotřeba ZP v domácnostech v roce 2010 je 41 440 MWh. Přibližně 2 000 RD je vytápěno zemním 
plynem. Opatření se týká náhrady 70 % plynových kotlů se spotřebou po zateplení 9 722 MWh. Za 
předpokladu náhrady kotlů s účinností z 85% za kondenzační plynové kotle s účinností 95 % lze v roce 
2030 očekávat úsporu ZP 972 MWh. 

 úspora ZP: 972 MWh/r 

 investiční náklady: 126 mil. Kč. 

Aktivity města v této oblasti zahrnují: 

 využívání pravomoci kontrolovat kotle z hlediska emisí 

 propagaci a osvětu 

 poskytování poradenství. 

Výměna osvětlení za LED v domácnostech 

Předmětem opaření je postupná náhrada klasických žárovek a úsporných zářivek v domácnostech 
světelnými zdroji s LED. Při náhradě klasické žárovky klesne spotřeba elektrické energie asi o 80 % a 
při náhradě úsporné zářivky zhruba o polovinu. Podíl elektřiny spotřebované na osvětlení uvažujeme 
10 % z celkové spotřeby elektrické energie a podíl již vyměněných zdrojů světla 40 %. 

 úspora elektřiny: 2 360 MWh/r 

 investiční náklady: 5 mil. Kč. 

Aktivity města v této oblasti zahrnují: 

 propagaci a osvětu 

 poskytování poradenství. 

Obměna domácích elektrospotřebičů 

Opatření je částečná náhrada domácích elektrických spotřebičů novými s vyšší účinností. 
Předpokládáme, že podíl spotřeby elektřiny pro elektrické spotřebiče v domácnostech obnáší 30 % a 
že dojde k úspoře 5 % z této spotřeby. 

 úspora elektřiny: 737 MWh/r 

 investiční náklady: 29 mil. Kč. 

Aktivity města v této oblasti zahrnují: 

 propagaci a osvětu 

 poskytování poradenství. 
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Náhrada přímotopů v domácnostech tepelnými čerpadly 

Na základě tarifní statistiky činila spotřeba elektřiny pro přímotopné vytápění asi 9 832 MWh. 
Předpokládáme záměnu 10 % přímotopných topidel za tepelná čerpadla. Topný faktor tepelných 
čerpadel předpokládáme 3,0. 

 úspora elektřiny: 659 MWh/r 

 investiční náklady: 11,4 mil. Kč. 

Aktivity města v této oblasti zahrnují: 

 propagaci a osvětu 

 poskytování poradenství. 

5.2.2 Obecně k celkovému potenciálu úspor energie v bytovém 
fondu 

Energeticky úsporná opatření v bytovém a domovním fondu, která jsou v posledních letech již 
realizována, zahrnují zejména: 

 Regenerace stávajícího panelového bytového fondu zateplením, výměnou oken, případně 
dalšími energeticky úspornými opatřeními. Očekává se dokončení realizace těchto opatření a 
také celková modernizace domů pro bydlení. Tento typ opatření je výhodné realizovat s 
využitím dotace z Nové zelená úsporám (NZÚ). 

 Rekonstrukce a modernizace starého bytového fondu – cihlové domy – dosažení významných 
úspor je v těchto domech spojeno s vyššími náklady než u panelových domů. Tento typ 
opatření je výhodné realizovat s využitím dotace z Nové zelená úsporám (NZÚ). 

 Zateplení RD, využití OZE v RD – nárůst zájmu o tato opatření může být vyvolán také existencí 
dotačního titulu na tato energeticky úsporná opatření – který směřuje zejména do oblasti 
snížení emisí CO2 – program Nová zelená úsporám (NZÚ). 

 Modernizace zdrojů, izolace a modernizace otopných soustav, domovních předávacích stanic, 
technického vybavení. Tato opatření vhodně doplňují zateplení a výměnu oken. 

 Podpora nové bytové výstavby v nízkoenergetickém standardu pro cílové skupiny obyvatel 
(důchodci, lidé v nouzi, mládež opouštějící dětské domovy, sociálně slabší mladé rodiny, 
dospělé osamostatňující se děti). 

 Osvěta a informovanost o možnostech v realizaci opatření a možnostech jejich financování – 
poradenské středisko, případně informační databáze, přístupná na webu města. 

5.2.2.1 Odvození potenciálu úspor energie v bytovém sektoru 

Potenciál úspor v bytovém sektoru byl stanoven pro rok 2030, v členění na byty v rodinných domech 
a byty v bytových domech. Při stanovení potenciálu úspor jsme vycházeli z měrných spotřeb 
stávajícího bytového fondu (rozdílně dle období výstavby) s promítnutím odborného odhadu podílu 
již zateplených budov, tj. poměru zastoupení budov v původním stavu a budov již renovovaných 
(zjištěno při prohlídkách objektů). 

Měrnou spotřebu energie na vytápění v různých obdobích výstavby odvozenou z platných norem a 
empirických studií uvádí první sloupec v následující tabulce. Druhý sloupec znamená dosažení měrné 
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spotřeby po provedených energeticky úsporných opatřeních do roku 2020 (s ohledem na platnou 
legislativu, resp. požadavky norem na tepelnou ochranu budov). Poslední sloupec znamená dosažení 
měrné spotřeby po provedených energeticky úsporných opatřeních mezi lety 2020 až 2030. 

Tabulka 28 Energetická náročnost objektů podle období výstavby se zohledněním provedených 
rekonstrukcí 

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

Měrná spotřeba energie – stávající bytový 
fond [kWh/m2. rok] 

Původní v r. 
2010 

Po 
opatřeních 

2020 

Po 
opatřeních 

2030 

Rodinné domy 

< 1920 145 90 80 
< 1970 145 90 60 

1971 – 1980 130 80 30 
1981 – 2000 100 70 30 
2001 – 2011 95 70 30 

     

Bytové a ostatní 
budovy 

< 1920 135 90 80 
< 1970 130 90 60 

1971 – 1980 80 60 30 
1981 – 2000 80 60 30 
2001 – 2011 80 60 30 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Potenciál byl vypočten z rozdílu měrných spotřeb na vytápění stávající zástavby a nových požadavků 
norem na tepelnou ochranu budov. Stanovení spotřeby tepla pro vytápění v roce 2020 koresponduje 
s údaji spotřeby energie pro vytápění (předpoklad 60 – 70 % z celkové spotřeby) v domácnostech. 

Stanovení potenciálu v roce 2030 vychází z předpokladu, že budovy budou rekonstruovány tak, aby 
splňovaly požadavky normy ČSN 730540-2:2011 a legislativní požadavky na energetickou náročnost 
budov. Dle stávající legislativy je u rekonstrukcí budov požadováno od roku 2021 dosažení nákladově 
optimální úrovně měrných ukazatelů, což odpovídá požadavkům normy ČSN 730540-2:2011 a 
legislativním požadavkům na energetickou náročnost budov dle zákona 406/2000 Sb. v aktuálním 
znění. V roce 2030 vycházíme z předpokladu, že budovy budou rekonstruovány tak, aby splňovaly 
doporučení normy ČSN 730540-2:2011 a legislativní požadavky na energetickou náročnost budov. 
Těmto hodnotám pak odpovídají použité měrné ukazatele na vztažnou plochu. Kromě měrných 
ukazatelů byl při výpočtu potenciálu úspor zohledněn předpokládaný podíl zrenovovaných budov (v 
členění dle období výstavby). 

Tabulka 29 Podíl bytů, u nichž je dosažena hodnota měrného ukazatele dle výše uvedené tabulky 
energeticky úspornými opatřeními 

OBDOBÍ VÝSTAVBY 
  

 Podíl zateplených bytů 
Počet bytů Původní 

v době 
výstavby 

V roce 2020 
proti roku 
výstavby 

V roce 2030 
proti roku 
2020 tj. ze 

zbylých 
nezateplených 

Rodinné domy 

< 1920 1 845 0 5% 25% 
< 1970 5 124 0 60% 50% 

1971 – 1980 3 103 0 60% 50% 
1981 – 2000 3 739 0 30% 50% 
2001 – 2011 1 669 0 0% 50% 
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OBDOBÍ VÝSTAVBY 
  

 Podíl zateplených bytů 
Počet bytů Původní 

v době 
výstavby 

V roce 2020 
proti roku 
výstavby 

V roce 2030 
proti roku 
2020 tj. ze 

zbylých 
nezateplených 

      

Bytové a ostatní budovy 

< 1920 343 0 20% 40% 
< 1970 5 422 0 70% 50% 

1971 – 1980 4 424 0 70% 25% 
1981 – 2000 4 449 0 50% 25% 
2001 – 2011 887 0 0% 25% 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Potenciál úspor energie je spatřován zejména ve spotřebě tepla, paliv a energie pro vytápění, které 
tvoří v průměru 60-70 % celkové spotřeby paliv a energie v budovách. Úsporná opatření ve spotřebě 
pro vytápění v budovách a jejich typické přínosy ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 30 Energeticky úsporná opatřeni v budovách bytového sektoru 

Opatření  % úspor Poznámka 

Výměna oken  
a vstupních dveří 20% 

Podle typu oken, úspora odpovídá výměně oken starých 20 let (U= 2,9 
W/(m2K) a horší za nová okna s celkovou hodnotou součinitele prostupu 
tepla U=1,2 W/(m2K); náhrada za okna s ještě lepšími parametry je 
možná a přinese další úspory, ale je vhodné úsporná opatření 
optimalizovat. 

Tepelná izolace objektu 
– obvodových stěn  30% 

Procento úspor odpovídá porovnání objektu s obvodovým zdivem tl. 35 
cm po zateplení izolací tl. 15 cm, izolace vyšší tloušťky přinese 
dodatečnou úsporu, záleží ale velmi na provedení a odizolování od 
terénu a řešení tepelných mostů.  

Tepelná izolace objektu 
– střechy, podlahy, 
základy, sokly apod. 

10 – 20% 
Tepelná izolace střechy může být náročná na provedení, ale přináší efekt 
i v létě jako ochrana proti přehřívání (tl.35cm); izolace základů a podlahy 
nad terénem velmi přispívá ke zvýšení tepelné pohody.  

Regulace topného 
systému  5-10% 

Výrazných úspor lze docílit účinnou regulací topného systému a osazením 
úsporných zařízení, armatur, regulačních ventilů, izolací rozvodů a 
armatur v nevytápěných prostorech apod.  

Větrání s rekuperací  5% 

Úspory energie při nuceném větrání jsou dány účinností rekuperace (cca 
75% tepla v odváděném vzduchu je využito pro předehřev přiváděného 
větracího vzduchu; na rozdíl od přirozeného větrání, kdy je toto teplo 
odváděno bez užitku).  

Sluneční ohřev 
s akumulací tepla 10% 

Vyjadřuje úsporu tepla pro ohřev vody při krytí její potřeby solárním 
systémem z 60 %, v případě využití pro přitápění se úspora zvýší o cca 
polovinu (12%).  

Celkem  40 – 50% 
Podíl (%) úspor dílčími opatřeními nelze přímo sčítat, podíl je vždy 
přepočítán po odečtení úspory předchozího opatření.  

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 
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5.2.2.2 Opatření použitá při vyčíslení potenciálu úspor energie v bytovém fondu 

Opatření zlepšující provozní hospodárnost vytápěcí soustavy domu 

Instalace termostatických regulačních ventilů všude tam, kde to technické provedení vytápěcího 
systému umožňuje, může dosti výrazně zvýšit provozní hospodárnost vytápění. Ventily omezí 
přetápění jednotlivých místností a umožní využít vnitřní i vnější tepelné zisky, např. při oslunění 
fasády. Nezbytnou součástí instalace je vyregulování otopné soustavy, zejména po dodatečném 
zateplení obvodového pláště budovy. Správná funkce ventilů je posílena instalací regulátorů tlakové 
diference v rozsáhlejších otopných soustavách a odstraněním nečistot z potrubí. Předpokladem 
snížení spotřeby tepla v bytových domech je dostatečná ekonomická motivace uživatelů bytů k 
energeticky úspornému chování; 

Opatření zlepšující tepelný odpor hlavních stavebních konstrukcí domu 

Dodatečná izolace střechy (BD) nebo stropu pod půdou (RD, BD). Opatření řeší nedostatečné 
tepelně izolační vlastnosti střešní konstrukce a umožňuje odstranění závad vzniklých zatékáním vody 
u plochých střech. 

Dodatečná izolace obvodových stěn. Je vyvinuta a nabízena řada technologií vhodných pro každý typ 
obytné budovy. Tepelný odpor konstrukce stěny lze dodatečnou izolací fasády objektu zvýšit na 
úroveň hodnot doporučených normou ČSN 730540. 

Opatření snižující tepelné ztráty oken a dveří 

Utěsnění oken a dveří. Utěsněním okenních a dveřních spár neoprenovým těsněním vloženým do 
drážek vyfrézovaných v okenním rámu se výrazně sníží tepelné ztráty infiltrací, zejména u objektů 
vystavených silným větrům. Utěsnění oken lze provádět na již vyměněných a netěsnících oknech. 

Repase oken s instalací speciálního skla. Pokud stav oken nevyžaduje jejich výměnu za nová a jejich 
konstrukce neumožňuje přídavné zasklení, je možná výměna vnitřního skla za speciální sklo s 
odrazivou vrstvou. Repase oken je přijatelným opatřením na historických památkově chráněných 
objektech. 

Výměna oken za plastová se zvýšenou izolační schopností. Pokud stav oken vyžaduje jejich výměnu 
za nová, lze doporučit užití oken nejvyšší kvality. Omezení vyplývá z památkové ochrany budov. 

Plynofikace vytápěcích soustav na tuhá paliva  

Zdrojem úspor je při náhradě tuhých paliv podstatně vyšší provozní účinnost vytápěcí soustavy 
objektu, lepší regulovatelnost umožňující snížení spotřeby plynu a elektrické energie při zachování 
srovnatelného komfortu tepelné pohody a využití vnitřních tepelných zisků a oslunění budovy. 
Investice do modernějšího vytápěcího systému je obvykle provázena zlepšením tepelně technických 
vlastností vytápěného objektu díky dodatečnému zateplení obvodových stěn a střechy, nebo 
dotěsněním oken. 
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Modernizace vytápěcích soustav a kotlů 

Starší plynové kotle, které jsou konstrukčně zastaralé, nemají možnost plynulé modulace výkonu 
(automatické přizpůsobení aktuální tepelné potřebě objektu či uživatele) a jejich celková regulace 
nedokáže pružně reagovat na případné změny. Nezanedbatelná část vyprodukovaného tepla uniká 
komínem či do vnějšího prostoru. Moderní nízkoteplotní plynové kotle dosahují průměrné účinnosti 
provozu okolo 92 %, plynové kotle pracující v kondenzačním režimu, tzn. kotle, které jsou navíc 
schopny zužitkovat energii vodní páry vznikající spalováním plynu, uvádějí účinnost nad 98 a více %, 
průměrná roční účinnost je kolem 96 %. Obdobně platí i pro kotle na tuhá paliva, že moderní kotle 
jsou mnohem účinnější, pohodlnější na obsluhu, případně doporučujeme – zejména v nových 
domech – kotle zplyňovací s nízkými emisemi do ovzduší, na uhlí a především na palivové dřevo. V 
novostavbách doporučujeme také kotle na peletky. 

Obnovitelné zdroje 

Další úspory je možné dosáhnout ve spotřebě teplé vody – např. instalací solárních kolektorů či 
fotovoltaických panelů, při vaření, praní, v dalších činnostech kolem domu a bytu výměnou 
spotřebičů a technologií, modernizací chladících aklimatizačních zařízení, apod. 

Instalace tepelného čerpadla 

Jedná se o opatření vhodné zejména pro rodinné domy po zateplení s využitím podpory z programu 
NZÚ. 

5.2.2.3 Vyčíslení celkového potenciálu úspor v bytovém fondu 

Pro vyjádření potenciálu úspory energie v bytovém fondu byl vytvořen model zohledňující data o 
stávajícím bytovém fondu (SLBD2011). Při tvorbě koeficientů zohledňujících úspory energie, které 
nastaly s ohledem na již realizovaná opatření, byly využity údaje získané během místního šetření ve 
vybraných lokalitách.  

Na základě typu stávající zástavby, předpokladům o množství zrekonstruovaných domů, o období 
výstavby, množství již realizovaných opatření v dané lokalitě atd., bylo přistoupeno k odhadu 
potenciálu úspor v roce 2030. K vyjádření potenciálu úspor energie na vytápění v bytovém sektoru 
bylo využito znalostí standardně dosahované úspory energie. Tyto úspory vyplývají z porovnání 
naměřených hodnot spotřeby energie před a po realizaci opatření vedoucích k úsporám energie na 
vytápění, výsledků získaných z energetických auditů a běžně udávaných údajů pro Českou republiku. 

Při stanovení potenciálu úspor byl zohledněn i fakt, že mnohé z domů jsou předmětem památkové 
péče, a že u nich není možné běžné zateplení tak, jak je to u ostatních domů. 

Po zahrnutí jednotlivých vstupních dat a zohlednění dalších faktorů (viz výše uvedeno) byl vypočten 
potenciál úspor energie pro rodinné a bytové domy. Počet bytů vystavěných během jednotlivých 
období výstavby ve 20. století, stejně jako výše dosaženého potenciálu úspor je znázorněna na 
následujících grafech. 
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Obrázek 23 Očekávaný potenciál úspor energie na vytápění (byty v rodinných domech) 

 
Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Obrázek 24 Očekávaný potenciál úspor energie na vytápění (byty v bytových domech) 

 
Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 
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Očekávaná úspora energie na vytápění je vypočtena na základě současného tempa rekonstrukce 
stávajících budov a běžně realizovaných opatření na stavebních konstrukcích a technickém zařízení 
budov. Dosažená výše úspor energie na vytápění je vyjádřena samostatně pro rodinné a pro bytové 
domy. 

Obrázek 25 Očekávaný potenciál úspor energie na vytápění (byty v RD a BD) 

 
Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 
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6 SEKTOR DOPRAVY 

6.1 Mobilní zdroje na území města Tábor v roce 2020 a 
2030 

Pro stanovení skladby vozového parku města a městské hromadné dopravy (MHD) v roce 2020 
a 2030 byly použity informace dodané městem, organizacemi spravujícími vozový park a MHD. 
Ostatní silniční doprava byla zpracována na základě Celostátních sčítání dopravy (CSD) a Prognózy 
intenzit dopravy stanovené Ministerstvem dopravy. 

6.1.1 Vozový park města Tábor a jím zřízených organizací 
Pro stanovení skladby vozového parku města a městských organizací pro rok 2020 byly použity 
informace v podrobné struktuře dodané městem za jednotlivá vozidla s údaji o typu vozidla, palivu, 
roku výroby, podílu jízdy ve městě, spotřebě paliva a proběhy za rok 2019 pro jednotlivá vozidla. Pro 
výpočet spotřeby energie a produkce emisí CO2 za rok 2020 byly použity tyto údaje za rok 2019, 
doplněné o údaje o nákupu nových vozidel a vyřazení starších vozidel. Pro výhledový rok 2030 byla 
uvažována přirozená obměna vozového parku, která postupně nahrazuje stávající vozidla starší 15 
let. Limit 15 let koresponduje s průměrným stářím osobních automobilů v ČR (statistiky Svazu 
dovozců automobilů (SDA)). Pro výpočet spotřeby PHM byly uvažovány navrhované flotilové emisní 
limity CO2 – pro osobní automobily 95 g/km a pro lehká užitková vozidla 147 g/km [1], [2]. Roční 
proběh byl uvažován stejný jako u obdobných vozidel v posledním známém roce. Podobný 
předpoklad byl použit i v případě používaného paliva. Tabulka 31 uvádí uvažované údaje o spotřebě 
pohonných hmot vozového parku organizací města Tábor za rok 2020 a 2030. 

Tabulka 31 Údaje o spotřebě pohonných hmot vozového parku organizací města Tábor za rok 2020 a 2030 

PHM Jednotky 2020 2030 

Benzín l/rok 12 086 9 025 

Nafta l/rok 105 695 102 621 

CNG kg/rok 627 627 

Elektro MWh/rok 4,1 4,1 

6.1.2 Vozový park městské hromadné dopravy 
Pro stanovení skladby vozového parku MHD Tábor pro rok 2020 byly použity informace v podrobné 
struktuře dodané společností COMETT PLUS, spol., která ve městě Tábor zajišťuje MHD, za jednotlivé 
autobusy s údaji o typu vozidla, palivu, roku výroby, spotřebě paliva a proběhy za rok 2019 pro 
jednotlivá vozidla. Pro výpočet spotřeby energie a produkce emisí CO2 za rok 2020 byly použity tyto 
údaje za rok 2019, aktualizované na stav vozového parku v roce 2020. Vzhledem k tomu, že 
k nasazení kompletního vozového parku MHD autobusy s CNG pohonem došlo v roce 2019, pro 
výhledový rok 2030 byly použity autobusy s pohonem na CNG se stejnými proběhy jako v posledním 
známém roce a spotřeby byly převzaty z průměrných hodnot spotřeb autobusů délky 8, 12 a 18 m 
udávané provozovatelem MHD ve městě Tábor. Tato spotřeba CNG činí 714 138 kg/rok. 
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6.1.3 Vozový park ostatní městské silniční dopravy 
Pro stanovení dynamické skladby vozového parku ostatní městské silniční dopravy pro rok 2020 
a 2030 byla použita dynamická skladba vozového parku pro rok 2018, která byla upravena s použitím 
výhledových modelových grafů firmy ATEM s.r.o. [3], s prognózou vývoje dynamické skladby pro rok 
2020 a 2030, které respektují prognózu Vize silniční dopravy v roce 2030 a Národního plánu čisté 
mobility. Dynamické skladby byly dále upraveny dle Aktualizace Národního akčního plánu čisté 
mobility (NAP CM, 2019), kdy byla uvažována i osobní vozidla s elektrickým pohonem. Dynamické 
skladby vozového parku pro roky 2020 a 2030 uvádí Tabulka 32 a Tabulka 33. 

