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Územní energetické 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. 
 

     Zlínská regionální energetická koncepce hotová       

Podpora účastí zúčastněnými stranami v regionu 

Regionální energetická koncepce je hotová a první výsledky ukazují 
20% energetické úspory primární energie za předchozích deset let. Byly 
vytvořeny různé scénáře budoucího vývoje. Nejpravděpodobnější vývoj 
je znázorněn na obrázku. V příštích 20 letech bude využití obnovitelných 
zdrojů energie zvýšeno o 40 %, využití tuhých paliv klesne o 5 %. Podíl 

energie z odpadů činí v současné době 2 % a do budoucna tento podíl vzroste na 15 %. Koncepce ke 
stažení zde: http://www.eazk.cz/rubrika/energeticka-koncepce-zk/  
 

     Závěrečná konference programu CEP-REC v Mnichově 
6. Listopadu 2014  
Obsahem závěrečné konference CEP-REC bude shrnutí hlavních výstupů 
projektu. Jednotliví projektoví partneři představí hlavní výstupy z devíti 
regionálních energetických koncepcí, zkušenosti s regionální energetickou 
bilancí a vybranými projekty. Při této příležitosti budou oceněni vítězové 
pořádané soutěže. V odpoledních pracovních skupinách se bude 
diskutovat o specifických koncepčních oblastech. Panelová diskuze nastíní 
výhody regionálních energetických koncepcí. V neposlední řadě se bude 
konat mezinárodní tisková konference se zástupci zúčastněných regionů. 

Očekává se zastoupení zúčastněných stran ze všech zúčastněných zemí. Program konference 
naleznete v příloze nebo na webové stránce CEP-REC: www.cep-rec.eu  

     Výsledky regionálních koncepcí a vítězové soutěže v projektové brožuře 

Anglilcká verze hotová, překlad se připravuje  

„CEP-REC poskytl vyhodnocení energie, což nám umožnilo lepší 
pochopení situace v našem regionu. To nám umožnilo podporovat 
a řídit přechod na obnovitelné zdroje energie.“ Takto ohodnotil projekt 
Hans Joachim Weirather, okresní správce Unterallgäu a předseda 
korporace Allgäu v Německu, když představoval brožuru CEP-REC 
projektu. Brožura sumarizuje hlavní výsledky projektu a stáhnout ji 
můžete z webových stránek projektu: www.cep-rec.eu. 
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     Promo akce na národní a mezinárodní úrovni ve Varšavě v Polsku 

Prezentace CEP-REC výsledků 

Ve spolupráci s městem Varšava se akce “Čas pro obnovitelnou energii – 
rozvoj měst v podmínkách nízkouhlíkového hospodářství” uskuteční 
22. 10. 2014 ve Varšavském Radisson Blu Centrum hotelu. Hlavním 
cílem je šíření výsledků projektu CEP-REC a projektu “Energetická 
města”. Účastníci z Rakouska, Německa, Itálie a Evropské unie budou 
diskutovat o roli měst při dosahování cílů EU v rozvoji nízkouhlíkové 
ekonomiky se zvláštním důrazem na obnovitelné zdroje energie. Více 
informací na http://www.mae.com.pl 

     Energetická soutěž v Südburgenland, Rakousko     

Strem je vítěz 

Jedna z nejvíce eko-přátelských vesnic ve Südburgenland je malá obec 
Strem. V předchozích desíti letech byla obec Strem silně aktivní v oblasti 
obnovitelné energie, například zde bylo instalováno vytápění na biomasu 
a systém a zařízení na výrobu bioplynu. Dále byly instalovány dvě 
fotovoltaické elektrárny se 70 kW a financovány privátní účastí. Již brzy 
budou v provozu další fotovoltaické elektrárny s 350 kW. Izolací několika 
budov a opatřeními pro energetické úspory podporují cíl energetické 

soběstačnosti, vytváření nových pracovních míst a také vytváří regionální přidanou hodnotu. Strem 
byl oceněn na národní úrovni jako “Obec chránící klima” 

