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Ú zem níenergetická koncepce –
Energetická změna od základů

Pro posun myšlení společnosti k využívání obnovitelných zdrojů energie je potřeba změnit 
energetické plánování již na regionální úrovni. Projekt CEP-REC, kterým se zabývá Energetická 
agentura Zlínského kraje, rozvíjí regionální energetické koncepce a nástroje, které podporují rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost na regionální úrovni, kde na změnách záleží 
nejvíce. Na základě mezinárodní spolupráce projektu CEP-REC jsou hledány optimální možnosti 
zpracování územních koncepcí s pozitivním dopadem na regiony a tvoří se vzorové příklady, které lze 
použít v rámci jednotlivých zúčastněných regionů a zemí i dalších států EU. Přínosem projektu CEP-
REC je vzájemná pomoc a vyměňování si zkušeností s osvědčenými postupy energetického plánování.

     Závěrečná konference projektu CEP-REC  se uskuteční v Mnichově 6. listopadu 2014

Prezentace výsledků a dobrých příkladů z pilotních regionů

Bavorský ministr ekonomiky, medií, energetiky a technologií se zúčastní 
závěrečné konference projektu CEP-REC. Na konferenci budou 
prezentovány výsledky projektu, které budou následně sloužit jako 
nástroj pro mezinárodní publicitu. Vítězové soutěží z jednotlivých 
regionů budou oceněni. Investoři a politici ze všech zemí jsou vřele 
vítáni.

     Energetická soutěž v Savinjském Regionu, Slovinsko

Inovační centrum Vransko jako významný hráč v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie

Soutěž o nejinovativnější projekt v Savinjském regionu přinesl zajímavé 
podněty z rozličných sektorů. Nejlepší hodnocení získalo výzkumné 
centrum ve Vransku. Centrum je jedním z klíčových hráčů vývoje OZE v 
regionu. Centrum začalo s rozvojem centrálního zásobování teplem na 
biomasu již v roce 2005. Hlavním výzkumným zájmem se stala účinnost 
spalování v kotlech na biomasu. Poslední projekt Inovačního centra se 

zabývá vylepšení CZT systému pomocí solárního termického systému. Projekt je zajímavý tím, že jej 
lze opakovat i v jiných obcích.

     Energetická soutěž v Südburgenland, Rakousko

Postupně k eko-přívětivému přístupu!

Toto je slogan energetické soutěže v pilotním regionu Jižní 
Burgendlandsko. Evropské centrum pro OZE hledá „nejzelenější“ obydlí 
v regionu. Účastníci této soutěže budou posuzováni podle energetické 
potřeby na vytápění a přípravu TV, realizovaných úspor, redukcí emisí 
CO2 a zlepšení životních podmínek. V soutěži jsou vítány projekty úspor 
elektrické energie, zlepšení systému vytápění, zateplení budov nebo 
nákup úsporných vozidel. Pro vítěze soutěže je přichystána odměna
elektro-kolo.
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     Soutěž „Vědomá modernizace budov“ ve Zlínském kraji, Česká republika

Oficiální ceremoniál soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže Vědomá modernizace budov se 
uskutečnil na 25. veletrhu ZLÍNTHERM. Z celkových 260 projektů 
bylo vybráno 19 nejzdařilejších úsporou na vytápění o více než 50 % 
a ty byly pak prezentovány prostřednictvím plakátů v průběhu 
veletrhu. Vítězné projekty byly oceněny hejtmanem Zlínského kraj 
MVDr. Stanislavem Mišákem. V kategorii komplexní zateplení 
zvítězil projekt (na obrázku) zateplení Městyse v Novém Hrozenkově

a v kategorii komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody zvítězila
Mateřská školka v Rožnově pod Radhoštěm. 

     Budoucí vývojová cesta pro OZE a úspory                                            

V rámci projektu CEP-REC byl vyvinut excelový výpočetní soubor, který 
ilustruje vývoj spotřeb energií v pilotních regionech

Bilanční energetické listy byly vylepšeny na výpočetní nástroj pro 
zjištění vývojových cest v pilotních regionech. Nástroj dokáže 
vyhodnotit schopnost dosáhnout Evropského cíle 20-20-20. Nástroj je 
postaven na znalosti výchozí energetické spotřeby a volných potenciálů 
OZE v pilotním regionu. Pro další scénář je využit potenciál úspor
energie a poslední scénář kombinuje předchozí dva. Scénáře mohou 

následně sloužit pro politiky a investory jako nástroj k dosažení úspor energie a ochraně klimatu.