Tabulka 32 Dynamická skladba vozového parku v roce 2020 

Kategorie 
vozidla 

Palivo Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

OV Benzín 1,38 0,68 2,05 4,47 10,89 14,63 19,06 

OV Nafta 1,18 0,59 1,76 3,82 9,32 12,52 16,31 

OV LPG 0,00 0,00 0,05 0,03 0,22 0,30 0,39 

OV CNG 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,10 0,13 

OV Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

LNV Benzín 0,24 0,12 0,36 0,78 1,90 2,55 3,32 

LNV Nafta 2,31 1,15 3,44 7,50 18,27 24,55 31,97 

LNV CNG 0,00 0,00 0,00 0,13 0,35 0,46 0,61 

TNV Nafta 2,41 0,60 2,41 7,83 14,46 22,89 49,40 

Tabulka 33 Dynamická skladba vozového parku v roce 2030 

Kategorie 
vozidla 

Palivo Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

OV Benzín 0,99 0,16 0,23 0,65 1,49 4,95 43,36 

OV Nafta 0,85 0,13 0,20 0,56 1,28 4,23 36,86 

OV LPG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,60 

OV CNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,30 

OV Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

LNV Benzín 0,18 0,03 0,04 0,12 0,27 0,89 7,74 

LNV Nafta 1,71 0,27 0,40 1,12 2,58 8,55 74,45 

LNV CNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,16 1,41 

TNV Nafta 2,30 0,40 0,50 0,90 1,50 3,80 90,60 

Pro stanovení vývoje intenzit dopravy bylo nejprve nutné vymezit dotčenou silniční síť, na které je 
možné stanovit průběh intenzit v roce 2020 a 2030. Do výpočtu byly zahrnuty komunikace v rozsahu 
Celostátního sčítání dopravy (CSD), tj. dálnice, silnice I. třídy, silnice II. a část silnic III. třídy, doplněné 
o silnice místní. Dálnice a silnice I. třídy jsou v majetku státu (správu provádí Ředitelství silnic a dálnic 
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ČR), silnice II. a III. třídy v majetku kraje (správcem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje) a 
město tak vlastní pouze komunikace zahrnuté do kategorie místních. Výhledová intenzita provozu 
pro rok 2020 a 2030 byla stanovena pomocí přepočtových koeficientů dle TP 225 [4] s využitím 
samostatných koeficientů pro osobní, lehká nákladní a těžká nákladní vozidla a pro kategorie 
komunikací. Celkové dopravní výkony v hodnocené síti komunikací jsou uvedené v následujících třech 
tabulkách. Nejvyšší dopravní výkony jsou realizovány na státních komunikacích, nejnižší na 
komunikacích místních. 

Tabulka 34 Celkový denní dopravní výkon v hodnocené síti komunikací v tis. vzkm v kategorii osobních 
vozidel 

Komunikace dle vlastníka 2020 2030 

Státní 204,33 219,41 

Krajské 159,04 169,64 

Místní 71,76 76,55 

Celkový součet 380,07 414,41 

Tabulka 35 Celkový denní dopravní výkon v hodnocené síti komunikací v tis. vzkm v kategorii lehkých 
nákladních automobilů 

Komunikace dle vlastníka 2020 2030 

Státní 20,46 23,39 

Krajské 12,40 14,63 

Místní 6,78 8,00 

Celkový součet 32,82 37,66 

Tabulka 36 Celkový denní dopravní výkon v hodnocené síti komunikací v tis. vzkm v kategorii těžkých 
nákladních automobilů 

Komunikace dle vlastníka 2020 2030 

Státní 36,37 38,98 

Krajské 6,66 7,11 

Místní 3,45 3,68 

Celkový součet 44,79 44,97 
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6.2 Výpočet spotřeby energie a produkce emisí CO2 
v dopravě v roce 2020 a 2030 

6.2.1 Metodika výpočtu 
Pro výpočet energie a emisí CO2 vozového parku města, jím zřízených organizací a městské hromadné 
dopravy (MHD) byla použita data o spotřebách PHM za rok 2020 a 2030. Energetická a emisní bilance 
ze silniční dopravy vychází z dopravních intenzit a dynamické skladby vozidel na komunikacích města 
Tábor. Detailnější popis metodiky výpočtu je uveden v následujících podkapitolách. Doporučená 
opatření jsou pak vyhodnocena zvlášť v kapitole zabývající se opatřeními. 

6.2.1.1 Spotřeba energie a produkce emisí CO2 při provozu vozidel v majetku města 
a jím zřízených organizací  

Výchozím podkladem pro výpočet spotřeby energie a produkce emisí CO2 z provozu vozidel v majetku 
města a jím zřízených organizací byly údaje o spotřebách pohonných hmot a odhady podílu jízdy ve 
městě v roce 2020 a 2030. Spotřeby pohonných hmot byly přepočteny s ohledem na podíl jízdy ve 
městě. Výsledná spotřeba PHM byla přepočtena na spotřebovanou energii pomocí konverzních 
faktorů pro jednotlivá paliva, uvedených v metodice SEAP [5]. Výpočet produkce emisí CO2 byl 
proveden na základě emisních faktorů jednotlivých paliv uvedených v metodice SEAP [5], přičemž 
vstupem pro výpočet byla energie spotřebovaná ve vozových parcích za rok. Ve scénáři roku 2020 byl 
použit stejný podíl biosložek jako v roce 2018. Pro scénář 2030 byl podíl biosložek u nafty i u benzínu 
navýšen na 10 % v souladu s předpokládaným zaváděním motorových paliv E10 a B10 do běžného 
prodeje (biopaliva nejsou zahrnuta do emisí CO2). Energetická a emisní bilance ve scénářích let 2020 
a 2030 uvažuje pouze standartní chování hodnocených subjektů (např. se neuvažuje změna druhu 
pohonu vozidel). 

6.2.1.2 Spotřeba energie a produkce emisí CO2 v městské hromadné dopravě 

Výchozím podkladem pro výpočet spotřeby energie a produkce emisí CO2 z městské hromadné 
dopravy byly údaje o spotřebách pohonných hmot v roce 2020 a 2030. Výsledná spotřeba PHM byla 
dále přepočtena na spotřebovanou energii pomocí konverzních faktorů pro jednotlivá paliva, 
uvedených v metodice SEAP [5]. Ze spotřebované energie byl proveden výpočet produkce emisí CO2 
na základě emisních faktorů uvedených paliv [5], přičemž vstupem pro výpočet byla energie 
spotřebovaná vozidly MHD. Ve scénáři roku 2020 byl použit stejný podíl biosložek jako v roce 2018. 
Pro scénář 2030 byl podíl biosložek u nafty i u benzínu navýšen na 10 % v souladu s předpokládaným 
zaváděním motorových paliv E10 a B10 do běžného prodeje (biopaliva nejsou zahrnuta do emisí CO2). 
Energetická a emisní bilance ve scénářích let 2020 a 2030 uvažují pouze standartní chování 
hodnocených subjektů (např. se neuvažuje změna druhu pohonu vozidel). 

6.2.1.3 Spotřeba energie a produkce emisí CO2 z ostatní silniční dopravy 

Vstupem pro výpočet spotřeby energie ze silniční dopravy byly údaje o intenzitách dopravy 
a dynamické skladbě vozidel na komunikacích na území města v roce 2020 a 2030. Ke stanovení 
spotřeby energie byly použity vztahy pro výpočet rychlostně závislých faktorů spotřeby jednotlivých 
emisních kategorií vozidel dle metodiky EMEP/EEA [6]. Údaje o průměrné rychlosti dopravního 
proudu vychází z odborného odhadu na daném úseku komunikace. Emise CO2 byly vypočteny pomocí 
emisních faktorů pro jednotlivá paliva, uvedených v metodice SEAP [5]. Ve scénáři roku 2020 byl 
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použit stejný podíl biosložek jako v roce 2018. Pro scénář 2030 byl podíl biosložek u nafty i u benzínu 
navýšen na 10 % v souladu s předpokládaným zaváděním motorových paliv E10 a B10 do běžného 
prodeje (biopaliva nejsou zahrnuta do emisí CO2).  

6.2.2 Výsledná spotřeba energie a produkce emisí CO2 
Do bilancí MEI započítáváme dopravu na všech komunikacích na území města pro vozidla v majetku 
města a jím zřízených organizací a vozidla veřejné hromadné dopravy, neboť město má nad těmito 
vozidly plnou kontrolu. Doprava soukromými a komerčními vozidly se započítává pouze na městských 
komunikacích, neboť na krajských a státních komunikacích nemá město možnost tuto dopravu 
ovlivňovat. Tabulka 37 uvádí celkovou roční spotřebu energie v sektoru dopravy v členění podle 
vlastníka vozidel. 

Tabulka 37 Celková roční spotřeba energie [MWh] v sektoru doprava 

Vozidla dle vlastníka 2020 2030 

Vozidla v majetku města a jím zřízených organizací 1 177 1 115 

Vozidla městské hromadné dopravy 9 498 9 498 

Soukromá a komerční vozidla 26 809 29 281 

Celkem 37 484 39 894 

6.3 Opatření plánovaná a realizovaná městem do roku 
2020 

6.3.1 Zklidňující opatření 
Město tábor zajistilo vytvoření bezpečného prostředí pro obyvatele: 

 Přechod pro chodce - ul. Soví, náklady 393 711 Kč 

 Přechod pro chodce - ul. Průběžná 

 Přechod pro chodce - ul. Komenského 

 Obytná zóna - ul. U Kříže (2014) 

 Obytná zóna - ul. K. Černého, ul. K Jordánu, Za hřištěm (2015) 

 Obytná zóna - ul. K Pětimostí (2015) 

 Obytná zóna - ul. Míkova (2018), náklady 6 678 768 Kč 

 Obytná zóna - ul. K Větrovům, ul. V Ohradách, ul. V Kopci (2019) 

 Pěší zóna - ul. Na Bydžově (2013) 

 Lávka pro pěší a cyklisty - ul. Budějovická (2019), náklady 17 991 496 Kč 

6.3.2 Parkování ve městě 
 Parkování - ul. Valdenská (2013), náklady 1 561 149 Kč 



AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU A KLIMA V TÁBOŘE (SECAP)  
VERZE AKČNÍHO PLÁNU K DISKUSI 

 
71 

 

 Parkování - ul. Vožická (2016), náklady 1 434 553 Kč 

 Parkování - ul. K Vodopádu (2019), náklady 1 338 864 Kč 

 Parkovací dům u Střelnice a u Pivovaru, náklady 120 000 Kč (TS) 

Za parkování ve městě je možné platit pomocí mobilní aplikace Park Simply a SEJF. Vozidla 
na alternativní pohon (CNG, Plug-in Hybrid (PHEV), Hybrid (FHEV) a elektromobily) mají zvýhodněné 
parkování se slevou 30 %.  

6.3.3 Podpora cyklistické dopravy 
 Cyklostezka Měšice - Zárybničná Lhota (2014), náklady 442 108 Kč 

 Cyklostezka ul. Jeronýmova - ul. Bezručova (2017) 

 Cyklostezka ul. Dukelských bojovníků - ul. Budovcova (2017), náklady 29 525 133 Kč 

 Cyklostezka Horky - Větrovy (2019), náklady 2 771 598 Kč 

 Bike box (2 ks) - ul. Valdenská, náklady 642 849 Kč 

6.3.4 Výstavba dobíjecích stanic 
 1 dobíjecí stanice, ul. Komenského (2012) 

 2 dobíjecí stanice, Žižkově náměstí, celkové náklady 210 tis. Kč, dotace 70 tis. Kč 

 1 dobíjecí stanice, Pod Střelnicí, celkové náklady 120 tis. Kč, investor Technické služby Tábor 
s.r.o. 

 1 dobíjecí stanice, garáže Tabačka, celkové náklady 120 tis. Kč, investor Technické služby 
Tábor s.r.o. 

6.3.5 Ostatní opatření 
 Omezení vjezdu nákladní tranzitní dopravy do centra (2016) 

 Preference MHD na světelné křižovatce na nám. F. Křižíka 

 Vyhrazený pruh MHD – ul. Soběslavská 

 Výstavba 2 dobíjecích stanic, ul. Kvapilova a ul. Václava Soumara 

6.4 Opatření plánovaná městem do roku 2030 
Město Tábor plánuje do roku 2030 řadu projektů: 

 Zónu s rychlostí 30 - ul. Jesenského 

 Obytnou zónu - ul. Ústecká 

 Parkování - oblast Starého města 

 Přechod pro chodce - ul. Bydlinského (2021) 

 Cyklostezku - Větrovy - Radimovice u Želče (2021) 
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 Cyklostezku - Tábor - Všechov 

 Plánovaný obchvat – Tesco - Slapy (investor Jihočeský kraj) 

6.5 Navrhovaná opatření 

6.5.1 Navrhovaná opatření s vyčíslitelným přínosem 

Opatření 1 Ekologizace provozu městského vozového parku a 
vozového parku organizací města 

1. Cíl opatření 
Snížení produkce emisí CO2, ale i dalších škodlivých látek produkovaných automobilovou dopravou.  
2. Zdůvodnění návrhu  

Vozový park města a jeho organizací se podílí na produkci emisí CO2 z dopravy na území města 
Tábor. Je vhodné, aby město a jeho organizace šly příkladem občanům a ostatním organizacím 
v oblasti ekologizace svého provozu. 
3. Popis a časový rámec realizace opatření 

Principem tohoto opatření je rozšíření takových vozidel, která mají nižší emisní charakteristiky než 
konvenční vozidla využívající jako pohonnou hmotu naftu nebo benzín. Mezi taková vozidla můžeme 
zařadit ta s pohonem na LPG, CNG a hybridní vozidla a elektromobily. Největším přínosem po snížení 
emisí CO2 jsou elektromobily. 

Podíl těchto vozů by měl být minimálně 25 % na vozovém parku (podle Programu obměny vozového 
parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla a v Národním programu snižování emisí) do 
roku 2020. V závislosti na vývoji technologií lze uvažovat v dlouhodobém výhledu o širším nasazení 
elektromobilů. V roce 2030 bylo navrženo maximální opatření s kompletní obměnou městského 
vozového parku za elektromobily. 

Nevýhodou stávajících dostupných elektro vozidel je nízká dojezdná vzdálenost, která ovšem při 
provozu po městě s dostupností nabíjecích míst není nijak kritická. 

Jako další významnou aktivitu města navrhujeme nákup elektrokol, zaměstnanci města mohou 
místo autem do práce jezdit na kole, vhodné i pro fyzicky méně zdatné.  

 

Časový rámec realizace opatření: 2030 
4. Vhodné aktivity a projekty v rámci opatření 

 Nákup elektromobilů.  

 Nákup elektrokol. 

 Vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily (město Tábor má 5 dobíjecích stanic). 

 Vybudování veřejnosti dostupné rychlonabíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů. 

5. Vliv opatření na kvalitu ovzduší – zejména ve vztahu k dnes zatíženým úsekům 

Rozdíl v emisích CO2 u CNG a benzinových či naftových motorů není tak výrazný jako u škodlivin 
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působících na zdraví člověka. Důležitý je především výrazný pokles emisí dalších škodlivých látek, 
jako jsou mimo jiné PM, NOx, polyaromatické uhlovodíky. 

Z pohledu poklesu emisí CO2 je výrazně efektivní elektrický pohon, který nemá žádné přímé emise 
CO2 v místě spotřeby.  

 

Odhad vlivu opatření na emise CO2  

Pro rok 2030 je navržena kompletní obměna konvenčních vozidel městského úřadu za elektrická, 
čímž by se mohlo dosáhnout energetické úspory ve výši 44 MWh. 
6. Ostatní přínosy 

Snížení imisní zátěže v okolí jednak B(a)P a ostatními PAH, ale i PM, NOx a nespálenými uhlovodíky, 
které vznětové motory produkují. 
7. Indikátory na úrovni opatření 

 Snížení emisí CO2 (g/vzkm). 

 Podíl dopravních výkonů realizovaných vozidly s elektrickým (%). 

8. Náklady na realizaci opatření 

Např. 15 x elektromobil cca 11 mil. Kč 

Pozn.: Cena vozidel na elektrický pohon se neustále mění a je pravděpodobné, že za několik let již 
bude výrazně nižší.  

Náklady na jedno elektrokolo: cca 20 tis. - 35 tis. Kč 
9. Rizika při přijetí opatření 

Vývoj cen elektrické energie. 
10. Pozice města při realizaci opatření a požadavky na činnost města při realizaci opatření 

Město Tábor je zřizovatelem městských úřadů i podřízených organizací. 
11. Literatura, příklady nejlepší praxe 

Literatura: 

http://www.hybrid.cz/tagy/elektromobily 

 

Příklady nejlepší praxe: 

Litoměřice - https://www.litomerice.cz/aktuality/4814-mesto-litomerice-meni-sluzebni-vozy-za-
elektromobily 
12. Dostupné zdroje financování 

Národní program ŽP 

Ministerstvo životního prostředí v rámci Čisté mobility. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – aktuální programy. 
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Opatření 2 Eco-driving  
1. Cíl opatření 

Pokles spotřeby pohonných hmot. 
2. Zdůvodnění návrhu  

Zlepšení ekonomiky provozu a snížení emisí ze spalovacích procesů. 
3. Popis a časový rámec realizace opatření 

Cílem opatření je zlepšit řidičské dovednosti při současném poklesu spotřebovávaných pohonných 
hmot u řidičů městské hromadné dopravy a u organizací zřízených a spravovaných městem. 

 

Časový rámec realizace opatření: 2020-2030 
4. Vhodné aktivity a projekty v rámci opatření 

Zajištění profesionálního školení řidičů v dovednostech podporujících principy eco-drivingu 

Realizace motivačních programů pro řidiče, aby se zvýšil zájem na dodržování principů eco-drivingu  
5. Vliv opatření na kvalitu ovzduší – zejména ve vztahu k dnes zatíženým úsekům 

Předpokládaným dopadem opatření je celkový pokles spotřeby pohonných hmot a tím i snížení 
emisí CO2. V závislosti na místních podmínkách se udává možnost snížení spotřeby pohonných hmot 
o 5 až 20 %. 

Odhad vlivu opatření na emise CO2  

Při odhadu vlivu eco-drivingu se vycházelo z údajů uváděných ve vědecké literatuře. Zarkadoula et 
al. (2007), Beusen et al. (2009) a Strömberg & Karlsson (2013) udávají, že při dodržování zásad eco-
drivingu lze dosáhnout u řidičů automobilů snížení průměrné spotřeby o 5,8 %, u řidičů autobusů o 
4,35 - 6,8 %. Podle výsledků studie autorů Sullman et al. (2015), lze u profesionálních řidičů 
autobusů dosáhnout po tréninku eco-drivingu na trenažéru snížení spotřeby až o 11,6 % a po dalším 
zlepšování až o 16,9 %. Při uvažování horní hranice by se dodržováním zásad eco-drivingu mohlo 
dosáhnout energetické úspory v roce 2020 ve výši cca 646 MWh u řidičů autobusů (6,8 %) a cca 4 
MWh u řidičů aut městského úřadu.  
6. Ostatní přínosy 

 Nižší náklady na nákup pohonných hmot, 

 Snížení imisní zátěže dalších škodlivin, které spalovací motory produkují, 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy. 

7. Indikátory na úrovni opatření 

Počet proškolených řidičů (%). 

Celkový pokles průměrné spotřeby pohonných hmot na jednotku výkonu a daný typ vozidla (l/vzkm; 
m3/vzkm; kWh/vzkm). 
8. Náklady na realizaci opatření 

V případě teoretického školení jde o nízkonákladové opatření, náklady sestávají pouze z ceny kurzů a 
z případných nákladů na motivační programy pro řidiče. Praktické školení generuje další významné 
náklady. 
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Teoretické školení 4 hodiny + dobrovolné jízdy, 20 osob – 1000 Kč/osoba = 20 tis. Kč.  

Celodenní nebo půldenní intenzivní výcvik - posádka 2 - 3 účastníků, která má každá svého lektora a 
jezdí celý den/půl den. Cena 6000 Kč na osobu (půl denní výcvik) až k 10 000 Kč (celodenní výcvik). 
Tedy 200 osob = 120 tis. – 200 tis. Kč. 

Zdroj: http://www.ecodrive.cz/ 
9. Rizika při přijetí opatření (přijatelnost opatření pro veřejnost) 

Mezi zásadní rizika patří ochota řidičů dodržovat při jízdě principy eco-drivingu. Eliminace rizika 
spočívá v nabídnutí vhodných, pozitivně laděných, motivačních programů.  
10. Pozice města při realizaci opatření a požadavky na činnost města při realizaci opatření 

Město figuruje jako iniciátor tohoto opatření. Samotná realizace by pak měla být v kompetenci 
příslušných jednotlivých magistrátem zřízených organizací. Jako pozitivní příklad doporučujeme 
realizovat pilotní program zavádění eco-drivingu právě u řidičů referentských vozidel městského 
úřadu a u řidičů MHD. 
11. Literatura, příklady 

Literatura: 

Projekt ECOWILL - https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ecowill 

http://www.ecodrive.cz/ecodrive.html. 

Beusen, B. et al., 2009. Using on-board logging devices to study the longer-term impact of an eco-
driving course. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 14(7), pp.514-520. 
Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1361920909000698. DOI: 
10.1016/j.trd.2009.05.00. 

Strömberg, H.K. & Karlsson, I.C.M.A., 2013. Comparative effects of eco-driving initiatives aimed at 
urban bus drivers – Results from a field trial. Transportation Research Part D: 
Transport and Environment, 22, pp.28-33. Available at: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S136192091300031X. DOI: 10.1016/j.trd.2013.02.011. 