     Energetická soutěž ve Friuli Venezia Giulia Region, Itálie   

Malé obce Forni di Sopra oceněné 

Dopady, inovace a monitorování, dlouhodobé cíle, zapojení a 
pravděpodobnost přijetí – toto byly hodnotící kritéria energetické 
soutěže. Obce Forni di Sopra a Tavagnacco byly nejlepší z 15 žadatelů. 
Obec Forni di Sopra představila místní dodavatelský řetězec biomasy 
založený na využívání dřevních zbytků, účinných kotlech na biomasu, 
centrálním zásobování teplem (viz obrázek), solárních fotovoltaických 
parcích a solárních termických systémech – to vše v souladu s předpisy 

ekologických veřejných zakázek.  Obec Tavagnacco provádí komplexní plán na zlepšení energetické 
účinnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizaci plánů udržitelné dopravy, stejně 
jako opatření, která zahrnují několik cílových skupin. 

     Lokální energetické plánování aktivní účastí v provincii Turín    

Obecní fórum o prioritních činnostech  

Dne 25. 6. 2014 v provincii Turín se uspořádalo fórum s účastníky z více 
než  30 místních samospráv. Účastníci vyjádřili své názory na priority 
plánování a hospodaření s energií. Největší zájem byl o témata: 
energetická efektivita, plánování a regulace, mobilita a komunikace. 
Posléze proběhlo zvláštní setkání k výměně osvědčených postupů 
a dobré praxe mezi obcemi, kdy pět obcí prezentovalo své zkušenosti 
účastníkům. Více informací najdete zde: 
http://www.provincia.torino.gov.it 

 

 

 

http://www.mae.com.pl/
http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/energia/progetti/CEP_REC/eventi_cep_rec
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    Účastnické fórum ve Vransku, Slovinsko     

Diskuze o výsledcích energetické analýzy 

Dne 4. 9. 2014 zástupci obcí s dalšími zúčastněnými stranami z regionu 
Savinjska diskutovali o energetických údajích a energetické bilanci 
s ohledem na možné vývojové scénáře. Hlavní směr je již nastaven 
národním regionálním energetickým akčním plánem jako regionální 
územní energetická koncepce (ÚEK), měla by být v souladu s cíli 
regionálního energetického akčního plánu o obnovitelných zdrojích 
energie. Jednou z důležitých otázek bylo propojení stávajících místních 

koncepcí obcí se společnou regionální koncepcí. Došlo se k závěru, že je toto téma ještě nutné 
prodiskutovat a že obnovitelné zdroje energie musí být adaptovány do územních energetických 
koncepcí a přizpůsobit je regulačním požadavkům municipalit. 
 

     Účastnické fórum v Trnavě, Slovensko        

Diskuze o regionálních zdrojích obnovitelné energie 

Dne 10. 9. 2014 byla hlavní témata první části fóra: rozvoj regionálních 
obnovitelných zdrojů energie, spolupráce se zahraničními partnery 
a finanční možnosti podpory pro obnovitelné zdroje energie 
v Trnavském samosprávném regionu. CEP-REC projekt byl představen 
účastníkům a účastníci si vyměnili názory na energetická data a možné 
scénáře pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v regionu. 
 

     Účastnické fórum v Miskolci, Maďarsko       

Regionální podpora pro CEP-REC Projekt 

Maďarští partneři projektu vedli jejich první účastnické fórum 
v Miskolci 20. 3. 2014. Úvod paní Szombatiné Dr. Emese Sebők, úřední 
notářkou v Miskolci, jakožto i prezentace CEP-REC partnerů projektu, 
to vše poskytlo dobrý základ pro následnou diskuzi o hlavních silných 
a slabých stránkách obnovitelných zdrojů energie ve společenství tří 
okresů. Účastníci dospěli k závěru, že podpora vývoje místních 
obnovitelných zdrojů energie potřebuje pozitivní změnu v energetické 

politice a lepší spolupráci regionálních aktérů. Organizátoři akce doufají, že další účastnické fórum, 
plánované v říjnu 2014, bude dobrou příležitostí pro další diskuzi. 
 

     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 
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