     Úspěšný meeting v provincii Turín

Devět municipalit ukazuje cestu k udržitelné energetice

Dne 14. února 2014 se v síle provincie Turín sešli místní autority, 
architekti a studenti, aby zhodnotili a ocenili projekty zateplení a 
výměny otvorů v městech Avigliana, Bruino, Bussoleno, Buttigliera Alta, 
Frossasco, Giaveno, Sant’Ambrogio, Villafranca and Vistrorio. Tento 
meeting se konal během národního dne “M’illumino di meno”, kde byla 
možnost se dozvědět více o těchto projektech a zapojit se do debaty o 
místních programech podpory. Detaily a prezentace jsou dostupné zde: 
http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2014/m_illumino_di_meno

     Diskuze o fotovoltaických systémech v Polsku

Odvětvoví meeting v Kielce

Dne 9. Května 2014 se v hlavním sídle regionálního centra pro inovaci a 
technologie v Kielce konal seminář ohledně mikro-instalací 
fotovoltaických systémů. Účastníci byli seznámeni s typy FV systémů a 
jejich parametry. Na meetingu byly také zmíněny praktické aspekty 
využití FV jako například jak dimenzovat systém s ohledem na spotřebu, 
jak dosáhnout na dotace a splnit legislativní požadavky v Polsku. Zájem 
byl také o časté chyby, které se při navrhování a instalaci dějí.
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     Exkurze ze Štýrska do Güssingu, Rakousko

CEP-REC projekt a ukázka energetické bilance

Energetické centrum v Lipizzanerheimat ve Štýrsku zorganizovalo
exkurzi u projektového partnera Centra pro OZE v Güssingu. Účastníci 
byli starostové, úředníci a pracovníci energetických agentur. Reinhard 
Koch představil energetickou bilanci jako praktický nástroj pro 
plánování. Po přednášce následovala diskuze a návštěva centrálního 
zdroje na biomasu a bioplynové stanice.

.

     Participation fórum v Polsku: Trh s obnovitelnými zdroji energie v Mazovském regionu

Byly diskutovány výsledky projektu CEP-REC

6. června se konalo participation fórum, které iniciovalo otevřenou
diskusi o možných vývojových cestách Mazovského regionu. Fóra se 
zúčastnili zejména experti z obcí a měst, kteří se podílejí na územním 
plánování a rozvoji. Byl prezentován projekt CEP-REC a následovala 
diskuse o energetické bilanci regionu a předpokládaném vývoji. 
Účastníci si zejména vyměnili názory o energetice a možných 
investicích v energetickém sektoru vzhledem k nadcházejícímu vývoji 
obnovitelných zdrojů energie.

Zp rávy z jiných p rojektù

     Proběhl 2. mezinárodní workshop expertů na CESBA v Trnavě, Slovensko

“Adaptace certifikačního nástroje v podmínkách Slovenska”

Toto je název workshopu, který se konal 16. května 2014 v Trnavě. Cílem 
bylo představit aktuální informace o všech aspektech trvalé udržitelnosti 
budov a představení certifikačního nástroje, který hodnotí kvalitu místa a 
vybavení, kvalitu procesu plánování, energii a zásobování, zdraví a 

komfort, stavební materiály a konstrukce. Společné evropské hodnocení trvalé udržitelnosti 
budov vychází z Rakouského nástroje “Klima:aktiv haus”, který byl pro vývoj zásadní. CESBA
je jednoduchá a zřejmá metodologie pro stanovení spotřeby energie, trvalé udržitelnosti a 
vlivu na prostředí. Více informací naleznete zde: http://cec5.encc-
ite.com/en/news/id/122/ii.-international-expert-workshop-within-cec5-project

     Kontakt a informace
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.
Ing. Miroslava Knotková
Tel. 577 043 940
e-mail miroslava.knotkova@eazk.cz
Chci odebírat zprávy z projektu CEP-REC

w w w .eazk.cz