Sullman, M.J.M., Dorn, L. & Niemi, P., 2015. Eco-driving training of professional bus drivers – Does it 
work? Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 58, pp.749-759. Available at: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0968090X15001515. DOI: 10.1016/j.trc.2015.04.010 . 

Zarkadoula, M., Zoidis, G. & Tritopoulou, E., 2007. Training urban bus drivers to promote smart 
driving: A note on a Greek eco-driving pilot program. Transportation Research Part D: Transport and 
Environment, 12(6), pp.449-451. Available at: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1361920907000533. DOI: 10.1016/j.trd.2007.05.002. 
12. Dostupné zdroje financování 

 Rozpočet města. 

 Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost. 

6.5.2 Navrhovaná opatření s nevyčíslitelným přínosem 

Opatření 3 Ostatní opatření vůči IAD a nákladní dopravě  
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1. Cíl opatření 

Pokles IAD (individuální automobilová doprava) a nákladní dopravy v centru města na komunikacích 
spravovaných městem. 

2. Zdůvodnění návrhu  

Vysoká dopravní intenzita a překračování imisních limitů. 
3. Popis a časový rámec realizace opatření 

Odstavná parkoviště, systémy Park & Ride a Kiss & Ride. Park & Ride mají výrazný potenciál ke 
zlepšení kvality ovzduší zejména v oblastech podél radiálních komunikací. Podmínkou naplnění 
tohoto potenciálu však je zajištění dostatečné kapacity parkovišť na každém z rozhodujících 
radiálních tahů a kvalitní naváděcí systém. Poloha všech parkovišť musí být volena tak, aby přestup 
na linky veřejné hromadné dopravy byl rychlý a komfortní. Poplatky za užití parkoviště by měly být 
nastaveny tak, aby systém byl pro řidiče cenově výhodný a přitom zohledňoval umístění parkoviště 
(čím blíže středu města, tím vyšší cena). Pro větší motivaci k užívání Park & Ride poskytnout jízdenku 
na MHD zdarma. Zřízením stanovišť Kiss & Ride se umožní krátkodobé zastavení (do 5 min.) osobních 
vozidel opět u významných uzlů veřejné dopravy za účelem vysazení nebo naložení dalších osob. Je 
tak podpořeno sdílení automobilu více osobami, kdy řidič přepravuje automobilem k místu veřejné 
dopravy ještě další osobu nebo osoby, tam jim umožní přestup na veřejnou dopravu a následně 
pokračuje vozidlem do cíle své cesty.  
Zvyšování kvality MHD zahrnuje rozsáhlý soubor činností, které přinesou zatraktivnění veřejné 
dopravy formou zvýšeného komfortu pro různé skupiny cestujících (zlepšení návazností jednotlivých 
linek, dodržování jízdních řádů, zrychlení MHD, navýšení četnosti spojů, kvalitní informační systémy 
pro cestující – na zastávkách i ve vozidlech během jízdy, dostupnost aplikací pro mobilní telefony, 
poskytující on-line informace cestujícím (např. reálná poloha vozidel v provozu), celkové prostředí ve 
vozidle (dostatečná kapacita, pohoda vnitřního prostředí, čistota, vytápění a klimatizace, dostupnost 
Wi-Fi apod.). 

Časový rámec realizace opatření: 2020 - 2030 
4. Vhodné aktivity a projekty v rámci opatření 

 Strategie parkování. 

 Zvýšení atraktivity veřejné dopravy. 

5. Vliv opatření na kvalitu ovzduší – zejména ve vztahu k dnes zatíženým úsekům 

Předpokládaným dopadem opatření je pokles dopravních intenzit osobních automobilů i těžkých 
nákladních vozidel, přechod části cestujících na veřejnou dopravu a obměna vozidel za energeticky a 
environmentálně efektivnější. V důsledku toho dojde ke snížení energetické náročnosti dopravy a ke 
snížení emisí CO2, ale i ostatních škodlivých látek. 

 

Odhad vlivu opatření na emise CO2  

Bez průzkumu změny dopravního chování nelze určit. 
6. Ostatní přínosy 

Snížení imisní zátěže limitovaných škodlivin, které spalovací motory produkují. Snížení hlukové 
zátěže, zvýšení bezpečnosti. 

7. Indikátory na úrovni opatření 
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Snížení dopravního výkonu IAD (vzkm). 

Snížení dopravního výkonu v nákladní dopravě (vzkm). 
8. Náklady na realizaci opatření 

Náklady nelze vyčíslit bez stanovení konkrétní podoby a rozsahu opatření.  
9. Rizika při přijetí opatření (přijatelnost opatření pro veřejnost) 

Mezi zásadní rizika patří ochota obyvatel přijmout takové opatření. Eliminace rizika spočívá 
v nabídnutí adekvátních alternativ k individuální dopravě.  

10. Pozice města při realizaci opatření a požadavky na činnost města při realizaci opatření 

Město figuruje jako iniciátor a realizátor tohoto opatření. 
11. Literatura, příklady 

http://www.car-parking.eu/austria/vienna/pr 

 

 

Opatření 4 Podpora cyklistické dopravy 
1. Cíl opatření 

Snížení produkce emisí CO2, ale i dalších škodlivých látek produkovaných individuální automobilovou 
dopravou (IAD).  
2. Zdůvodnění návrhu  

Zvýšení atraktivity cyklistické dopravy sníží počet obyvatel využívající IAD, protože si někteří z nich 
zvolí na cestu po městě raději kolo.  
3. Popis a časový rámec realizace opatření 

V rámci tohoto opatření je podporována výstavba účelových cyklostezek, pruhů pro cyklisty, 
vybavení veřejných budov místy pro bezpečné uložení bicyklu.  

Cyklistická doprava je šetrná k životnímu prostředí a má pozitivní vliv na lidské zdraví. Plní také 
významnou rekreační funkci. Proto je cílem vybudovat síť ucelených tras, zajišťujících rychlé a 
bezpečné propojení důležitých cílů cest, nejen rekreačních, ale především pro pravidelné cesty mezi 
bydlištěm a pracovištěm či školou. Pro podporu cyklistické dopravy je nutno zahustit stávající síť 
cyklistických stezek, které by vhodně propojily zdroje a cíle dopravy. V extravilánových úsecích je 
vhodné oddělit cyklisty od motorizované dopravy všude tam, kde jsou vysoké intenzity provozu. V 
intravilánu se doporučuje spíše ponechat cyklisty v hlavním dopravním prostoru, avšak zajistit jim 
bezpečnost, např. formou vyhrazeného pruhu. Dále potřebují cyklisté místo, kde mohou bezpečně 
uložit své kolo. Do podpory cyklistiky můžeme počítat také zavádění systému Bike & Ride. 

 

Systém Bike & Ride (B&R) je založen na principu, že cyklista ujede na bicyklu část své cesty od 
bydliště k záchytnému parkovišti nebo k objektu pro úschovu kol. Po zaparkování kola přesedne 
cyklista na vozidlo veřejné dopravy a pokračuje až k cíli cesty. Tento systém má za cíl zajistit úschovu 
a bezpečné parkování kol především na konečných stanicích a významných přestupních uzlech 
veřejné dopravy, u nákupních center, multifunkčních budov a velkých sportovních areálů. 
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Přednostně by měly být využity stávající parkovací plochy nebo veřejná prostranství v majetku 
města.  

Opatření má zatraktivnit cyklistickou dopravu i pro obyvatele méně fyzicky zdatné, kteří by rádi kolo 
používali k dojížďce do práce, ale pro které znamená absolvování celé trasy bydliště – pracoviště na 
kole velkou fyzickou zátěž. Další možností je kombinace systému B & R se systémem P & R (viz 
příslušné opatření), v lokalitách, kde dojde k souběhu těchto možností. Úschovna kol by v tomto 
případě byla umístěna přímo v prostorách záchytného parkoviště. 

Další významnou aktivitou města je propagace elektrokol, motivovat obyvatele jezdit místo autem 
do práce na kole, vhodné i pro fyzicky méně zdatné. 

Další vhodnou aktivitou, je podpora bikesharingu, případně elekrobikesharingu. Jedná se o sdílení 
kol, na jednom místě je možné si kolo půjčit, nakonec kolo kdekoli v zóně vrátit. 

Podle OBIS Handbook (viz. literatura) je vhodný počet kol v systému bikesharing na 20 tis. obyvatel 
28 kusů a 4 stanoviště, kde je možné kolo půjčit. 

Poslední vhodným opatřením je výstavba cyklověže (bike tower), jedná se o samoobslužnou 
úschovnu kol, kde je možné kolo bezpečně uložit. 

 

Časový rámec realizace opatření: 2020 – 2030 

 
4. Vhodné aktivity a projekty v rámci opatření 

 Výstavba míst a objektů pro úschovu kol, 

 Realizace vyhrazených pruhů pro cyklisty, 

 Výstavba sítě pro bikesharing, 

 Výstavba cyklověže (bike tower). 

5. Vliv opatření na kvalitu ovzduší – zejména ve vztahu k dnes zatíženým úsekům 

Vybudování kvalitní sítě cyklostezek a infrastruktury pro cyklisty sníží produkci CO2 díky snížení 
intenzit IAD obzvláště v letních i teplých jarních a podzimních měsících. 

Odhad vlivu opatření na emise CO2  

Bez průzkumu změny dopravního chování nelze určit. 
6. Ostatní přínosy 

Snížení imisní zátěže v okolí jednak BaP a ostatními PAH, ale i PM, NOx a nespálenými uhlovodíky, 
které vznětové motory produkují.  

Zlepšení fyzické kondice obyvatelstva. 
7. Indikátory na úrovni opatření 

Počet cyklistů měřených sčítačem na reprezentativním úseku cyklostezky/rok. 
8. Náklady na realizaci opatření 

Cyklostezska novostavba - 6 032 667 Kč/km (zdroj - ceník ŘSD: 
https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/7c1f90d3-acfd-4d6c-97d8-
3641c3ad8778/Cenove_normativy_2016-ceny.pdf?MOD=AJPERES) 
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Cyklopruh: 1 km - 51 tis. Kč (odborný odhad CDV). 

Automatický parkovací dům: 117 kol (podle Bike Tower Hradec Králové, zdroj: 
http://www.prerov.eu/filemanager/files/file.php?file=30065) 

 Náklady na stavbu - 10 mil. Kč  

 Měsíční výdaje - 6390 Kč.  

 Měsíční příjmy letní měsíce – 12 tis. Kč. 

 Měsíční příjmy zimní měsíce – 5 tis. Kč. 

Bike sharing: Náklady na provoz systému bike sharingu za rok v Plzni (107 kol) : 
 Počáteční náklady – 300 tis. Kč  

 Roční provoz – 600 tis. Kč. 

Elektrokola: Náklady na propagaci, tisk plakátů, letáků umístěných na veřejně dostupných místech, 
městských nástěnkách a webových stránkách města. 

 Náklady v řádu tis. Kč 

9. Rizika při přijetí opatření 

 Nedostatečná technické parametry komunikace pro umístění cyklostezky nebo vyhrazeného 
pruhu, 

 Nedostatek vhodných míst pro zřízení úschovny kol, 

 Negativní postoj motorizované společnosti, 

 Neochota občanů využívat bicykl jako dopravní prostředek, 

 Nevhodně prostorově, kapacitně a cenově nastavený systém bike sharingu. 

10. Pozice města při realizaci opatření a požadavky na činnost města při realizaci opatření 

Město má v gesci zřizování a modernizaci podpůrné infrastruktury pro cyklisty. V případě bike 
sharingu může město poskytnout zdarma pozemek pro provozování stanic a finanční podporu. 
11. Literatura, příklady nejlepší praxe 

Literatura: 

http://moderniobec.cz/jak-pripravit-funkcni-generel-cyklisticke-dopravy-pro-obce-a-mesta/ 

parkování kol: 

http://www.cyklokonference.cz/cms_soubory/rubriky/409.pdf 

Bike sharing:  

https://www.carplus.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/Obis-Handbook.pdf 

http://www.epomm.eu/newsletter/electronic/1012_EPOMM_enews_CZ.pdf 

http://www.brnonakole.cz/ke-stazeni/20130704mmb_bikesharing.pdf 

Náklady na cyklostezky: 

http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/cyklo-balicek/cb_d1.jpg 

http://www.biketower.cz/cz/ 
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Příklady nejlepší praxe: 

Břeclav – v roce 2009 byl zpracován Generel cyklistické dopravy, na jehož základě byly vybudovány 
dvě cyklotrasy, cyklopruhy v jednosměrných ulicích a jsou rozmisťovány bezpečnostní stojany (např. 
u vlakového nádraží). Půjčovna jízdních kol je k dispozici na vlakovém nádraží ČD.  

Pardubice - projekt Central MeetBike, který je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého 
partnerství. Z 85 % dotován z evropských prostředků. Cílem je přenést a využít zahraniční zkušenosti 
z podpory cyklistické dopravy v českých podmínkách. V rámci projektu jsou realizovány aktivity, jako 
příprava koncepčních materiálů (např.: 2013 - generel cyklodopravy), příprava infrastrukturních 
opatření (doplnění cyklopruhů při rekonstrukci ulic, např.: Jahnova – Dašická, zobousměrnění 
jednosměrných ulic pro cyklisty, např.: Štrossova ulice), nákup systému automatických sčítačů pro 
cyklistickou dopravu, kampaně na podporu cyklodopravy (např.: Do práce na kole, Evropský týden 
mobility). 

Systém bike sharingu v Plzni. 

Elektrobike sharing ve Znojmě. 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/viden-nebo-pariz-na-jihu-moravy-znojmo-
pujcuje-kola/r~i:article:642735/?redirected=1512713881 

Cyklověž např. v Přerově, Hradci Králové atd. 
12. Dostupné zdroje financování 

Státní fond dopravní infrastruktury. 

Regionální operační program. 

 

 

Opatření 5 Podpora pěší a běžecké dopravy 
1. Cíl opatření 

Snížení produkce emisí CO2, ale i dalších škodlivých látek, produkovaných veřejnou dopravou.  
2. Zdůvodnění návrhu  

Zvýšení atraktivity pěší dopravy sníží počet obyvatel využívající IAD, protože někteří z nich půjdou na 
určitou vzdálenost pěšky nebo poběží. Toto opatření zatraktivňuje i použití MHD, protože obyvatelé 
část trasy půjdou pěšky a část využijí MHD. 
3. Popis a časový rámec realizace opatření 

Cílem tohoto opatření je podpořit snižování objemu automobilové dopravy vytvořením podmínek 
pro bezpečný a komfortní pohyb chodců a běžců ve všech částech města, a rovněž podpořit 
využívání hromadné dopravy. Bez možnosti dojít bezpečně a pohodlně k cíli cesty nebo k zastávce 
MHD jsou obyvatelé více motivováni využívat pro běžné cesty po městě osobního automobilu, což 
vede k nárůstu imisní zátěže z automobilové dopravy. Opatření je zaměřeno na důraznou ochranu a 
vylepšování možností pěší chůze ve městech. Na území města se chodec vždy dostává do kontaktu s 
ostatními dopravními systémy a je v tomto kontaktu nejvíce zranitelným účastníkem. Klíčovým 
prvkem opatření je proto zajištění či zvýšení bezpečnosti chodců a běžců, resp. umožnění 
bezpečného pěšího přístupu ke všem významným cílům ve městě. 
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Je třeba prověřit, zda se na hlavních pěších trasách vyskytují kolizní místa, kde existuje zvýšené riziko 
střetů chodců nebo běžců s motorovými vozidly, a v kladném případě tyto kolize odstranit. Ze 
zkušeností vyplývá, že bezpečného pohybu chodců lze obvykle dosáhnout investičně relativně 
nenáročnými zásahy (např. omezením rychlosti jízdy motorových vozidel, instalací semaforu, 
chráněným přechodem pro chodce apod.), může však jít i o investice náročnější, např. vybudování 
chybějícího chodníku v určitém úseku. 

Pro zajištění přepravní funkce pěší dopravy je pak nutno postupně vytvářet síť chráněných koridorů 
pro pěší dopravu, tj. místních komunikací stavebně a organizačně zvlášť uzpůsobených pro chodce, 
umožňující bezkolizní, bezpečné a komfortní dosažení potřebných cílů ve městě. Je potřeba zajistit 
dobrou dostupnost všech stanic a zastávek hromadné dopravy a všech podstatných cílů dopravy 
(významná pracoviště, obchody, školy, úřady, zdravotnická zařízení, rekreační plochy apod.). Lokality 
s velkým soustředěním chodců a v okolí klíčových cílů je nutno dopravně zklidnit, popřípadě zde 
přímo realizovat pěší zóny nebo rozšířit plochy pro pěší a vyloučit zbytnou automobilovou dopravu. 
Vedle vytváření pěších propojení skrze stávající bariéry je ovšem také nutno trvale uplatňovat 
požadavek zachování prostupnosti na stávajících běžných trasách pěšího pohybu, a to zejména ve 
vazbě na veřejnou dopravu, objekty služeb a občanské vybavenosti. Je nezbytné realizovat 
dostatečný počet bezpečných průchodů přes plánované liniové stavby (silnice a železnice), zamezit 
vzniku uzavřených areálů (např. oplocených obytných celků) na tradičních pěších trasách a uchovat 
existující průchody a pasáže. 

 

Časový rámec realizace opatření: 2020 - 2030 
4. Vhodné aktivity a projekty v rámci opatření 

 Identifikace kolizních míst. 

 Omezení rychlosti jízdy vozidel, instalace semaforů a chráněných přechodů pro chodce 
v kolizních místech. 

 Dobudování chybějících chodníků. 

 Zklidnění lokalit s velkou koncentrací chodců, případně realizace pěší zóny. 

 Realizace bezpečných průchodů přes liniové stavby i uzavřené areály. 

5. Vliv opatření na kvalitu ovzduší – zejména ve vztahu k dnes zatíženým úsekům 

Vybudování kvalitní infrastruktury pro chodce sníží produkci CO2 díky snížení intenzit IAD obzvláště v 
letních i teplých jarních a podzimních měsících. 

Odhad vlivu opatření na emise CO2  

Bez průzkumu změny dopravního chování nelze určit. 
6. Ostatní přínosy 

 Snížení imisní zátěže v okolí jednak BaP a ostatními PAH, ale i PM, NOx a nespálenými 
uhlovodíky, které vznětové motory produkují.  

 Snížení hlukové zátěže. 

 Zvýšení fyzické kondice obyvatelstva. 

7. Indikátory na úrovni opatření 

Automatické sčítání chodců na reprezentativním úseku – počet chodců/rok. 
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8. Náklady na realizaci opatření 

Nízké až střední. 

Nelze jednoznačně určit, neboť každé dílčí zahrnuté podopatření má svůj vlastní soubor nákladů, 
které se odvíjejí od mnoha aspektů, zejména rozsahu (délka trasy, uspořádání městského prostoru 
apod.). 
9. Rizika při přijetí opatření 

Nedostatečné technické parametry komunikace pro umístění pěší komunikace a negativní postoj 
motorizované společnosti. 
10. Pozice města při realizaci opatření a požadavky na činnost města při realizaci opatření 

Město má v gesci zřizování a modernizaci infrastruktury pro chodce. 
11. Literatura, příklady nejlepší praxe 

Literatura: 

http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/cyklo-balicek/cb_a10.pdf 

 

Příklady nejlepší praxe: 

Rakouská metropole Vídeň je považována za město s nejvyšší kvalitou života na světě, počet 
obyvatel jí naroste o 25 tis. každý rok. To klade vysoké nároky na řešení dopravního systému, 

přičemž si město Vídeň stanovilo cíl do roku 2025 snížit podíl individuální automobilové přepravy na 
50 %. Základní principy a cíle vídeňské dopravní politiky jsou vytyčeny v „Dopravní strategii města 
Vídně" z roku 2003. Ta klade, vedle bezpečnosti, jako hlavní prioritu zvýšení pohodlnosti chůze po 
městě. Toho je dosahováno celou škálou opatření, mezi něž patří zejména: 

 Vytvoření souvislé a propojené sítě pěších cest s ohledem na potřebu chodců pohybovat se 
hospodárně. Cíleně jsou doplňovány chybějící úseky (např. otevíráním vyhrazených cest), 
zajištění dobré viditelnosti a dostatečného osvětlení zejména na zastávkách veřejné 
dopravy. 

 Dodržování souvislé a volné minimální šířky chodníků 2 m. 

 Důraz se klade i na mobilitu osob s omezením pohybu a orientace. Zastávky a stanice 
veřejné dopravy i frekventované podchody a nadchody by vždy měly být řešeny 
bezbariérově, příp. doplněny výtahy. 

 Mimo síť hlavních silnic se zavádí Zóny 30, rozhraní mezi hlavními a vedlejšími 
komunikacemi jsou opticky zvýrazněny, např. vyvýšením přechodu na úroveň chodníku. 

 Úprava semaforů tak, aby zvýhodnily pěší, průměrná čekací doba pro chodce se zkrátí na 40 
vteřin, délka zeleného signálu v sekundách musí odpovídat nejméně délce přechodu 
v metrech. 

 Při opravách komunikací a rekonstrukcích náměstí je věnována zvláštní pozornost vymezení 
a vytváření veřejného prostoru jako kvalitního místa pro příjemný pobyt - 90 % prostoru je 
věnováno pro dopravu pěší a cyklistickou a jen 10 % automobilovou. 

 Je podporováno bydlení v centru, v multifunkčních městských čtvrtích se zahuštěním 
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stávajícího prostoru, čímž se sníží nároky na dopravu. 

12. Dostupné zdroje financování 

IROP 

CIVITAS 

 

 

Opatření 6 Podpora Carsharingu 
1. Cíl opatření 

Snížení produkce emisí CO2, ale i dalších škodlivých látek produkovaných individuální automobilovou 
dopravou (IAD).  
2. Zdůvodnění návrhu  

Zvýšení atraktivity carsharingu sníží počet individuálně vlastněných vozidel a počet cest jednotlivců 
vlastními auty. Tím dojde ke snížení intenzit IAD.  
3. Popis a časový rámec realizace opatření 

Carsharing je jednou z řady strategií řízení mobility. Poskytuje výhody využívání 
automobilu a zároveň omezuje nevýhody spojené s vysokou závislostí na automobilech. 

Typický systém sdílení automobilů se skládá z poskytovatele – profesionální organizace 
(zřizované nejlépe veřejným sektorem) s centralizovaným rezervačním systémem, sběrem 

dat o provozu vozidel a vyúčtováním služeb. Klienti jsou členové organizace a mají k 
dispozici infrastrukturu tvořenou vozovým parkem a parkovacími místy na klíčových 

lokalitách uvnitř spádové oblasti. Carsharingová organizace má formalizovaný vztah se 

státní správou, poskytovateli veřejné dopravy a výrobci automobilů. Obvykle jsou vozidla 
carsharingové organizace k dispozici na mnoha místech ve městě pro použití i na velmi 

krátkou dobu (obvykle od 1 hodiny výše) a jsou dostupná po celý den (24 hodin denně, 7 
dní v týdnu). Platby se řídí podle doby, po níž bylo vozidlo využíváno a podle ujeté 

vzdálenosti. V tomto ohledu je platba za používání vozidla podobná platbám za cesty 

veřejnou dopravou.  

 

Časový rámec realizace opatření: 2020 – 2030 
4. Vhodné aktivity a projekty v rámci opatření 

 Osvětová kampaň. 

 Podpora zvýšení počtu vozidel v systému carsharingu. 

 Vyhrazená parkoviště pro auta carsharingu. 

 Zvýhodněné ceny parkování pro uživatele carsharingu. 

 Propojení s MHD, auta zaparkovaná u stanic MHD. 
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 Sleva na předplatné jízdné MHD. 

5. Vliv opatření na kvalitu ovzduší – zejména ve vztahu k dnes zatíženým úsekům 

Vybudování kvalitní sítě carsharingu přispěje ke snížení produkce CO2 díky snížení intenzit IAD. 

Odhad vlivu opatření na emise CO2  

Bez průzkumu změny dopravního chování nelze určit. 
6. Ostatní přínosy 

Snížení imisní zátěže v okolí jednak BaP a ostatními PAH, ale i PM, NOx a nespálenými uhlovodíky, 
které vznětové motory produkují. 
7. Indikátory na úrovni opatření 

Snížení emisí CO2 (g/vzkm). 

Vzkm/rok najeté uživateli carsharingu. 
8. Náklady na realizaci opatření 

http://www.autorentalnews.com/article/story/2009/09/how-to-run-a-successful-carsharing-
operation/page/2.aspx 
9. Rizika při přijetí opatření 

 Nedostatek parkovacích míst. 

 Neochota občanů využívat carsharing. 

 Nevhodně prostorově, kapacitně a cenově nastavený systém carsharingu. 

10. Pozice města při realizaci opatření a požadavky na činnost města při realizaci opatření 

Město má v gesci zřizování parkovacího místa pro auta carsharingu v zóně parkovacího stání. 
11. Literatura, příklady nejlepší praxe 

https://www.autonapul.org 

http://sharujeme.cz/uvod/ 

http://tyinternety.cz/technologie/carsharing-v-cesku-v-roce-2016-velky-prehled-vsech-sluzeb/ 

 

Příklady nejlepší praxe: 

V Německu tuto službu využívají statisíce lidí, uplatňuje se v Belgii, Irsku a dalších zemích. Evropská 
unie podporuje energetické úspory všeho druhu. Do programu, který se zaměřuje na mobilitu, 
zařadila i sdílení automobilů. 

https://www.drive-now.com/de/en 
12. Dostupné zdroje financování 

Rozpočet města. 

 

 

Opatření 7 Zvyšování plynulosti IAD a nákladní dopravy v 
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intravilánu 
1. Cíl opatření 

Snížení produkce emisí CO2, ale i dalších škodlivých látek produkovaných dopravou.  
2. Zdůvodnění návrhu  

Zvýšení plynulosti provozu vede k výraznému snížení spotřeby paliva a tím i emisí CO2, a to 
především díky snížení intenzity a délky trvání špičkových hodin a kongescí, ale také snížení počtu 
zastavení a rozjezdů vozidel. 
3. Popis a časový rámec realizace opatření 

Rozšíření dynamického řízení a inteligentních dopravních systémů: 
 Usměrnění dopravního proudu pomocí telematických systémů. 

 Odstranění kapacitně problematických míst. 

 Dynamické řízení křižovatek. 

 Informace pro řidiče i na příjezdech do města. 

Podpora navigačních systémů: 
 Zřízení telematických navigačních systémů. 

 Aplikace pro mobilní telefony. 

Časový rámec realizace opatření: 2020 - 2030 
4. Vhodné aktivity a projekty v rámci opatření 

Instalace telematických zařízení pro řízení provozu na hlavních a problémových křižovatkách 
v centru města. 

Instalace informačních panelů pro řidiče. 

Vývoj aplikace chytrého parkování. 

Propagace aplikace chytrého parkování. 
5. Vliv opatření na kvalitu ovzduší – zejména ve vztahu k dnes zatíženým úsekům 

V ideálním případě dobře rozvinutého systému inteligentního řízení dopravy by mělo dojít k: 
 Omezení kongescí alespoň na 50 % oproti stávajícímu stavu. 

 Zkrácení doby hledání cíle alespoň o 20 %. 

 Zkrácení délky cestovních doby alespoň o 10 %. 

 Zvýšení počtu uživatelů aplikací alespoň o 30 %. 

Odhad vlivu opatření na emise CO2  

Nelze vyčíslit, protože scénář vyžaduje komplexní dopravní model se zohledněním všech ITS 
opatření. 
6. Ostatní přínosy 

Snížení imisní zátěže v okolí jednak BaP a ostatními PAH, ale i PM, NOx a nespálenými uhlovodíky, 
které vznětové motory produkují. Snížení hlukové zátěže, především vlivem rozjezdů a popojíždění 
vozidel. 
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7. Indikátory na úrovni opatření 

 Snížení emisí CO2 (t). 

 Snížení zdržení na světelně řízených křižovatkách. 

 Omezení kongescí v centru. 

 Doba hledání cíle při parkování. 

 Počet uživatelů parkovacích aplikací. 

8. Náklady na realizaci opatření 

Objem finančních prostředků nelze dopředu odhadnout, půjde však nejméně o 1 - 1,5 mil. Kč. Cena 
za aplikaci parkování i se zavedením senzorů do parkovacích míst se pohybuje cca 6 - 8 tis. Kč za 
jedno parkovací místo, cena informačního panelu pro řidiče se pohybuje cca 150 - 200 tis. Kč.  

Příklad: 

Osazení křižovatky systémem dynamického řízení pomocí telematických systémů se podle Advanced 
Signal Control Technology Guidelines (2016): pohybuje kolem 10 000 - 120 000 dolarů, tedy cca. 
220 000 – 2 640 000 Kč. Celkové náklady pak závisí na propracovanosti městského systému. 

Zdroj: http://www.fdot.gov/traffic/ITS/ArterialManagement/FDOT_ASCT.pdf 

 
9. Rizika při přijetí opatření 

 Komplikovanost nastavení a propojení ITS systémů. 

 Zvýšení intenzit IAD a nákladní dopravy díky zkrácení dojezdových časů – zvýšení atraktivity 
těchto módů přepravy. 

10. Pozice města při realizaci opatření a požadavky na činnost města při realizaci opatření 

Město Tábor je vlastníkem místních komunikací. 
11. Literatura, příklady nejlepší praxe 

Literatura: 

http://www.fdot.gov/traffic/ITS/ArterialManagement/FDOT_ASCT.pdf 

http://www.itsknowledgeresources.its.dot.gov/its/bcllupdate/pdf/BCLL_2014_Combined_JPO-
FINAL.pdf 

 

Příklady dobré praxe: 

Dynamické řízení provozu ve velkých německých městech (Münster, Berlín…)  

Obdobné opatření bylo realizováno např. v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, atd. 
12. Dostupné zdroje financování 

IROP  

SFDI 

Operační program Doprava. 
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Tabulka 38 Rekapitulace navrhovaných opatření 

Opatření Úspory energie do 
roku 2020 [MWh] 

Úspory energie do 
roku 2030 [MWh] 

Odhad investičních 
nákladů [tis. Kč] 

Ekologizace provozu MHD -1 138 -1 138 dokončené opatření 
Ekologizace provozu městského 
vozového parku    44 11 000 

Eco-driving   650 160 
Podpora cyklistické dopravy     33 382 
Ekologizace provozu vozidel     450 

Podpora pěší a běžecké dopravy     

nelze vyčíslit, závisí 
na rozsahu a 
podmínkách 

realizace 
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7 MÍSTNÍ VÝROBA ELEKTŘINY 

V roce 2019 bylo dle statistik ERÚ na území města provozováno 77 zdrojů, vyrábějících elektrickou 
energii mimo systém emisního obchodování EU ETS, z toho: 

 2 zdroje, využívající bioplyn (AČOV Tábor, Farma Basík v Zárybničné Lhotě) o celkovém 
elektrickém výkonu 0,6 MWe 

 6 malých vodních elektráren o celkovém elektrickém výkonu 0,675 MWe 
 66 fotovoltaických instalací o celkovém elektrickém výkonu 7,54 MWe 
 2 ostatní  

Celkový instalovaný elektrický výkon činil v roce 2019 cca 10,084 MWe. 

Vývoj výroby elektřiny v průřezových letech od roku 2000 uvádí následující přehled: 

Tabulka 39 Výroba elektřiny brutto ze zdrojů na území města Tábor v průřezových letech 2000 až 2019 
[MWh/r] 

Rok 2000 2005 2010 2015 2018 2019 

AČOV Tábor 0 600 619,9 1 517,80 1 737,20 1 584,60 

BPS Zárybničná Lhota 0 0 0 2 121,30 2 133,00 2 060,10 

KGJ Sladovna Tábor 0 0 0 0 0 587,7 

FVE celkem 0 0 0 7 803,30 7 911,80 7 734,30 

MVE celkem 0 371,5 1 164,70 1 449,60 1 220,10 1 178,10 

Výroba elektřiny brutto celkem [MWh] 0,00 971,50 1 784,60 12 892,00 13 002,10 13 144,80 

Zdroj dat: ERÚ, ČEVAK, a.s. 

Nové přírůstky instalovaného výkonu do roku 2030 se očekávají pouze u fotovoltaických panelů, a to 
v následujícím rozsahu: 

Tabulka 40 Navrhovaná opatření v oblasti místní výroby elektrické energie 

  Instalovaný výkon 
[MWe] 

Roční výroba 
elektřiny [MWh] 

Odhad investičních 
nákladů [mil Kč] 

FVE na veřejných budovách 
v majetku města 0,63 600 16 

FVE na bytových domech 
v majetku města 0,42 400 13 

FVE na budovách terciárního 
sektoru 5,00 4 750 175 

Celkem 6,05 5 750 204 
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8 MÍSTNÍ VÝROBA TEPLA 

SZTE ve městě Tábor do roku 2019, včetně zdrojové a majetkové struktury je uveden v rámci 
stanovení BEI. V roce 2020 dochází k zásadní změně koncepce SZTE města Tábor. V polovině roku 
2020 vstupuje společnost C-Energy Planá do společnosti Teplárna Tábor, a.s. s vlastnickým podílem 
51,95 %. Provoz původního uhelného zdroje je utlumen a dodávky tepla jsou realizovány ze zdroje 
situovaného v katastru města Planá nad Lužnicí (dodávky tepla pro občany a firmy v aglomeraci 
Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí). Předpokládané dodávky ze zdroje v Plané nad Lužnicí pro 
potřeby účinné SZTE města Tábor v roce 2020 činí 244 TJ (pata zdroje), přičemž ztráty v primárních 
rozvodech budou činit 70 TJ.  

Z hlediska další strategie SZTE městě Tábor se jedná o záměr: 

 Dodávky tepla ze zdroje v Plané nad Lužnicí do rekonstruovaného/budovaného primárního 
horkovodního rozvodu pro město Tábor 

 Odběr tepla společností BYTES Tábor s.r.o. na úrovni výměníkových stanic a jeho další 
distribuce k jednotlivým odběratelům (sekundární rozvody). Zachovány budou lokální 
plynové kotelny, které společnost provozuje. 

Vzhledem k navýšení požadavků na dodávku tepla ze zdroje v Plané nad Lužnicí zvažuje investor dva 
možné scénáře rozvoje zdrojové platformy: 

 Varianta A – kotle na zemní plyn a biomasu 

 Varianta B – kotle na biomasu, ZEVO, záložní kotle na zemní plyn 

Varianta A respektuje stávající cíle České republiky v oblasti snižování produkce CO2, které reflektují 
požadavky Evropské unie (nízkouhlíkové strategie). Skladba palivové základy však neumožňuje plné 
využití potenciálu a potřeb daného regionu, zejména v oblasti nahrazení skládkování energetickým 
využitím komunálního odpadu. Předpokládané dodávky ze zdroje v Plané nad Lužnicí pro potřeby 
účinné SZTE města Tábor v roce 2030 činí 400 TJ (pata zdroje), přičemž ztráty v primárních rozvodech 
budou 45 TJ. Očekávané investiční náklady této varianty činí 500 mil. Kč na změnu palivové základny 
a 280 mil. Kč na rekonstrukci/vybudování nového horkovodního rozvodu do výměníkových stanic. 
Součástí projektu i výstavba akumulátorů tepla, fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště.  

Varianta B je zaměřena na významnější vytěsnění fosilního paliva (zemního plynu),  
a to formou efektivního využití energie komunálního odparu, což umožní omezení/ukončení 
skládkování tohoto druhotného zdroje energie. Předpokládané dodávky ze zdroje v Plané nad Lužnicí 
pro potřeby účinné SZTE města Tábor v roce 2030 činí 400 TJ (pata zdroje), přičemž ztráty 
v primárních rozvodech budou činit 45 TJ. Očekávané investiční náklady této varianty činí 1 300 mil. 
Kč na změnu palivové základny a 280 mil. Kč na rekonstrukci/vybudování nového horkovodního 
rozvodu do výměníkových stanic. Součástí projektu i výstavba akumulátorů tepla, fotovoltaické 
elektrárny 
a bateriového uložiště. 

Společnost BYTES Tábor s.r.o. plánuje v rámci investičních akcí průběžnou inovaci sekundárních 
rozvodů, čímž bude docíleno snížení ztrát v této síti. Předpokládané investiční náklady v časovém 
intervalu 2020 – 2030 činí 20 mil. Kč, dosažitelný potenciál úspory energie 700 GJ. 
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Komunální odpad 

Základní informace o produkci komunálního odpadu fyzickými osobami, u nichž je dle zákona 
původcem město Tábor, jsou uvedeny v níže přiložené tabulce. 

Tabulka 41 Přehled produkce komunálního odpadu v Táboře 

 Rok Směsný 
komunální odpad 

[tun] 

Objemný odpad 
[tun] 

Uliční smetky 
[tun] 

2016 6 214,48 1 495,67 1 992,52 

2017 6 171,44 1 414,02 1 995,42 

2018 6 272,47 1 435,04 1 996,47 

2019 6 131,13 1 913,22 1 926,52 

 

Veškerý směsný komunální odpad z města Tábora (fyzické osoby) se ukládá na skládky v Želči a 
Klenovicích.  

V Klenovicích je skládkováno pouze 320 t ročně. Skládka má zařízení na odvod skládkového plynu 
(koksokompostový filtr). Majitelem skládky v Klenovicích je společnost Technické služby Tábor s.r.o. 
Jedná se však o kapacitně malou skládku s roční kapacitou cca 3 200 t. V současné době je zaplněná 
na 
cca 85 % až 90 % a pracuje se na navýšení kapacity, tak, aby absorbovala ještě alespoň 5 let.  

Skládka v Želči má zařízení na odvod skládkového plynu - instalovány kogenerační jednotky TEDOM. 
Majitelem skládky v Želči je společnost Rumpold s.r.o., která v Táboře provádí svoz směsného 
komunálního i separovaného odpadu a provozuje sběrné dvory. Kapacita skládky je v současné době 
5 let, ale povolena je na 10 let. Poslední „kazeta“ ještě není stavebně připravena, ale jsou na ní 
vydaná potřebná povolení Krajského úřadu. Ta část skládky, která je stavebně dokončena a do níž se 
v současné době ukládá, je zaplněna ze 40 %. Ročně se ukládá v průměru 42 000 t všech odpadů. Z 
toho je cca 23 000 tun odpadů komunálních, tzn. svezených ze všech obcí spádového území. 
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9 VYČÍSLENÍ DOPADŮ A NÁKLADŮ 
NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

9.1 Plnění emisního cíle 
Emise CO2 byly vyčísleny pro 2 varianty rozvoje teplárny C-Energy (viz kapitola 8): 

 Varianta A – kotle na biomasu a zemní plyn, 

 Varianta B – ZEVO a kotle na biomasu. 

 

Tabulka 42 Vývoj celkových emisí CO2 ze zahrnutých sektorů při realizaci všech navržených opatření 

[t CO2] 2010 2015 2018 2020 2030 
Varianta A 156 740 118 755 125 654 125 858 69 970 
Varianta B 156 740 118 755 125 654 125 858 68 617 

 

Obrázek 26: Vývoj celkových emisí CO2 ze zahrnutých sektorů při realizaci všech navržených opatření 

 
Následující tabulka pak udává pokles emisí v procentech z emisí výchozího roku 2010: 

Tabulka 43 Plnění emisního cíle v roce 2030 

[%] 2010 2015 2018 2020 2030 
Varianta A 0,00% 24,23% 19,83% 19,70% 55,36% 
Varianta B 0,00% 24,23% 19,83% 19,70% 56,22% 

Z tabulky je patrné, že v obou variantách je výrazně překročen cíl snížení emisí CO2 o 40 % v roce 
2030 vůči roku 2010, rozdíl mezi oběma variantami činí jen necelý 1 procentní bod. 
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9.2 Struktura konečné spotřeby energie a emisí CO2 
Celková konečná spotřeba energie poklesne mezi roky 2010 až 2030 o 81 269 MWh, tj. o 21,8 %. 

Tabulka 44 Vývoj konečné spotřeby energie po odvětvích 

[MWh] 2010 2015 2018 2020 2030 
Obecní budovy 17 195 17 890 16 235 16 235 13 550 
Terciární sektor 90 870 74 510 85 350 85 350 81 246 
Obytné budovy (obecní si soukromé) 231 824 218 815 221 324 221 324 156 971 
Veřejné osvětlení 2 306 2 092 2 138 2 138 1 400 
Doprava 31 801 34 409 36 134 37 484 39 200 
Celkem 373 996 347 715 361 180 362 530 292 367 

 

Obrázek 27 Vývoj konečné spotřeby energie po odvětvích 

 
 

Konečné spotřeby energie v jednotlivých sektorech v roce 2030, vyjádřené jako procenta ze spotřeby 
roku 2010, jsou: 

Obecní budovy 78,8% 
Terciární sektor 89,4% 
Obytné budovy (obecní si soukromé) 67,7% 
Veřejné osvětlení 60,7% 
Doprava 123,3% 

V dopravě tedy na rozdíl od ostatních sektorů konečná spotřeba energie vzroste, což je dáno zejména 
převažujícím trendem růstu individuální automobilové dopravy. 

 

 

Tabulka 45 Vývoj konečné spotřeby energie po nositelích energie 
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[MWh] 2010 2015 2018 2020 2030 
Elektřina 95 209 85 569 83 372 83 375 73 120 
Teplo 116 235 91 085 95 051 95 051 76 781 
Zemní plyn 75 723 77 682 83 249 85 881 87 926 
LPG 198 395 430 445 406 
Topný olej 792 173 173 173 173 
Nafta 17 243 16 616 16 409 14 608 14 126 
Benzín 10 499 10 351 11 299 11 891 12 502 
Hnědé uhlí 19 269 19 629 20 065 20 065 0 
Černé uhlí 3 515 3 404 3 494 3 494 0 
Biomasa 31 472 34 856 35 993 35 900 15 344 
Geotermální 3 843 7 955 11 645 11 645 11 989 
Celkem 373 996 347 715 361 180 362 530 292 367 

 

Obrázek 28 Vývoj konečné spotřeby energie po nositelích energie 

 
 

Konečné spotřeby energie jednotlivých nositelů energie v roce 2030, vyjádřené jako procenta ze 
spotřeby roku 2010, jsou: 

Elektřina 76,8% 
Teplo 66,1% 
Zemní plyn 116,1% 
LPG 204,9% 
Topný olej 21,9% 
Nafta 81,9% 
Benzín 119,1% 
Hnědé uhlí 0,0% 
Černé uhlí 0,0% 
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Biomasa 48,8% 
Geotermální 312,0% 

Dojde tedy k úplnému vytěsnění uhlí z konečné spotřeby energie. Spotřeba nafty a benzínu vzroste, 
což odpovídá nárůstu spotřeby v dopravě. K nárůstu spotřeby zemního plynu přispívají záměny z uhlí 
v domácnostech a přechod na CNG u autobusů MHD. V položce geotermální energie je teplo 
prostředí pro tepelná čerpadla, jejichž podíl rovněž roste. 

Celkové emise CO2 poklesnou mezi roky 2010 až 2030 o 86 789 t (varianta A) resp. 88 122 t (varianta 
B). Tomu odpovídají poklesy o 55,4 % resp. 56,2%. 

Tabulka 46 Vývoj emisí CO2 po sektorech 

[t CO2] 2010 2015 2018 2020 2030 - A 2030 - B 
Obecní budovy 9 116 7 862 7 489 7 489 3 059 2 923 
Terciární sektor 43 180 29 388 34 714 34 715 20 560 20 136 
Obytné budovy (obecní si 
soukromé) 94 996 72 061 73 576 73 576 36 346 35 553 
Veřejné osvětlení 1 654 1 188 1 240 1 240 728 728 
Doprava 7 793 8 256 8 634 8 839 9 277 9 277 
Celkem 156 740 118 755 125 654 125 858 69 970 68 617 

 

Obrázek 29 Vývoj emisí CO2 po sektorech 

 
Emise CO2 v jednotlivých sektorech v roce 2030, vyjádřené jako procenta z emisí roku 2010, jsou: 

2030 - A 2030 - B 
Obecní budovy 33,6% 32,1% 
Terciární sektor 47,6% 46,6% 
Obytné budovy (obecní si soukromé) 38,3% 37,4% 
Veřejné osvětlení 44,0% 44,0% 
Doprava 119,0% 119,0% 
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V dopravě emise CO2, v souladu s trendem spotřeby energie, vzrostou, v ostatních sektorech 
významně poklesnou. 

Tabulka 47 Vývoj emisí CO2 po nositelích energie 

[t CO2] 2010 2015 2018 2020 2030 - A 2030 - B 
Elektřina 68 276 48 610 48 358 48 360 38 004 38 004 
Teplo 57 434 38 953 44 601 44 601 7 183 5 830 
Zemní plyn 15 296 15 692 16 816 17 348 17 761 17 761 
LPG 45 90 98 101 92 92 
Topný olej 211 46 46 46 46 46 
Nafta 4 604 4 437 4 381 3 900 3 772 3 772 
Benzín 2 614 2 577 2 813 2 961 3 113 3 113 
Hnědé uhlí 7 014 7 145 7 304 7 304 0 0 
Černé uhlí 1 244 1 205 1 237 1 237 0 0 
Celkem 156 740 118 755 125 654 125 858 69 970 68 617 

 

Obrázek 30 Vývoj emisí CO2 po nositelích energie 

 
 

Emise CO2 po jednotlivých nositelích energie v roce 2030, vyjádřené jako procenta z emisí roku 2010, 
jsou: 

2030 - A 2030 - B 
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Benzín 119,1% 119,1% 
Hnědé uhlí 0,0% 0,0% 
Černé uhlí 0,0% 0,0% 

Emise z benzínu vzrostou, zatímco emise z nafty klesnou. To je dáno přechodem autobusů MHD na 
CNG. Nárůst pozorujeme rovněž u emisí ze zemního plynu, což je dáno již zmíněnými autobusy a dále 
přechodem domácností z uhlí na zemní plyn. Emise z elektřiny a tepla se významně sníží, což je dáno 
dílem úsporami v konečné spotřebě energie a dílem změnou emisních faktorů, které jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka 48 Vývoj emisních faktorů na elektřinu a teplo 

[t CO2/MWh] 2010 2015 2018 2020 2030 - A 2030 - B 
Místní emisní faktor na elektřinu 0,717 0,568 0,580 0,580 0,520 0,520 
Emisní faktor na teplo 0,494 0,428 0,469 0,469 0,094 0,076 

Za poklesem místního emisního faktoru na elektřinu stojí změny národního emisního koeficientu a 
růst podílu OZE, zejména z fotovoltaických panelů. Za pokles emisního faktoru na teplo odpovídá 
přechod zásobování teplem z Teplárny Tábor do teplárny C-Energy v Plané a s tím související změny 
palivové základny. 

9.3 Souhrn nákladů na opatření 
Souhrn nákladů na opatření je vyčíslení (odhad) nákladů při realizaci všech navrhovaných opatření 
pro dosažení závazku. Tempo plnění závazku je prokazováno průběžnými hodnotícími zprávami k 
Paktu starostů a primátorů. Vyčíslené předpokládané náklady nejsou automaticky odsouhlaseny 
přijetím (schválením) tohoto akčního plánu. Uvolňování prostředků do realizovaných opatření 
prochází standardním schvalovacím procesem v organizaci, případně v rámci předem alokovaných a 
schválených prostředků na tato opatření. Přijetím tohoto akčního dokumentu není vnucován 
investiční závazek ani soukromým investorům. 

Tabulka 49 Odhad nákladů na realizaci opatření navržených v Akčním plánu 

  
Náklady města 

[tis. Kč] 
Potenciál dotace 

[tis. Kč] 
Náklady soukromých 

investorů [tis. Kč] 
Obecní budovy, vybavení/zařízení 300 000 100 000   
Terciární (neobecní) budovy, 
vybavení/zařízení     314 000 
Obytné budovy ve vlastnictví 
města 100 000 50 000   
Obytné budovy mimo vlastnictví 
města     3 441 000 
Veřejné osvětlení 50 000 20 000   
Doprava 45 000 20 000   
Místní výroba elektřiny a tepla 100 000 50 000 175 000 
Sekundární rozvody tepla 20 000 8 000   
Dodavatel tepla C-Energy     1 580 000*) 
Celkem 615 000 248 000 5 510 000 

*) Varianta se ZEVO, náklady ve variantě bez ZEVO by byly 780 000 tis. Kč. 
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Akční plán předpokládá realizaci velkého objemu investic v obytných domech mimo majetek města a 
v terciárním sektoru. Tyto náklady budou muset vynaložit soukromí investoři a úkolem města je tyto 
investory k těmto investicím motivovat a usnadnit jejich realizaci. 
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10 ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ 

Město Tábor nemá prozatím zpracován žádný strategický dokument přímo se zabývající adaptací na 
změnu klimatu.  

V rámci tohoto Akčního plánu udržitelné energetiky a adaptace na změnu klimatu (SECAP) je 
zpracována následující analýza rizik a přehled návrhů možných opatření.  

Podkladem pro zpracování byly informace získané na setkání s veřejností v městské knihovně 
(www.knihovnatabor.cz/workshop-k-secapu) a setkání (formou webináře a dotazníku) se zástupci 
města a příspěvkových organizací.  

Obecně je možné adaptační opatření rozdělit do dvou skupin: 
1. Opatření na a v budovách 
2. Opatření ve veřejném prostoru 

V prvním případě může jít město Tábor samo příkladem a to jak při renovaci veřejných budov, tak při 
renovaci bytových domů. Principy (integrovaných) adaptačních opatření na budovách: 

 Při přípravě a realizaci projektů renovace budov je automaticky v rozpočtu a v zadávací 
dokumentaci předpokládána a realizace: 

o systému větrání s rekuperací 

o protisluneční ochrany  

Principy opatření ve druhé skupině opatření: 

 Opatření většího rozsahu – protipovodňová, proti erozní, jímání dešťové vody a požadavky na 
novou výstavbu tak, aby reflektovala klimatickou změnu apod., jsou součástí ÚPD 

 Při realizaci pozemkové úpravy, přípravy infrastrukturního projektu, renovaci budov apod. je 
vždy uvažováno s opatřením v oblasti hospodaření s vodou – průlehy, vodní prvky apod.  

10.1 Hodnocení rizika  
V rámci veřejného projednání SECAP a následného projednání s pracovníky MěÚ a PO byly 
identifikovány hodnoty klimatických rizik tak, jak jsou uvedené níže.  
Tabulka 50  Rekapitulace spotřeby energie v BD v členění jednotlivých druhů energie v MWh 

Typ klimatického rizika 
Současná úroveň rizika 

- veřejnost 
Současná úroveň rizika 

– pracovníci MěÚ 

Povodně Střední Střední 

Sucho a požáry Nízká Střední 

Vlny veder Střední Střední 

Zdravotní stav Střední Střední 

Vodní zdroje Střední Nízká 

Silné větry a vichřice Nízká Nízká 

Zhoršení zemědělské produkce Střední Nízká 
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Biodiversita Střední Nízká 

Energetická bezpečnost Vysoká Střední 

Tabulka 51  Očekávané dopady na orgán samosprávy dle metodiky SECAP. 

Ovlivněný sektor politiky 
Očekávaný 

dopad/dopady 
Pravděpodobnost 

výskytu 

Očekávaná 
úroveň 
dopadu 

Časový 
rámec 

Budovy  Přehřívání  Pravděpodobné Střední Aktuální 

Doprava  Vyšší výskyt náledí a 
ledovek Možné Nízká Dlouhodobý 

Energie Přetížení vlivem 
klimatizace Možné Střední Střednědobý 

Voda Snížení kvality, 
nedostatek Pravděpodobné Střední Střednědobý 

Odpad   Nepravděpodobné Nízká Dlouhodobý 

Územní plánování   Pravděpodobné Vysoká Dlouhodobý 

Zemědělství a lesnictví  Vodní a větrná eroze, 
snížení kvality Pravděpodobné Vysoká Dlouhodobý 

Životní prostředí a 
biologická rozmanitost 

 Snížení biodiverzity, 
výskyt škůdců Pravděpodobné Vysoká Střednědobý 

Zdraví   Pravděpodobné Vysoká Střednědobý 

Civilní ochrana a 
záchranné složky 

  Pravděpodobné Střední Dlouhodobý 

Cestovní ruch   Možné Střední Dlouhodobý 

10.1.1 Doporučení 
Hlavním doporučením je zpracování uceleného koncepčního dokumentu zahrnujícího zásady postupu 
návrhu, přípravy a realizace adaptačních opatření na území města. Formálně se může jednat o 
doplnění SECAP či Strategického plánu.  

Hlavním doporučením je zavedení a dodržování principů uvedených výše.  

Tabulka 52  Přehled hlavních integrovaných opatření v budovách. 

Název Stručný popis 

Stavební předpisy pro výstavbu a 
renovaci; zastínění domů s využitím 
zeleně, pasivní chlazení budov apod. 

 Jedná se o předpisy vydané na úrovni města a zahrnující pokyny 
pro přípravu a plánování výstavby a renovací – podmínky a 
doporučení územního a stavebního řízení na území města.  

Zachytávání a využití srážkové (dešťové) 
vody 

Jedná se o systém zachytávání srážkové vody pro další využití 
v rámci budovy či mimo ni. V principu se jedná o dvě typová 
opatření: 

1. Využití pro zálivku zeleně  
2. pro využití jako vody užitkové, zejména pro splacování WC 

Pro každý systém se výrazně liší investiční náklady a částečně také 
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Název Stručný popis 

náklady provozní.  

Zelené střechy 

Realizace zelených střech připadá v úvahu na všech typech plochých 
či mírně šikmých střech. V principu se jedná o dva typy střech – 
extenzivní a intenzivní, které vyžadují aktivní zálivku (ideálně ze 
zásobníku s dešťovou vodou). Rozdíl obou typů je v nákladech 
investičních i provozních. Intenzivní typ střechy lze obecně 
doporučit v případech, kdy se jedná o pobytovou střechu.  

Ochrana proti přehřívání 

V rámci novostaveb a při každé renovaci budovy bude v 
exponovaných částech budov instalováno venkovní stínění 
(elektricky ovládané žaluzie nebo rolety). V exponovaných částech 
budov by realizace stínících prvků měla být přirozenou součástí 
projektu a budovy bez stínících prvků by tak neměly zkolaudovány. 
Stínící a další pasivní prvky by měly vždy být upřednostněny před 
aktivním chlazením či klimatizací. 

Chlazení a klimatizace 

Aktivní chlazení a klimatizace nebude obecně preferováno a 
doporučováno, pouze v odůvodněných případech a bude vždy 
zváženo doplnění o FV systém zajišťující soudobou dodávku 
elektřiny. Důležitý je správný návrh (dimenzování) systémů chlazení 
a správné užívání (návod k použití / provozní řád budovy a kontrola 
jeho dodržování). 

Opatření v principu zmírňující i adaptační 

Využití šedé vody 

V nově připravovaných projektech bude uvažováno využití vody z 
mytí a praní, včetně rekuperace energie.  
Dostupná jsou také rekuperační zařízení do sprchových koutů – 
pracují pouze s využitím tepla z odtékající vody, nejedná se o 
úsporu vody. 

Komplexní renovace domů 

Nejefektivnějším způsobem zajištění adaptace budova na změnu 
klimatu je realizace adaptačních opatření v rámci celkové komplexní 
rekonstrukce domu. V procesu plánování obnovy majetku tak 
budou upřednostňovány komplexní renovace budov se zahrnutím 
adaptačních opatření - vyšší energetický standard, tepelné izolace, 
stavební detaily, stínění, pasivní chlazení, hospodaření s vodou a 
další. Výhodou je nalézání synergií z kombinace technologií 
v provozu – výroba elektřiny ze slunce, větrání, chlazení. Stínění 
zabraňující v zimě únikům tepla apod.  

Větrání s rekuperací 

Jedná se primárně o opatření pro zajištění kvality vnitřního 
prostředí a částečně mitigační opatření, nicméně díky větracímu 
systému lze budovy provětrávat a předchlazovat v noci a významný 
příspěvek k úsporám energie je také zejména v přechodném období 
(jaro, podzim). 

Výhodou je, že jsou k dispozici také dotační tituly pro developery na výstavbu v nejlepším 
energetickém standardu a v budoucnu pravděpodobně také příspěvek na provádění adaptačních 
opatření (schéma NZÚ to již umožňuje).  

Opatření v rámci druhé skupiny, tj. na území města, ve veřejném prostoru je nezbytné ustanovit jako 
normu pro povinnou realizaci v případě nových investičních akcí. Jedná se například o: 

 zásaky a průlehy  

 hospodaření a systémy s dešťovou vodou 
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 výsadbu nové (vhodné, odolné nealergenní) zeleně 

 atd., viz také příklady níže 

10.1.2 Příklady a náměty adaptačních opatření ve veřejném prostoru 
Níže jsou formou fotogalerie uvedeny vybrané příklady a náměty z oblasti adaptačních opatření ve 
městech. 

Obrázek 31 Spojení zeleně a tekoucí vody v centrech měst plní funkci klimatizace v exteriéru (Freiburg, SRN). 
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Obrázek 32 Vodní plocha a zeleň ve vnitroblocích plní nejen estetickou funkci, ale významně přispívají k 
regulaci teploty v interiéru (Vídeň). 

 
Obrázek 33 Domov pro seniory Modřice v energeticky pasivním standardu s adaptačními prvky, objekt je 

vytápěn kotelnou na pelety (foto: ing. arch. Josef Smola). 
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Obrázek 34 Mateřská škola Slivenec (foto: ing. arch. Aleš Brotánek) 

 
 

 

 

 
 

Obrázek 35 Využití šedé vody (zdroj: Asio) 
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Obrázek 36 Zelená střecha (zdroj: Otevřená zahrada Nadace Partnerství Brno) 
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Obrázek 37  Vsakovací průleh v parku Bruna Kreiského (Foto J. Vítek) 

 

Obrázek 38 Rozdíl v teplotách v létě – vliv zeleně ve městě (Zdroj: RNDr. J. Pokorný, AV ČR Třeboň) 
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Obrázek 39 Význam orientace budov v městské zástavbě – modelování ve veřejném prostoru 

 
 
 
Obrázek 40  Vodní prvky (Malmö, Švédsko) 
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Obrázek 41  Zasakovací průleh mezi bytovou zástavbou (www.pocitamesvodou.cz) 

 

Obrázek 42  Různé typy zasakovací dlažby 

(www.pocitamesvodou.cz) 

 
Více příkladů na www.pocitamesvodou.cz a na  
www.asio.cz/cz/273.exkurze-za-dobrymi-priklady-hospodareni-s-destovou-vodou 
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Obrázek 43  Vliv stínění pevnými stínícími prvky na sluneční zisky v kWh/m2/rok. Úspora energie na 
chlazení a na vytápění je v případě použití venkovní žaluzie vyšší 
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Obrázek 44 Sídliště pasivních bytových domů. Od koncepčního návrhu po realizaci (Innsbruck, Rakousko) 
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Obrázek 45  Jedním z významných adaptačních opatření je posilování přirozených vlastností půdy 
zvyšováním podílu humusu. Jednoduchým a účinným řešením je kompostárna, případně 
komunitní kompostárna  
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10.2 Zdroje 
- Šetření ENERGO 2015, ČSÚ www.czso.cz  
- Výsledky Auditu udržitelného rozvoje k hodnocení Místní Agendy 21  
- Strategický plán města Tábor 
- Územní energetická koncepce města Tábor 
- Strategie renovace budov, Šance pro budovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2014 
- Informace od Městského úřadu Tábor 
- Výstupy projektu Adaptace sídel na změnu klimatu 

www.pocitamesvodou.cz 
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11 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

11.1 Důvod vzniku komunikační strategie SECAP 
Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima v Táboře (SECAP) je dalším strategickým dokumentem 
města, pro jehož uplatnění je nezbytná jeho prezentace a komunikace všem cílovým skupinám. Pro 
zjištění, jaká je praxe města, byly analyzovány způsoby, jakými byly komunikovány a přijímány 
dokumenty, ze kterých SECAP vychází a které byly vypracovány v jednotlivých oblastech před 
vznikem Akčního plánu. Které to jsou dokumenty a jakou problematikou ve vztahu k SECAP se 
zabývají, shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 53 Strategické dokumenty města (související se SECAP) a související okruhy komunikace 

Oblast Materiály/aktivity Rok zveřejnění/ 
distribuce 

Cílové skupiny 
komunikace 

Energetické plánování, 
zásobování energií, 
úspory energií, atd. 

Územní energetická 
koncepce města Tábor - 
neaktualizována 

2013 Obyvatelé města Tábor 
 

Strategický plán rozvoje 
města Tábor 
2021-2032 
Opatření 1.3.2. Úsporné 
využívání energetických 
zdrojů 

2020 Obyvatelé města Tábor 
Zveřejněno na 
internetových stránkách 
města 
 

Místní program ke 
snižování emisí a imisí 
znečišťujících látek do 
ovzduší pro město 
Tábor 

2007 Obyvatelé města Tábor 
Zveřejněno na 
internetových stránkách 
města 

Parametry nové 
výstavby,  
zapojení občanů do 
rozhodování o 
investicích 

Komunitní plán zdraví a 
kvality života Tábor (2019-
2020) 

  

Doprava – udržitelnost, 
snížení emisí, snížení 
spotřeby energie, 
dopravní zátěže, apod. 

Strategický plán rozvoje 
města Tábor 
2021-2032 
Prioritní oblast 1: 
Infrastruktura 
Cíl 1.1. 
Zlepšení stavu a kvality 
dopravní sítě 

2020 Obyvatelé města Tábor 
Zveřejněno na 
internetových stránkách 
města 

Adaptace na změnu 
klimatu 

- - - 
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Bylo zjišťováno, jakým způsobem byly či jsou uvedené dokumenty zveřejněny a jaká komunikace k 
nim proběhla: 

Tabulka 54 Použité nástroje komunikace u předchozích dokumentů 

Dokument/aktivita Prostředek, nástroj 
Územní energetická koncepce města Tábor Zveřejněno na internetových stránkách města 

Projednáno v Radě města 
Strategický plán rozvoje města Tábor 
2021-2032 

Zveřejněno na internetových stránkách města 
Projednáno v Zastupitelstvu města 

Místní program ke snižování emisí a imisí 
znečišťujících látek do ovzduší pro město 
Tábor 

Zveřejněno na internetových stránkách města 
Projednáno v Zastupitelstvu města 

Dokumenty byly zveřejněny, neproběhla k nim veřejná diskuse.  

11.2 Cíle komunikace a cílové skupiny 
Komunikace vůči cílovým skupinám SECAP i uvnitř úřadu je nezbytná pro dosažení cílů SECAP – snížení 
spotřeby energie, využití OZE zejména pro vlastní výrobu elektřiny na území města, realizaci 
jednotlivých opatření a závazku města ve snížení emisí CO2 v jednotlivých cílových skupinách. 

Cílem SECAP je dosažení podstatného snížení produkce emisí CO2 na území města ve vybraných 
sektorech, které může město svou aktivitou ovlivnit. Dosažení tohoto cíle znamená prosazování 
aktivit vedoucích ke snížení emisí CO2 v dotčených sektorech. 

Tabulka 55 Dotčené sektory SECAP a opatření ke snížení emisí CO2 

Sektor Opatření ke snížení emisí 
Budovy, vybavení a zařízení v majetku města Nastavení regulace, IRC ventily, dodržování teplot, 

blokace chlazení v době vytápění 
Výměna osvětlení 
Instalace FVE 5 MWe 
Zateplení objektů 
Výměna zdrojů tepla (zemní plyn - kondenzační 
kotle) 
Obměna elektrických spotřebičů 
Regulace systému větrání (rekuperace, frekvenční 
měniče, CO2) 
Instalace KGJ 2 MWe 
Instalace nebo obměna tepelných čerpadel 
Energetický management, podružná měření 
Vytěsnění zbývajícího uhlí z domácností 
Náhrada přímotopů TČ v domácnostech 

Terciární sektor (mimo majetek města) - budovy, 
vybavení a zařízení  
Obytné domy 

Veřejné osvětlení Úspory elektrické energie ve světelných zdrojích 
Řízení spotřeby  

Městská silniční doprava – vozidla města (služební 
vozidla, doprava odpadu, policie,…) 

Ekologizace provozu MHD 
Ekologizace provozu městského vozového parku  
Ecodriving 
Podpora cyklistické dopravy 
Ekologizace provozu vozidel 
Podpora pěší a běžecké dopravy 

Městská silniční doprava: veřejná městská doprava 
(MHD) 
Městská silniční doprava: Osobní a podniková 
doprava 
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Cíle komunikace 

Cílem komunikace je: 

 vytvoření transparentního prostředí pro diskusi nad věcnými záměry k dosažení cílů SECAP – 
nad zmírňujícími i adaptačními opatřeními SECAP, jejich rozpočty, způsobu jejich realizace v 
jednotlivých cílových skupinách, nad způsobem zapojení veřejnosti – laické i odborné, nad 
způsoby jejich prosazení do činnosti města a jednotlivých cílových skupin. 

 zajistit co nejširší informovanost pro všechny ve srozumitelné, transparentní, přehledné a 
strukturované podobě (klíčová sdělení) pro konkrétní cílové skupiny, systematickou 
informovaností zvyšovat zájem o spolurozhodování a zapojení veřejnosti a klíčových aktérů, 
nastavení pravidelného kontaktu s cílovými skupinami vč. médií). 

 nastartování/prohloubení aktivit, které vedou ke snižování emisí CO2, k seznámení se 
způsoby financování navrhovaných opatření ke snížení emisí CO2, s přínosy opatření, se 
smyslem adaptačních opatření a se způsobem jejich realizace.  

Součástí komunikační strategie je také identifikace cílových skupin, komunikační nástroje, 
komunikační kanály pro jednotlivé cílové skupiny, harmonogram kampaně při přípravě i v době 
realizace konkrétních navržených opatření, příprava informačních materiálů.  

Identifikace cílových skupin 

Pro dosažení cílů SECAP jsou rozhodujícími ti, kteří mají realizovat zmírňující a adaptační opatření – 
cílové skupiny. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, tyto cílové skupiny zahrnují: 

 provozovatele objektů v majetku města, 

 provozovatele veřejného osvětlení, dalších technických služeb 

 provozovatele mobilních zdrojů, 

 provozovatele MHD, 

 vlastníky domů pro bydlení, 

 vlastníky vozidel, 

 provozovatele zdrojů na území města 

 investory z řad terciárního sektoru, provozovatele objektů v terciárním sektoru 

Vnitřní a vnější komunikace 

Komunikace probíhá jednak vnitřní – v rámci města, a vnější – vůči cílovým skupinám mimo struktury 
města.  

11.3 Vnitřní komunikace 

11.3.1 Obhajoba a schválení SECAP 
SECAP musí být před předložením Kanceláři Paktu starostů a primátorů schválen zastupitelstvem 
města. Před schválením v Zastupitelstvu bude projednáván v Radě města, před jednáním v Radě by 
měl být odsouhlasen a přijat odbory města – na ně dopadne váha jeho realizace. Odbory by měly být 
informovány o svém zapojení a způsobu svého zapojení, mít stanoveny úkoly při realizaci opatření v 
akčním plánu SECAP. 
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Ve vztahu k majetku města je zapojení aktérů řešeno shodně s postupy zavádění energetického 
managementu dle ISO 50001 s tím, že městská společnost BYTES Tábor s.r.o. působí samostatně i ve 
vztahu k plnění dílčích požadavků vyplývajících ze SECAP.  

Tabulka 56 Komunikace projektového týmu při předložení SECAP 

Oblast SECAP Cílová skupina uvnitř města Nástroje komunikace 
Projednání návrhu 
„zmírňujících“ opatření 
v SECAP: 
 
Úspory energie v majetku města 
Tábor 
Úspory energie v bytovém 
fondu města 
Úspory energie ve veřejném 
osvětlení 
Úspory energie v dopravě 
 
Využití OZE u budov v majetku 
města 
 

 Odbor správy majetku města 
 Odbor investic a strukturálních fondů 
 Odbor dopravy 
 Technické služby Tábor s.r.o. 
 BYTES Tábor s.r.o. 
 Městský energetik 
 Odbor financí 
 Odbor životního prostředí 

Písemná komunikace – 
rozeslání podkladů 
Jednání u „kulatého stolu“ za 
účasti všech aktérů 
Případná dvoustranná 
jednání s členy týmu 

Projednání návrhu 
„adaptačních“ opatření 
v SECAP: 
 

 Odbor správy majetku města 
 Odbor investic a strukturálních fondů 
 Odbor dopravy 
 Technické služby Tábor s.r.o. 
 BYTES Tábor s.r.o. 
 Městský energetik 
 Odbor financí 
 Odbor životního prostředí 

Písemná komunikace – 
rozeslání podkladů 
Jednání u „kulatého stolu“ za 
účasti všech aktérů 
Případná dvoustranná 
jednání s členy týmu 

Prezentace návrhu SECAP  ZM 
 Dotčené odbory města Tábor 
 Řešitel SECAP  

Organizace semináře 
k SECAP před jeho 
předložením ZM ke schválení 
Na semináři vysvětlení 
opatření apod., 

Přijetí – schválení SECAP  Vedení města (Rada města) 
 ZM 

Prezentace – příklady, 
návrhy 

Realizace „zmírňujících“ a 
„adaptačních“ opatření 
v SECAP 

 Programový management - Komise 
Zdravého města a místní Agendy 
(MA21) 

 

11.3.2 Řízení SECAP 
Komise Zdravého města a místní Agendy 21 (MA21) je poradním orgánem rady města, který 
odborně a manažersky dohlíží na procesy Projektu Zdravé město (dále jen PZM) a MA21. Působnost a 
kompetence komise jsou vztaženy ke všem činnostem města, které se týkají PZM a MA21. Tato 
komise je nejpovolanějším orgánem k řízení SECAP i s ohledem na její úkoly v oblasti mezisektorové 
komunikace a spolupráce v otázkách týkajících se PZM a MA21. Veškeré její úkoly jsou nezbytné také 
pro realizaci a popularizaci SECAP a nově obsahují:  
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 systémovou podporu a motivaci aktivit obsažených v SECAP ve městě – společenská i 
finanční  

 kvalitní akce a aktivity pro veřejnost  

 posílení kapacity pro získávání finančních zdrojů ve městě (pro aktivity mj. SECAP)  

 zjišťování názorů a zapojování veřejnosti do přípravy dílčích i koncepčních záměrů rozvoje 
(realizace principu participace)  

 posílení výchovy, vzdělávání, osvěty a informovanosti ve městě (zvyšování místní kapacity 
pro postup ke zdraví, UR-udržitelnému rozvoji, realizaci zmírňujících i adaptačních opatření 
SECAP a kvalitě života)  

 zlepšení propagace a medializace aktivit ve městě za využití SECAP a konkrétních výsledků 

 využití SECAP pro externí spolupráci a vnější vztahy města (na místní, národní i mezinárodní 
úrovni), spolupráci s municipalitami, odbornými partnery a institucemi Paktu starostů a 
primátorů  

 komunikaci s komisemi a odbory úřadu v rámci strategického plánu města (přenos informací 
z/do komunitního plánu; realizace principů programovosti a participace)  

 vyjádření k vlivu rozvojových záměrů ve městě na mise CO2, na udržitelný rozvoj, zdraví a 
kvalitu života (realizace principu udržitelného rozvoje) 

 komunikaci s vedením města – k podmínkám pro PZM, MA21 a realizaci SECAP a pro vnější 
vztahy, návrhy pro vedení města ve vazbě na implementaci SECAP, na zdraví, udržitelný 
rozvoj a kvalitu života ve městě  

KOMPETENCE tohoto orgánu by měly být rozšířeny o kompetence při monitorování výsledků SECAP – 
přínosů a nákladů jednotlivých realizovaných opatření.  

Vytvoření týmu klimaticko-energetického manažera v rámci certifikovaného systému EnMS dle ISO 
50001:  

S ohledem na plánované aktivity a opatření v rámci Akčního plánu udržitelné energetiky a 
adaptace na změnu klimatu (SECAP) je doporučeno již existující funkci energetického manažera 
(energetika) rozšířit na pozici klimaticko-energetického manažera. 

Současně je doporučeno vytvořit směrnici v rámci systému EnMS pro plánování investic v souladu s 
principy a pravidly SECAP. Tým klimaticko-energetického manažera v rámci certifikovaného systému 
EnMS dle ISO 50001 by mohl být odpovědný také za monitorování SECAP. 

11.3.3 Monitoring SECAP 
Město bude mít po podpisu Úmluvy povinnost mj. monitorovat jedenkrát za dva roky prováděná 
opatření a vyhodnocovat je podle soustavy nastavených ukazatelů, z nichž ukazatele přínosů jsou 
také emise CO2. Výsledky budou použity pro reporting DG TREN a sekretariátu Úmluvy o 
dosahovaných výsledcích. Významné je zajištění – od samého počátku realizace systému – sledování, 
verifikace a vyhodnocování. 

Průběžné monitorování emisí a aktualizace inventury je významné i pro motivaci všech 
zainteresovaných subjektů, které přispívají k dosažení cíle ve snížení emisí CO2 – umožňuje jim 
pozorovat výsledky jejich snahy. Programový management SECAP – tým klimaticko-energetického 
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manažera - komunikuje dovnitř města i navenek za účelem sběru dat a vyhodnocování výsledků a 
přínosů realizovaných opatření. 

Tým klimaticko-energetického manažera předává své informace pro řízení SECAP – Komisi Zdravého 
města a místní Agendy 21 (MA21). 

Tabulka 57 Monitoring realizace SECAP – zajištění informací a dat 

ÚKOL managementu Cílová skupina pro komunikaci Nástroje komunikace 
Návrh na zajištění průběžného 
monitoringu spotřeby paliv a energie  
Odpovědné osoby 
Rozpočet 

Vedení odboru  
Vedení města 

Písemná komunikace 
Jednání odpovědných osob 

Sběr dat pro sestavování průběžných 
monitorovacích bilancí SECAP, sběr 
fakturovaných spotřeb paliv a energie 
 
Sběr pomocných dat pro dopočet 
spotřeby na území města ve vybraných 
sektorech  
 
Údaje o výrobě elektrické energie na 
území města Tábora - databáze  

Conte, s.r.o. 
E.ON Energie, a.s. 
Teplárna Tábor, a. s. 
ČHMÚ 
BYTES Tábor s.r.o. 
Veškeré objekty a zařízení 
v majetku města 
 
(ERÚ + vlastní šetření + Atlas 
zařízení využívajících obnovitelné 
zdroje energie 
(www.calla.cz/atlas), 

Vytvoření dohody ke 
struktuře předávaných dat 
s poskytovateli dat 
U objektů v majetku města – 
způsob sběru dat rozhodne 
programový management – 
vytvoření metodického 
pokynu pro provozovatele 
objektů?  

Sběr dat pro výpočet spotřeby paliv a 
energie v dopravě – silniční, MHD  

Město a jeho odbory a 
organizace 

Jednání pracovních skupin 
Metodický pokyn pro 
odbory? 

Sběr dat nezbytných pro sledování 
výsledků realizovaných opatření 
v rámci SECAP a výpočet přínosů 

Město a jeho odbory a 
organizace 
Stavební úřad SML - Údaje o 
zateplování bytového fondu 
(hlášení pro ČSÚ) 

Ústní jednání 
Písemná- mailová 
komunikace 

Návrh nových projektů Město a jeho odbory a 
organizace 

Písemná – elektronicky 
Ústní jednání 
Webová aplikace pro návrhy 
opatření u soukromých osob 

Příprava projektů a vyhledávání 
vhodných dotačních titulů pro realizaci 
nových opatření a zajištění provozu již 
zavedených systémů nebo 
systémových opatření, 

Odbory odpovědné za rozpočet a 
dotační tituly 
Vedení města 

Písemná – elektronicky 
Ústní jednání 

Zpracování monitorovací bilance emisí 
CO2 

Programový management SECAP, 
případně externí asistence 

Písemná – elektronická 
forma, 
Podklady do databáze 
Ústní jednání 

Reporting  DG TREN a sekretariát Úmluvy Písemná forma – vyplnění 
šablon na webových 
stránkách, zpráva 
k monitorovací bilanci a 
výsledkům opatření 
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11.3.4 Pracovní skupiny na podporu implementace SECAP 
Podle navrhovaných aktivit město může vytvořit 5 pracovních skupin, které budou podrobněji 
rozpracovávat navrhovaná opatření, zejména jejich způsob realizace a financování. Pracovní skupiny 
jsou navrženy v oblastech: 

a. Veřejný sektor 

b. Bydlení 

c. Doprava 

d. Vzdělávání a osvěta 

e. Adaptace na klimatické změny 

Náplň práce jednotlivých pracovních skupin a jejich sestavení jsou navrženy v následujících 
kapitolách. 

A. Pracovní skupina Veřejný sektor 

Pracovní skupina veřejný sektor již je z velké části aktivní – v roce 2015 začalo ve městě zavádění 
systému energetického managementu, jehož součástí byl také návrh energetické politiky města, 
aktuálně je připravována certifikace energetického managementu dle ISO 50001 a energetické 
politiky. 

Pro veřejné objekty v majetku města je městem provozováno energetické řízení, které eviduje jak 
spotřeby energie v těchto objektech, tak provedené investice a opatření ke zlepšení. Bylo 
doporučeno vytvoření energetického plánu, který se bude zabývat detailně realizací vhodných 
opatření na jednotlivých objektech. Tato skupina se zabývá i bytovými objekty v majetku města. 

Tabulka 58 Pracovní skupina Veřejný sektor – náplň a způsob práce 

Cílové skupiny činnosti (realizace 
opatření dle Tab. 3) 

Sektor obecních budov, vybavení a zařízení- provozovatelé objektů 
v majetku města, 

odbory města, 

provozovatelé veřejného osvětlení a dalších technických služeb 

MHD 

Vozidla v majetku města a jeho PO 

Složení pracovní skupiny Viz Kapitola 3.1.5 Akčního plánu 

Město - Energetický manažer města 

Tajemník  

Odbor investic a strukturálních fondů 

Odbor správy majetku 

BYTES Tábor s.r.o. 

Technické služby Tábor s.r.o. 

Odbor ŽP 

Odbor dopravy 
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MA 21 

Pracovní dokumenty pracovní skupiny Energetická politika města 

SECAP a opatření navrhovaná pro sektor majetku města – jak 
zmírňující opatření, tak adaptační opatření 

Rozpracování jednotlivých opatření a stanovení postupu jejich 
realizace vč. návrhu rozpočtu 

Další… 

 

Výstupy činnosti pracovní skupiny Výsledky sledování příslušných ukazatelů (viz kapitola 3.1.6 
Akčního plánu) – zejména rozsahu a přínosů jednotlivých 
zmírňujících opatření 

Zprávy o činnosti a to každý druhý rok po předložení SECAP a 
Zprávu o realizaci, která se podává každý čtvrtý rok a obsahuje 
Monitorovací zprávu emisí (MEI) – za oblast majetku města vč. 
MHD a vozidel ve vlastnictví města 

Další… 

Hlavní nástroje komunikace pracovní 
skupiny 

Pravidelná jednání 

Písemná sdělení 

Informační systémy a databáze 

B. Pracovní skupina Bydlení 

Pouze s využitím dat od dodavatelů paliv a energie, místním šetřením a z údajů ČSÚ bylo v SECAP 
odhadnuto, jak efektivně jsou provozovány bytové objekty na území města. Při přípravě zmírňujících 
opatření pro Akční plán SECAP byla provedena analýza možného potenciálu úspor v objektech pro 
bydlení na území města. Byla také navržena opatření, která jsou doporučena realizovat v objektech 
(stávajících i nových) na území města. Úkolem pracovní skupiny je hledání nástrojů a způsobů, 
kterými lze jednotlivá opatření na území města prosazovat. 

Tabulka 59 Pracovní skupina Bydlení 

Cílové skupiny činnosti  Vlastníci rodinných a bytových domů 

Vlastníci a provozovatelé spalovacích zdrojů REZZO 3 (do 300 kW) 
na území města 

Investoři do nových domů pro bydlení 

Tematické okruhy pracovní skupiny Energeticky úsporná a adaptační opatření 

Provozování spalovacích zdrojů a požadavky legislativy 

Nová výstavba 

Informace k energeticky úsporným 
opatřením  

Význam odborného poradenství pro správné provedení úsporných 
opatření 

Informační střediska EKIS v okolí 
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Seznam možných úsporných opatření a jejich ekonomická 
návratnost – přínosy a náklady, životnost 

Výpočet nákladů na vytápění, porovnání nákladů 

Legislativní požadavky související s energeticky úspornými 
opatřeními 

Finanční zdroje na úsporná opatření – Nová zelená úsporám, atd. 

Využití OZE v rodinných a bytových domech, náklady a přínosy, 
možnosti financování 

Informace k provozování spalovacích 
zdrojů 

Modernizace kotlů – emisní třídy III a IV od 1. 9. 2022 

Požadavky legislativy v oblasti ochrany ovzduší – malé spalovací 
zdroje do 300 kW (přechod od nevyhovujících zdrojů na tuhá 
paliva emisních tříd 1. a 2. (dle ČSN 303-5) na účinnější nízko-
emisní zdroje emisních tříd 3., 4. a 5) a jejich význam pro snižování 
emisí znečišťujících látek a CO2 

Obměna starých plynových kotlů a její přínosy ve zvýšení účinnosti, 
možnostech regulace, snížení nákladů 

Kontrola kotlů a klimatizace – požadavky legislativy 

CZT a odpojování, proč neodpojovat, povinnosti SVJ v případě 
provozu spalovacího zdroje 

Náklady na vytápění a jejich možný vývoj 

Význam odborného poradenství při výměně zdroje 

Finanční zdroje dostupné pro výměnu kotlů včetně případných 
dotací - Nová zelená úsporám, případně vlastní dotační titul města, 
OPŽP? 

Nová výstavba Požadavky stavebního zákona 

Požadavky na energetickou náročnost nových budov 

Možnosti uplatnění adaptačních opatření 

Význam odborného poradenství 

Principy nízkoenergetické výstavby a uplatňování 
nízkoenergetického standardu budov pro bydlení 

Správné fungování stavebních úřadů při uplatňování požadavků na 
energetickou náročnost budov a způsobu jejich zásobování energií 
(posuzování energetické náročnosti v případě instalace nebo 
výměny technického zařízení budov (TZB)) 

Složení pracovní skupiny Energetický manažer města inženýr 

Odborný konzultant v oblasti energetiky budov 

Odborný konzultant pro oblast výstavby budov 

Odbor majetku města 

Zástupce SVJ 
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MA 21 

Nástroje komunikace Letáky 

Webové stránky města – speciální stránka 

E-mailová komunikace 

Besedy, přednášky, konference 

Brožury 

Dny otevřených dveří (praktické ukázky možností) 

další 

C. Pracovní skupina Doprava 

Přestože je podíl dopravy zahrnuté do SECAP na emisích CO2 nižší, než je tomu u obou uvedených 
sektorů, je problematika dopravy specifická a významná a zahrnuje řadu opatření, jejichž realizace na 
území města přináší mnohá zlepšení nejen ve vztahu k emisím skleníkových plynů, ale také ve vztahu 
ke kvalitě ovzduší. 

Tabulka 60 Pracovní skupina doprava 

Cílové skupiny činnosti  Vlastníci motorových vozidel – jak osobních, tak nákladních 

Tematické okruhy pracovní skupiny Rozvoj elektromobility 

(Nákup elektromobilů, elektrokol, budování dobíjecích stanic pro 
elektromobily, vybudování veřejnosti dostupné rychlonabíjecí 
stanice pro dobíjení elektromobilů, atd.)  

Ceny a přínosy elektromobility, technické podrobnosti 

Ecodriving – zlepšení řidičských dovedností 

Vývoj infrastruktury na území města a dopravních omezení 

Složení pracovní skupiny Odborný konzultant v oblasti dopravy 

Odbor dopravy 

Odbor investic a strukturálních fondů 

další 

Nástroje komunikace ve vztahu k 
veřejnosti 

Letáky 

Webové stránky města – speciální stránka 

Besedy, přednášky, konference 

D. Pracovní skupina Vzdělávání a osvěta 

Zatímco úlohou 3 odborných pracovních skupin je návrh témat a jejich zpracování, příprava informací 
a v návaznosti na dohodnutém potřebném rozsahu odborných informací, úkolem pracovní skupiny 
vzdělávání a osvěta je analýza potřeb cílových skupin a rovněž stanovení vhodných komunikačních 
prostředků. Tyto poznatky pak budou předány odborným skupinám, vzájemně projednány a 
sjednána forma a obsah sdělení vůči cílovým skupinám.  
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Za zejména významné považujeme zapojení studentů a žáků do aktivit města – jsou významnou 
cílovou skupinou v oblasti vzdělávání, vysvětlování aktivit a přínosů SECAP. 

Tabulka 61 Pracovní skupina Vzdělávání a osvěta 

Cílové skupiny činnosti  Ti, kteří mají realizovat zmírňující a adaptační opatření – cílové 
skupiny 

Veřejnost obecně včetně studentů a žáků 

Tematické okruhy pracovní skupiny Aanalýza potřeb cílových skupin – tedy současný stav informací a 
informační zdroje, potřeby v informovanosti) 

Doporučení jak nejlépe cílovou skupinu oslovit, atd.) – prostředky 

Tvorba materiálů, e-learningových programů atd. 

Složení pracovní skupiny MA 21 

Energetický manažer 

??? 

E. Pracovní skupina Adaptace na klimatické změny 

Úkolem této pracovní skupiny by měla být příprava zadání Adaptační strategie města v souladu s 
požadavky Paktu starostů a primátorů. 

Tabulka 62 Pracovní skupina Adaptace na klimatické změny 

Cílové skupiny činnosti  Vedení města - Příprava Adaptační strategie města - zpracování 
uceleného koncepčního dokumentu zahrnujícího zásady postupu 
návrhu, přípravy a realizace adaptačních opatření na území města. 

Tematické okruhy pracovní skupiny Adaptační opatření pro město Tábor v návaznosti na Analýzu 
zranitelnosti, analýzu rizik 

Projednání s odborem územního plánování a investic 

Složení pracovní skupiny MA 21 

Energetický manažer 

Odbor rozvoje 

Odbor ŽP 

Externí konzultant, architekt, apod. 

další 

11.4 Vnější komunikace 
K dosažení cílů SECAP je nezbytné vytvářet u jednotlivých cílových skupin povědomí: 

 o souvislostech změn klimatu a spotřeby paliv a energie ve spalovacích stacionárních i 
mobilních zdrojích, v ukládání odpadů apod., 

 o důsledcích změn klimatu, 
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 o opatřeních, která podniká město a 

 o opatřeních, která mohou provádět obyvatelé města ke snížení emisí CO2 a pro realizaci 
navrhovaných opatření, týkajících se jejich cílové skupiny – jak zmírňujících, tak adaptačních 
opatření. 

Tyto skupiny potřebuje město oslovit s využitím k tomu vhodných prostředků. Pro každou cílovou 
skupinu, pro niž plánujeme komunikaci, je nezbytné zpracovat analýzu, pokrývající následující 
okruhy: 

 Co chceme u této skupiny změnit? 

 Co chceme, aby tato skupina věděla / cítila? 

 Co víme o způsobech, jak ji nejlépe oslovit? 

 Jak nyní přistupuje ke snižování emisí CO2: co o něm ví, jak se vůči němu chová? 

 Jak nejraději / nejčastěji získává informace? 

 Co jí brání zaznamenat / vnímat / přijmout námi sdělované informace? 

 Co chceme, aby udělali? 

Klíčová sdělení 

Klíčová sdělení jsou v zásadě věty, informace, emoce, kterými obecné cíle komunikace 
přizpůsobujeme jednotlivým skupinám, s nimiž komunikujeme. Představují základní způsob, jak 
dosáhnout v komunikaci konzistence (umožňují sdělovat dlouhodobě tytéž informace či emoce – a 
opakování je matkou moudrosti). 

V případě SECAP je cílem komunikovat význam navrhovaných opatření, obecné cíle SECAP – význam 
snižování emisí skleníkových plynů, přínosy realizovaných opatření, rizika v případě jejich nerealizace. 

Nicméně – politici by měli říci, jaké jsou souvislosti politických priorit a snižování spotřeby paliv a 
energie (a souvisejících nákladů). 

Nástroje vnější komunikace  

Nástroje komunikace volíme až potom, co známe cílové skupiny a klíčová sdělení vůči nim. 
Zohledníme přitom způsoby, kterými daná skupina nejčastěji komunikuje, a můžeme se jí přizpůsobit.  

 média: televize, rádio, internetové servery, 

 odborné články, 

 komentáře, 

 dopisy čtenářů, 

 internet, 

 webové stránky organizace, 

 Facebook, Twitter apod., 

 webové stránky spřátelených / partnerských organizací, 

 inzerce, 

 tiskoviny, 
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 letáky, 

 brožury, 

 plakáty apod., 

 veřejné akce, 

 besedy, přednášky, konference, 

 telefonáty, 

 záštita známé / významné osoby, 

 kulturní akce, dny otevřených dveří apod. 

Tabulka 63 Analýza komunikace cílových skupin (předběžná) 

Cílová skupina Stávající přístup a informovanost Co chceme, aby tato skupina věděla 
Odbory města a vedení 
města 

Nevíme, jak jsou informováni a jak 
kompetenčně ve vztahu 
k zásobování objektů, realizaci 
oprav, realizaci investic… 

Potřeby objektů v majetku města  
Možnosti jak lépe hospodařit energií a 
palivy 
Adaptační opatření a způsob jejich 
prosazování ve stávající i nové 
zástavbě, dopravě, veřejném prostoru 
a zdrojích 

Provozovatelé objektů 
v majetku města 

Nejsou vždy informováni o své 
spotřebě paliv a energie a jejím 
vývoji, o nákladech na tuto spotřebu 
paliv a energie a možném výhledu 
Znají vybrané problémy s provozem 
svých objektů 
Hlásí své potřeby oprav a investic 
příslušnému odboru města 
Zapojují do aktivit 
žáky/studenty/personál/ 
seniory/uživatele 

Spotřebu paliv a energie a náklady na 
tuto spotřebu 
Možnosti úspor ve svých objektech 
Náklady na dosažení těchto úspor 
nebo využití OZE 
Způsob sběru dat a jejich reporting 
Přínosy opatření ke snížení nákladů, 
ke zlepšení komfortu v užívání 
objektu 
Zpětná vazba – s jakou frekvencí, 
s jakými údaji a informacemi 

Provozovatelé mobilních 
zdrojů 

 
Řidiči MHD 

Možnosti úspor v dopravě 
Snížení emisí a opatření v dopravě, 
možnosti, a jak je realizovat 
Zpětná vazba – s jakou frekvencí, 
s jakými údaji a informacemi 

Provozovatel MHD ?? Adaptační opatření a jejich dopady na 
MHD 

Vlastníci domů pro bydlení 
– jak městských, tak 
rodinných a bytových 
domů 

Vlastníci bytových jednotek 
v případech SVJ spravovaných 
městskou společnosti BYTES Tábor 
s.r.o. jsou informováni ze strany 
BYTES Tábor s.r.o.  standardně ze 
strany správce a dodavatele tepla 
(např. oznámení o změnách 
rozúčtování tepla, oznámení o 
rekonstrukci teplovodu a budování 
DPS apod.), nicméně chybí 
informovanost o možnostech 

Možnosti úspor ve svých objektech 
Náklady na dosažení těchto úspor 
nebo na využití OZE 
Přínosy – návratnost, dopady, přínosy 
Adaptační opatření 
Zpětná vazba – s jakou frekvencí, 
s jakými údaji a informacemi 
Jak vypočítat náklady na vytápění a  
Možnosti náhrady uhelných kotlů a 
návratnost investice 
Disponibilní finanční zdroje 
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Cílová skupina Stávající přístup a informovanost Co chceme, aby tato skupina věděla 
úsporných a  adaptačních opatření Požadavky legislativy 

Význam odborného poradenství 
Atd. 

Nájemníci městských bytů  Jedná se o podobný případ, jako 
v případě SVJ spravovaných BYTES 
Tábor s.r.o., ale nájemních 
městských bytů by měli být 
informováni o možnostech úspor a 
adaptačních opatření 
nadstandardně, nikoli pouze 
informace o skutečnosti, že se bude 
jejich dům „zateplovat“ či povinně 
sdělované informace v rámci 
dotačních titulů, ale chybí návod, jak 
se v zatepleném domě chovat 17 

Možnosti úspor ve svých objektech 
Náklady na dosažení těchto úspor 
nebo na využití OZE 
Přínosy – návratnost, dopady, přínosy 
Adaptační opatření 
Zpětná vazba – s jakou frekvencí, 
s jakými údaji a informacemi 
Chování v zateplených bytech 

Vlastníci vozidel ?? Možnosti úspor v dopravě 
Snížení emisí a opatření v dopravě 

Provozovatelé zdrojů na 
území města 

Informovanost určitě dobrá, 
zejména u zdrojů nad 0,3 MWt 

Kde lze získat informace v případě 
potřeby 

Veřejnost obecně (jaké 
jsou nástroje politického 
vlivu?) 

Jaké dnes má informace? Jaké jsou 
prostředky pro získávání informací o 
realizovaných opatřeních, o jejich 
přínosech nejen ve snížení CO2, ale 
ve zlepšení kvality ovzduší 
 
 

Poskytnout návod/ informace k tomu 
kde získat informace k energetické 
náročnosti, vhodným opatřením, 
k dotacím, k adaptaci na změnu 
klimatu, k využití OZE, jaké 
poradenství lze získat a jaké jsou 
výhody využití poradenství 
Informovat o přínosech opatření 
např. na konkrétních projektech apod. 

investoři Informace o záměrech města a 
chystaných investicích získány 
z programových dokumentů města 
(Programové prohlášení, Usnesení, 
Strategický plán města, apod. 

Informovanost o postupu realizace 
SECAP 
Priority a vyvolané investiční nároky 

 

Tabulka 64 Návrh vnější komunikace SECAP (příklad) 

Cílová skupina Jak nejčastěji získává informace Způsob, jak je nejlépe oslovit 
Provozovatelé objektů 
v majetku města 

Energetické posudky 
PENB 
Kontroly kotlů podle vyhlášky 
194/2013 

MěÚ - sdělení, instrukce,  
Diskusní seminář s vysvětlením cílů 
města apod. 
Webová stránka energetického řízení 
města s vizualizací přínosů 
provedených opatření, vývojem 
spotřeby a nákladů, apod. 

                                                           

 
17 Vzor oznámení o zateplení domu: https://www.bytes.cz/files/714-projekt-stavebni-upravy-a-zatepleni-
bytoveho-domu-cp-2824-ul-havanska-tabor.pdf - povinná informace o dosažené úspoře a emisích CO2, které 
však následně nejsou měřeny a vyhodnocovány  



AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU A KLIMA V TÁBOŘE (SECAP)  
VERZE AKČNÍHO PLÁNU K DISKUSI 

 
126 

 

Cílová skupina Jak nejčastěji získává informace Způsob, jak je nejlépe oslovit 
Provozovatelé mobilních 
zdrojů v majetku města 

Média 
Internet 
Letáky 

Interní školení 

Provozovatel MHD Interní tiskoviny Interní školení 
Metodické materiály 
 

Vlastníci domů pro bydlení  Média 
Internet 
Letáky 
Facebook, Twitter 
plakáty 
besedy, přednášky 

Webové stránky města s informacemi 
od pracovní skupiny 
Cílené besedy a diskuse k tématům 
úspor, adaptačních opatření, využití 
OZE, porovnání nákladů na vytápění, 
odkazy na odborné stránky EKIS, TZB 
apod. 

Vlastníci vozidel Internet 
Facebook, Twitter 
 

Odborné články, odkazy 

Veřejnost Internet 
Letáky 
Facebook, Twitter 
plakáty 
besedy, přednášky 

Webové stránky města s informacemi 
od pracovní skupiny 
Cílené besedy a diskuse k tématům 
úspor, adaptačních opatření, využití 
OZE, porovnání nákladů na vytápění, 
odkazy na odborné stránky EKIS, TZB 
apod. 

Provozovatelé zdrojů na 
území města 

Informační materiály Informace k možným opatřením na 
zdrojích 
Odkazy na stránky s vhodným 
obsahem (TZB-info, např.) 

Žáci/studenti Internet 
Facebook, Twitter 
 

e-learningové popularizační programy 
a hry 
zapojení do hlídek v případě 
monitoringu 

11.5 Příklad realizace opatření – Kampaň obyvatelstvo a 
výměna kotlů 

1. Cíl kampaně: soukromí vlastníci nemovitostí, kteří mají staré čoudící kotle, nebo topí 
nevhodnými palivy nebo nevhodným způsobem, jsou nuceni/motivováni k nápravě. 

2. Komunikace:  

 Kdo rozpracuje: Pracovní skupina Obyvatelstvo a Vzdělávání a osvěta 

3. Nástroje, které lze využít: 

a. Restriktivní 

 Kontrola povinných revizí kotlů - podle platného zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 
pro každý spalovací zdroj o příkonu 10 až 300 kW napojený na teplovodní soustavu 
ústředního vytápění domů, tedy včetně krbových vložek a kamen s výměníkem, měla do 
konce roku 2016 proběhnout revize technického stavu a provozu. Nejpozději za tři roky je 
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nutné revizi kotle zopakovat – tj. každý kotel na pevná paliva musí jednou za 36 měsíců 
zkontrolovat technik s patřičným oprávněním, který do dokladu o kontrole také uvede, zda 
kotel vyhovuje podmínkám provozu po roce 2022. Tento doklad bude také rozhodující pro 
státní správu, která bude kontrolovat, zda nejsou provozovány nevyhovující zdroje - ve 
zprávě k revizi je mimo jiné označena emisní třída kotle.  
 
Od 1. ledna 2017 si může příslušný městský úřad (ORP) vyžádat potvrzení o revizi kotle.  
Pokud si úřad doklad vyžádá, je jeho předložení povinné a pokud se provozovatel neprokáže 
dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun.  
(Revize na plynové kotle jsou také povinné. Novela zákona o ochraně ovzduší v roce 2012 
zavedla změnu v tom, že revize jsou nyní povinné i pro kotle na tuhá paliva.)  
Revizi (dle terminologie zákona o ochraně ovzduší "kontrolu") může podle zákona o ochraně 
ovzduší provádět pouze tzv. odborně způsobilá osoba (OZO). Jedná se o technika, který byl 
proškolen přímo výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě.  
 
MŽP vede databázi OZO - dle zákona je Databáze informačním systémem veřejné správy, 
který slouží k vedení údajů o OZO a současně umožňuje komunikaci provozovatele přímo s 
výrobcem jeho spalovacího zdroje týkající se dostupnosti OZO. Správcem Databáze je MŽP a 
údaje do ní vkládají a aktualizují výrobci spalovacího zdrojů. Výrobci jsou povinni údaje o OZO 
do Databáze vložit nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy OZO udělili oprávnění k instalaci, 
provozu a údržbě stacionárního spalovacího zdroje nebo jeho změny.  
 
Vyhledání OZO je možné na webových stránkách MŽP podle výrobce zdroje, typu zdroje, 
dojezdové vzdálenosti: https://ipo.mzp.cz/. Po otevření odkazu se objeví obrazovka s 
možností zadání základních údajů. Klíčové je správně zadat přesnou adresu žadatele o 
informaci. Adresa musí souhlasit s adresou uvedenou v občanském průkaze. Systém si 
ověřuje existenci zadávané adresy a na neexistující nereaguje. Dalším povinným údajem je 
okruh vzdálenosti v km od zadané adresy, ve kterém chcete příslušné OZO vyhledat. Pokud 
zadáte pouze tyto dva základní povinné údaje a kliknete „vyhledat“, zobrazí se vám všechny 
OZO oprávněné ke kontrolám od všech výrobců, typů, značek a modelů v zadaném okruhu. 
To jistě nechcete. Vyhledávání OZO si proto zpřesníte zadáním nepovinných údajů, kterými 
jsou jméno výrobce (databáze nabídne seznam registrovaných výrobců) a typ kotle (Databáze 
opět nabídne výběr z možných variant (…prohořívací, odhořívací, automatický,…), a dále 
značku a model konkrétního kotle.  
 
Každý kontrolor kotlů bude muset do této databáze zaevidovat každou provedenou kontrolu 
kotle a to do 60 dní od jejího provedení. Pro ministerstvo tím vznikne přehledná databáze 
všech zkontrolovaných kotlů a patrně bude jednodušší následná kontrola a případný postih. 
Cena kontroly je zastropována (existuje finanční limit pro OZO). 

 zákaz provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1. září 2022 – se týká všech teplovodních 
kotlů pro ústřední vytápění na pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW, které neplní 
emisní požadavky kladené na kotle minimálně třídy 3 dle ČSN EN 303-5. Týká se tedy kotlů 
tříd 1 a 2, popřípadě kotlů, u kterých nelze určit jejich třídu (samovýroba,…). Je jedno, zda 
zdroj provozuje občan či podnikatel, zda se jedná o hlavní či záložní zdroj tepla pro vytápění.
  
 
Pokud fyzická osoba nebo právnická či fyzická podnikající osoba bude provozovat 
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nevyhovující zdroj i po 1. září 2022, vystavuje se možnosti uložení pokuty až do výše 50 tisíc 
Kč (§23 odst. 1) písm. a) a §25 odst. 7) písm. d) zákona).  
 
Povinná výměna se netýká zdrojů, které jsou navrženy pro přímé vytápění místa instalace. 
Tím jsou míněny všechny typy lokálních topidel – krby, kamna, sporáky, vařiče, krbová kamna 
– a to i v případě, že mají teplovodní vložku a jsou napojeny na ústřední topení. Kotlem pro 
ústřední vytápění není tedy zařízení, které je určeno také k vytápění místa instalace. 

 Zákaz nevhodných paliv místní vyhláškou  
 
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. uvádí v § 17 odst. 5: Ve spalovacím stacionárním 
zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí 
energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Obec může vyhláškou zakázat na vymezeném 
území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích podle věty 
první, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17 odst. 1 písm. g) 
splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č. 11 k tomuto zákonu: “ Za 
spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun“.  
 
Takže v kotlích pro ústřední vytápění( § 17 odst. 1 písm. g)) se musí dodržovat emisní limity 
podle Přílohy č. 11 k tomuto zákonu, v ostatních – sálavých topidlech - se nesmí spalovat 
uvedená paliva, navíc ani odpadky, kaly, apod.. (Ale: hnědé uhlí energetické není normálně 
dostupné na trhu pro obyvatelstvo. Z důvodu ochrany ovzduší – pokud dochází k 
překračování limitů pro koncentrace škodlivých látek v ovzduší a lze prokázat, že jsou na vině 
malé zdroje znečišťování do 300 kW, lze zakázat v těchto zdrojích i spalování uhlí, ale pouze 
ve zdrojích 1. a 2. emisní třídy - do kotlů 1. a 2. emisní třídy je totiž možno přikládat i odpady 
a nevyhovující či zakázaná paliva. To u moderních kotlů s automatickým přikládáním nelze 
nebo je to velmi složité.) 

b. Motivační 

i. Informace pro občany spolu s odkazy na webové stránky, které hovoří o: 

o legislativních povinnostech (viz restriktivní nástroje)  
 
https://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/18576-kontroly-kotlu-na-pevna-
paliva-podle-zakona-o-ochrane-ovzdusi  
 
https://www.youtube.com/watch?v=VVImYM0QW7o  
 
https://www.youtube.com/watch?v=S7pIh-v7PCM 

o dopadech spalování uhlí v nevyhovujících kotlích na kvalitu ovzduší, na efektivitu a 
tedy i na náklady na vytápění https://www.tzb-info.cz/autori/jiri-horak 

ii. Natočení vzdělávacího videa k promítání na webu města - Ing. Jiří Horák, Ph.D. dle 
zadání města 

iii. Edukativní akce pro veřejnost - Ing. Jiří Horák, Ph.D. – u vhodné příležitosti (den Země, 
pouť) – pozvat žáky a studenty škol 

iv. Informace pro obyvatele, že úřad splatností od určitého data začne tyto kontroly 
vymáhat. 
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v. Nabídka pomoci při organizaci revize s tím, že každý kotel na pevná paliva musí jednou 
za 36 měsíců zkontrolovat technik s patřičným oprávněním, který do dokladu o 
kontrole také uvede, zda kotel vyhovuje podmínkám provozu po roce 2022. Nabídnout 
odpuštění sankce za neprovedení revize do dnešního dne. Naopak, pokud bude tato 
nabídka využita do určitého data, poskytnout informaci, na koho se na městě (???) 
obrátit, s kým budou projednány detaily, aby bylo možné objednat spolu s 
provozovatelem kotle OZO. 

vi. Případná nabídka proplacení revize – všem?  

vii. Informace o možnostech dotace z OPŽP – nelze uhlí za uhlí, atd.  

viii. Nabídka bezúročných půjček města na výměnu kotle?? 

ix. Poskytnout informace také o dostupném odborném poradenství zdarma (do určité 
míry) v různých oblastech – funkce EKIS (podpora MPO), lze se dotazovat elektronicky 

c. informační – inventura stávajících kotlů na pevná paliva 

Úřad nezná přesně, kde se kotle v domácnostech nacházejí – v zimním období se dá zjistit 
podle komínů?? 

o Zjištění dostupnosti zemního plynu – možné dle sítí – Úpn, zejména bytové domy, 
které nejsou připojeny na zemní plyn ani na teplo, by se tak daly zjistit, u RD již 
obtížnější - mrtvé přípojky se zjistit asi nedají – pomoc lze najít v obrázku rozvodných 
sítí zemního plynu a tepelné energie nad ortofotomapou města 

o Podle komínů - místní šetření (např. s pomocí studentů) – ale odborník by měl 
„dobrovolníkům“ vysvětlit jak postupovat 

o Oslovení obyvatel – informace o povinnostech, o akcích města, o významu revize a 
výměny pro náklady na vytápění, o vlivu provozování na náklady a kvalitu vytápění, 
životnost zařízení apod. a nabídka pomoci ….požadavek na uvedení typu kotle pro 
ústřední vytápění, ale i dalších topidlech a typu paliva (krby, kamna…) 

o Oslovení OZO v okolí města Tábor – kolik bylo provedeno revizí atd. 

 

4. Vhodné prostředky komunikace: 

 webové stránky města s odkazy na stránky s podrobnějšími informacemi, 

 Facebook města, Twitter apod., 

 informace v místním tisku 

 Informace pro školy – vytvoření internetové hry s tímto tématem kotlů 

 plakáty 

 veřejné akce, případně odborná beseda s pozvanými hosty, Den Země, apod. 

 telefonáty?? 

 záštita známé / významné osoby. 
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12 ZKRATKY  

AP Akční plán 
BD Bytový dům 
BEI Referenční bilance emisí (z angl. Baseline Emission Inventory) 
CENIA Česká informační agentura životního prostředí 
CIVITAS City VITAlity and Sustainability (Vitalita a udržitelnost města) 
CNG Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn) 
CO2 Oxid uhličitý 
CSD Celostátní sčítání dopravy 
CZT Centralizované zásobování teplem 
ČD České dráhy 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČOV Čístírna odpadních vod 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČU Černé uhlí 
DOM Domácnosti 
EKIS Energetické konzultační a informační středisko 
EnMS Energy Management Systém (Systém energetického managementu) 
EPC Energy Performance Contracting (Smlouvy se zaručenou úsporou energie) 
ERÚ Energetický regulační úřad 
ESCO Energy Services Company (Společnost poskytující energetické služby) 
FVE Fotovoltaické elektrárny 
HU Hnědé uhlí 
CH4 Metan 
IAD Individuální automobilová doprava 
IPCC Mezivládní panel pro změny klimatu (z angl. Intergovernmental Panel on Climate 

Change) 
IROP Integrovaný regionální operační program 
ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 
IT Informační technologie 
KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
LCA Life Cycle Assessment (Hodnocení životního cyklu) 
LED Light Emitting Diode (světelná dioda) 
LNG Liquefied Natural Gas (zkapalněný zemní plyn) 
LNV Lehké nákladní vozidlo 
LPG Liquefied Peroleum Gas (propan-butan) 
MA21 místní Agenda 21 
MEI Bilance emisí za monitorované období (z angl. Monitoring Emission Inventory) 
MHD Městská hromadná doprava 
MO Maloodběr 
MOO Maloodběr domácnosti 
MOP Maloodběr podnikatelé 
MVE Malé vodní elektrárny 
N2O Oxid dusný 
NZÚ Nová Zelená úsporám 
OPŽP Operační program Životní prostředí 
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OTE Operátor trhu s elektřinou 
OV Osobní vozidlo 
OZE Obnovitelné zdroje energie 
OZO Odborně způsobilá osoba 
PO Požární ochrana 
PPP Public – Private Partnership (společné projekty veřejného a soukromého sektoru) 
RD Rodinný dům 
REZZO Registr zdrojů znečišťování ovzduší 
SECAP Akční plán pro udržitelnou energii a klima (z angl. Sustainable Energy and Climate 

Action Plan) 
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 
SFŽP Státní fond životního prostředí 
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 
SO Střední odběr 
SPE Souhrnná provozní evidence 
SZT Soustava zásobování teplem 
TČ Tepelné čerpadlo 
TNV Těžké nákladní vozidlo 
TTa Teplárna Tábor, a.s. 
TZB Technické zařízení budov 
VO Veřejné osvětlení 
VOP Velkoodběr podnikatelů 
VZ Veřejná zakázka 
ZD Zadávací dokumentace 
ZM Zastupitelstvo města 
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Příloha 1: Přehled budov v majetku města, na nichž 
byla provedena opatření 

NA uvedených budovách byla provedena dílčí opatření a v horizontu 2021 – 2030 se u některých 
z nich je plánována realizace dalších opatření.  

Budova Přehled provedených opatření Období 
realizace 

ZŠ ŠKOLA Husova 1570/23, 39002  Zateplení půdy, Výměna oken Uw=1,2 2018 

ZŠ ŠKOLA PAVILON A+B (5.ZŠ) Zborovská 
2696, 39003  

Částečné zateplení budovy (pavilónů), 
Výměna oken Uw=1,2  2016 

ZŠ ŠKOLA Helsinská 2732/3, 39005 Tábor 
Zateplení budovy (pouze 1 pavilon) a 
výměna oken kompletní 2013 - 2016 

ZŠ ŠKOLA nám. Mikuláše z Husi 45 + 
Filipovská 77, Výměna 2/3 oken Uw=1,2 2017 

ZŠ ŠKOLA PAVILON C (6.ZŠ) Zborovská 2696, 
39003  

Částečné zateplení budovy, Výměna oken 
Uw=1,2  2016 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Světlogorská 2770/14, 
39005  Výměna oken postupná Uw=1,2 2014 - 2017 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Sokolovská 2417, 39003  Výměna oken, Zateplení 2015 - 2016 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Míkova 416, 39156 Tábor 
Výměna oken postupná Uw=1,2, Částečné 
zateplení 2010 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Kollárova 2497, 39002 
Tábor Výměna oken postupná Uw=1,2 2013 - 2018 

ZŠ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Průběžná 116, 
39002 Tábor Výměna 1/2 oken Uw=1,2  2012 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Kpt. Nálepky 2393, 39003 
Tábor Výměna oken kompletní Uw=1,2 2016 

ZŠ, MŠ+KLUB DŮCHODCŮ_KAŃKA Helsinská 
2731, 39005 Tábor Zateplení budovy a výměna oken Uw=1,2 2015 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Blanická 2705, 39002 
Tábor Výměna oken kompletní Uw=1,2 2010 - 2018 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Angela Kančeva 2628, 
39002 Tábor Výměna oken kompletní Uw=1,2  2017 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Komenského 2254, 39002  Zateplení budovy, Výměna oken 2017 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Dlouhá 340, 39001 Tábor Výměna oken postupná Uw=1,2 2014 - 2017 

ZŠ ŠKOLA Míkova 43, 39156  Výměna oken, Zateplena nástavba budovy 2018 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Nábřeží 206, 39001 Tábor Výměna oken postupná Uw=1,2 2015 - 2018 
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Budova Přehled provedených opatření Období 
realizace 

ZŠ ŠKOLA Míkova 64, 39156  Výměna oken postupná Uw=1,2 2012 - 2015 

MATEŘSKÁ ŠKOLA Zahradní 156, 39002 
Tábor Výměna oken Uw=1,2 2016 

ČERNÁ PERLA U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
Šafaříkova 3123, 39102 Tábor Zateplení budovy 2012 

DIVADLO TÁBOR + TYLŮV DŮM Divadelní 
218/2, 39001 Tábor Výměna výplní kompletní Uw=1,5 2014 

EKONOMICKÁ ŠKOLA Jiráskova 1615, 39001 
Tábor 

Výměna výplní postupná Uw=1,5, 
Zateplení části budovy 2013 - 2014 

FOKUS TÁBOR Mostecká 2087, 39001 Tábor Výměna výplní postupná Uw=1,5 2015 - 2017 

GYMNÁZIUM TÁBOR nám. Fr. Křižíka 860, 
39001 Tábor 

Zateplení půdy ISOVER tl. = 200 mm, 
Výměna výplní postupná Uw=1,5 2012 - 2019 

KLUB DŮCHODCŮ Lidická 2355, 39003 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2 2011 

ORBIS PICTUS Budějovická 825, 39001 Tábor Výměna výplní kompletní Uw=1,5 2011 

PRODEJNÍ STÁNEK Světlogorská 2872, 39005  Výměna výloh a dveří  2017 

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Komenského 1670, 
39001 Tábor 

Výměna výplní postupná Uw=1,5, 
Zateplení sedlové střechy, Výměna výplní 
postupná Uw=1,2,  

2016 - 2017 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Mostecká 
1912, 39001 Tábor Výměna výplní postupná Uw=1,5 2011 

ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA TÁBOR nám. T. G. 
Masaryka 788, 39001 Tábor Výměna výplní kompletní Uw=1,5 2010 

ZŠ BERNARDA BOLZANA Školní náměstí 
199/15, 39001 Tábor 

Výměna výplní postupná Uw=1,5, Výměna 
výplní postupná Uw=1,2 2014 - 2017 

ZUBATKA Kpt. Jaroše 2876, 39003 Tábor Zateplení střechy polystyren tl. = 220 mm 2014 - 2017 
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Příloha 2: Přehled provedených opatření 
v bytových domech v majetku města 
2010 - 2018 

Budova  Přehled opatření Období 
realizace 

BYTOVÝ DŮM Zavadilská 2842, 39002 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,5 2017 
BYTOVÝ DŮM Pražského povstání 2301-02-
03-04, 39003 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,3  2010 

BYTOVÝ DŮM Soběslavská 2223-24-25, 
39002 Tábor 

Zateplení budovy a výměna oken, Změna 
vytápění - instalace vlastní DPS (předtím 
4-trubkový rozvod z centrálního místa) 

2016 

BYTOVÝ DŮM Berlínská 2748/2, 39005 
Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2013 

BYTOVÝ DŮM Berlínská 2749, 39005 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,3  2012 
BYTOVÝ DŮM Berlínská 2747, 39005 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,5  2010 - 2011 

BYTOVÝ DŮM Boženy Němcové 2165-66-67, 
39002 Tábor 

Výměna oken, Změna vytápění - 
instalace vlastní DPS (předtím 4-trubkový 
rozvod z centrálního místa) 

2014 - 2016 

BYTOVÝ DŮM Kpt. Nálepky 2340, 39003 
Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2010 

BYTOVÝ DŮM Buzulucká 2354, 39003 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2010 
KLUB DŮCHODCŮ Lidická 2355, 39003 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2011 
BYTOVÝ DŮM Leskovická 2666-2667, 39003 
Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2014 

BYTOVÝ DŮM Leskovická 2670-2671, 39003 
Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2010 

BYTOVÝ DŮM Husinecká 2192-2193, 39002 
Tábor 

Změna vytápění - instalace vlastní DPS 
(dříve 4-trubkový rozvod z centr. místa) 2016 

BYTOVÝ DŮM Petrohradská 2390-2391, 
39003 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2011 

BYTOVÝ DŮM Kollárova 2153-54-55, 39002 
Tábor 

Výměna oken Uw=1,2, Změna vytápění - 
instalace plynové kotelny (předtím parní 
předávací stanice) 

2014 

BYTOVÝ DŮM Kpt. Jaroše 2382 -2383, 39003  Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2011 
BYTOVÝ DŮM Kvapilova 2108-2109-2110, 
39003 Tábor 

 Výměna oken Uw=1,2, Zateplení 
budovy, 2018 

BYTOVÝ DŮM Varšavská 2741, 39005 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2018 
BYTOVÝ DŮM U Obecních domů 1616/2, 
39002 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2017 

BYTOVÝ DŮM Budějovická 2246-2247, 
39002 Tábor Výměna oken Uw=1,3  2014 

BYTOVÝ DŮM Kpt. Jaroše 2406-2407, 39003 Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2011 
BYTOVÝ DŮM Havanská 2808, 39005 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2016 
BYTOVÝ DŮM Havanská 2809, 39005 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2 2016 
BYTOVÝ DŮM U Obecních domů 1617/4, Výměna oken Uw=1,2 2018 
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Budova  Přehled opatření Období 
realizace 

39002 Tábor 

BYTOVÝ DŮM Kpt. Jaroše 2408-2409, 39003 Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2011 
BYTOVÝ DŮM Kpt. Jaroše 2410-2411, 39003  Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2011 
BYTOVÝ DŮM Kpt. Jaroše 2404-2405, 39003  Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2 2012 
BYTOVÝ DŮM Havanská 2812, 39005 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2017 
BYTOVÝ DŮM Havanská 2811, 39005 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2017 
BYTOVÝ DŮM Kpt. Jaroše 2402-2403, 39003  Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2012 
BYTOVÝ DŮM Leskovická 2664-2665, 39003  Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2013 
BYTOVÝ DŮM Náchodská 2673-2674, 39003  Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2017 
BYTOVÝ DŮM Petrohradská 2338-2339, 
39003 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2 2014 

BYTOVÝ DŮM Kpt. Jaroše 2401, 39003 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2 2012 
BYTOVÝ DŮM Havanská 2810, 39005 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2016 

BYTOVÝ DŮM Trocnovská 2171, 39002 
Tábor 

Výměna oken Uw=1,2, Změna vytápění - 
instalace vlastní DPS (předtím 4-trubkový 
rozvod z centrálního místa) 

2014 -2016 

BYTOVÝ DŮM Náchodská 2672, 39003 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2  2014 
BYTOVÝ DŮM Budějovická 2551, 39002 
Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2 2011 

BYTOVÝ DŮM Kamarýtova 1597, 39002 
Tábor Výměna oken Uw=1,2 2011 

BYTOVÝ DŮM Husinecká 2064/37, 39002 
Tábor 

Výměna oken, Zateplení budovy, Změna 
vytápění - instalace vlastní DPS (předtím 
4-trubkový rozvod z centrálního místa) 

2016 

BYTOVÝ DŮM nám. Mikuláše z Husi 36/9, 
39001 Tábor  Výměna oken Uw=1,2 2013 

BYTOVÝ DŮM Kamarýtova 1595, 39002 
Tábor  Výměna oken Uw=1,2 2011 

BYTOVÝ DŮM Husinecká 2139/22, 39002 
Tábor 

Výměna oken Uw=1,2, Změna vytápění - 
instalace vlastní DPS (předtím 4-trubkový 
rozvod z centrálního místa) 

2016 

BYTOVÝ DŮM Leskovická 2695, 39003 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2014 
BYTOVÝ DŮM Kamarýtova 1596, 39002  Výměna oken Uw=1,2 2011 
BYTOVÝ DŮM Chocholouškova 624, 39002  Výměna oken Uw=1,2 2014 
BYTOVÝ DŮM Kvapilova 2119-2120, 39003  Zateplení  2018 
BYTOVÝ DŮM Kvapilova 2121, 39001 Tábor Zateplení  2016 
BYTOVÝ DŮM Vančurova 2575, 39002 Tábor Výměna oken Uw=1,2  2010 
BYTOVÝ DŮM Kvapilova 2122, 39003 Tábor Zateplení  2016 
BYTOVÝ DŮM Roháčova 1990, 39002 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2012 
BYTOVÝ DŮM Kvapilova 1628, 39003 Tábor Výměna oken Uw=1,2, Zateplení 2015 -2018 
BYTOVÝ DŮM Kamarýtova 752, 39002 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2010 
BYTOVÝ DŮM Ústecká 2258, 39001 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2015 
BYTOVÝ DŮM+NP Čsl. armády 2242-2243-
2244, 39003 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2014 
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Budova  Přehled opatření Období 
realizace 

BYTOVÝ DŮM Politických vězňů 1632, 39001  Výměna oken Uw=1,2 2014 
BYTOVÝ DŮM Kollárova 1618, 39002 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2012 
BYTOVÝ DŮM+NP Havlíčkova 1109, 39002  Výměna oken Uw=1,2 2014 
BYTOVÝ DŮM+NP Husovo nám. 630, 39002  Výměna oken Uw=1,2 2015 
BYTOVÝ DŮM Farského 1577/6, 39002  Výměna oken Uw=1,2 2017 
BYTOVÝ DŮM Mírová 2241, 39002 Tábor Zateplení budovy, Výměna oken Uw=1,2 2010 
BYTOVÝ DŮM Kostnická 158, 39001 Tábor  Výměna oken Uw=1,2 2016 
BYTOVÝ DŮM Nedbalova 2147, 39001 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2014 
BYTOVÝ DŮM Křížová 91/1, 39001 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2010 
BYTOVÝ DŮM Divadelní 217/4, 39001 Tábor Výměna oken Uw=1,2 2013 
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Příloha 3: Analytický podklad ČSÚ k rezidenčnímu 
sektoru 

Metodický přístup vychází z ověřeného přístupu použitého ve Strategii renovace budov s využitím 
dalších podkladů, například Studie potenciálu rezidenčních budov a budov v terciárním sektoru. 
Dalším podkladem bylo šetření ENERGO 2015. Využití těchto podkladů bylo kombinováno 
s provedením místního šetření.  
Ze šetření ENERGO 2015 provedeného ČSÚ vyplývá, že naprostá většina bytů, ve kterých žijí jihočeské 
domácnosti, se nachází v zateplených domech. Nejčastějším prvkem zateplení domu jsou tepelně-
izolační okna, která mají zabudované tři čtvrtiny bytů.  
Zateplené stěny mají dvě pětiny a zateplenou střechu domu víc než jedna třetina bytů. Podíl bytů s 
tepelně-izolačními okny je shodný s celorepublikovou strukturou, kraj má ale nižší podíl zateplených 
stěn domů a naopak mírně vyšší podíl zateplených střech domů. Byty v domech bez zateplení obývá 
necelá pětina domácností v Jihočeském kraji, tak v celé ČR. 
Nakupované teplo v JčK využívá 39 % domácností, zemní plyn má k dispozici necelých 38 % 
domácností. Rozšíření zemního plynu je v mezikrajském srovnání nejnižší kvůli malé plynofikaci obcí, 
která je limitovaná vzdáleností od stávajících tras plynovodů. Problematickou dostupnost zemního 
plynu v kraji vyvažuje častější využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), mezi které patří např. 
palivové dřevo, pelety, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, a také častější užívání tuhých paliv. 
Využívání těchto druhů paliv je mezi kraji páté nejrozšířenější. 
Elektřinu v Jihočeském kraji využívá téměř 90 % domácností na vaření, většinou slouží jako jediný 
zdroj, ale 16 % domácností ji používá v kombinaci se zemním plynem. Výhradně nebo v kombinaci s 
jiným palivem elektřinu používá k ohřevu vody 47 % a na vytápění 12 % jihočeských domácností. Ve 
srovnání s průměrnou českou domácností využívají jihočeské domácnosti elektřinu ve větší míře. 
Roční spotřeba elektřiny v kraji činila v průměru na 1 byt 3,8 MWh a domácnost za ni zaplatila v 
průměru 15 tis. Kč. 
Zemní plyn využívá výhradně nebo v kombinaci s jiným palivem či energií necelá čtvrtina jihočeských 
domácností na vytápění a na vaření. Přitom v případě vaření jde zejména o použití plynu v kombinaci 
s elektřinou. Na ohřev vody slouží zemní plyn 14 % jihočeských domácností. Spotřeba zemního plynu 
průměrnou jihočeskou domácnost, která ho používá, přišla odhadem na 15 tis. Kč za rok.  
Užívání zemního plynu v domácnostech Jihočeského kraje rozšířeno nejméně ze všech krajů. Naopak 
využíváním energie z obnovitelných zdrojů v domácnostech se jižní Čechy řadí ke špičce. Obnovitelné 
zdroje energie (OZE) využívá plná třetina jihočeských domácností. Častěji slouží k vytápění v 
kombinaci s jinými zdroji. Jako výhradní zdroj jsou OZE využívány desetinou jihočeských domácností, 
tímto podílem se jižní Čechy řadí na první místo mezi kraji.  
V segmentu spotřebičů využívají necelé dvě třetiny jihočeských domácností na vaření elektrickou 
varnou desku a necelá čtvrtina domácností plynovou varnou desku. Tím se kraj výrazně odlišuje od 
celorepublikové vybavenosti, kde je podstatně vyšší podíl domácností používajících plynovou varnou 
desku a podstatně nižší podíl využívající její elektrickou obdobu. Troubou na elektřinu je v kraji 
vybaveno 86 % domácností, na plyn 8 % domácností. I zde je výrazný rozdíl od výsledků za ČR. Jeden 
televizní přijímač má 70 % domácností a dalších 28 % domácností vlastní dva a více přijímačů. 
Televizory bývají v průměru zapnuty 30,7 hod. týdně a jejich průměrné stáří je 5,5 let.  
Druhým nejběžnějším velkým spotřebičem je automatická pračka, kterou je vybaveno 97 % 
jihočeských domácností, toto číslo zahrnuje i automatické pračky se sušičkou a 10 % domácností si 
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pořizovalo pračku během posledních dvou let před statistickým šetřením a 15 % domácností mělo 
pračku starší 10 let.  
Chladničkou s mrazákem bylo v kraji vybaveno 93 % domácností, přitom některé domácnosti měly víc 
než jeden spotřebič. Spotřebiče byly v průměru staré 7,2 let. Kromě toho 9 % domácností mělo 
samostatnou chladničku a téměř 27 % domácností vlastnilo alespoň jeden samostatný mrazák. Ve 
vybavenosti samostatným mrazákem se v mezikrajském srovnání jihočeské domácnosti umístily na 
čtvrtém místě.  
Alespoň jedním počítačem (včetně notebooku) disponovalo 69 % domácností, v průměru byl 
využíván 23 hodin týdně. 

Obrázek 46  Používání vybraných druhů paliv a energií bez ohledu na účel využití v domácnostech 
Jihočeského kraje a České republiky v roce 2015 

 
Obrázek 47  Domácnosti podle používaných paliv k vybraným účelům v Jihočeském kraji a ČR v roce 2015 

(zdroj ENERGO 2015) 

 
Ze šetření ENERGO 2015 také vyplynulo vyšší využití elektřiny v domácnostech, což naopak potenciál 
snížení emisí CO2 snižuje, jednak s ohledem na emisní faktor elektřiny, ale také z hlediska 
předpokladu, že nahrazení elektřiny jiným druhem energie je obtížnější, než v opačných případech. 
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Příloha 4: Metodika pro korelaci spotřeby od 2010 
do 2018 na bytových jednotkách 

 V rámci šetření byly vynechány budovy bez úsporného opatření, budovy s opatřeními před 
rokem 2010, s úsporou po roce 2018, novostavby, opatření bez uvedeného roku realizace a 
budovy, u nichž nebyla uvedena spotřeba za hodnocené období. 

 Při odpojení od centrálního zásobování teplem a přechodem na jiný typ nebyl brán v potaz 
vliv na úsporu, protože zdroj tepla nezmění velikost spotřeby tepla. 

 Šetření proběhlo pro sadu pěti úsporných opatření. Mezi tato opatření patří výměna oken na 
Uw=1,2 bez zateplení, výměna oken na Uw=1,2 se zateplením, výměna oken na Uw=1,3 se 
zateplením, výměna oken na Uw=1,3 bez zateplení a výměna oken na Uw=1,5 se zateplením. 

 Dva bytové domy (Uw=1,3 bez zateplení a Uw=1,5 se zateplením) nejsou předmětem 
výpočtu, protože pro ně není uvedena spotřeba tepla.  

 Z dat spotřeby pro rok 2015 a 2018 byla pomocí funkce v Excel forecast.linear vypočtena 
spotřeba v roce 2010. Výdaje za tepelnou energii byly stanoveny na základě ceny v daných 
letech. 

 Klimatický normál byl stanoven na základě teploty interiéru 19 °C, celkovém počtu topných 
dnů a průměrné teplotě pro roky 2010 až 2018 a normál k danému roku 2010, 2015 a 2018. 

 Na základě klimatického normálu byla přepočtem stanovena konečná spotřeba odpovídající 
danému roku.  

 Pro jednotlivá opatření byla stanovena úspora tepelné energie pro jednu budovu za 
hodnocené období. 

 Z nákladů na teplo a spotřeby byla vypočtena průměrná cena za teplo. 

 Z průměrné ceny a úspory za jedno opatření byla stanovena úspora nákladů v hodnoceném 
období 


