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kdo JSme my

proč architekti?
1. stavební průmysl a budovy generují 40 % emisí v Evropské unii
2. architekti jsou také urbanisté, krajináři, územní plánovači, vědci, 
 influenceři, ... 

proč Ilex design?
1. zabýváme se urbanismem a územním plánováním
2. zabýváme se památkovou péčí
3. navrhujeme domy
4. přemýšlíme o světě kolem nás
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JoSef Smutný

vyučuji urbanismus a územní plánování na FA ČVUT v Praze 
dělám doktorát na téma Evropské politiky architektury 
(tématem se aktivně zabývám 5 let)

7 let se zabývám právem obcí na řízení rozvoje a územní plánování
5 let se zabývám Principy plánování evropských měst a Metropolitním 
plánem Prahy
v územním plánování radím Akademii věd ČR i developerům 

působil jsem jako městský architekt ve Strážnici
byl jsem poradce primátora města Liberec pro územní plán a rozvoj 
jsem 3 roky předseda Rady architektů města Liberec

ve volném čase navrhuji architekturu, kterou miluji stejně jako své dva 
syny, a věnuji se rehabilitaci pivovaru v Rudníku
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kdo JSte Vy
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HRADY, ZÁMKY A KAPLELETIŠTĚ LOMYPRŮMYSL LABE D11-PLÁNNÁKLADNÍ LAN. DRÁHAŽELEZNICE
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UDRžiTELnoST



co je udržitelnost?
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irena Fialová

“co udržím a co neudržím.”

Babička

Architekti

“resilience
oBnovitelnost”

stabilita

odolnost

pevnost

soudržnost

soBěstAčnost

”“
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co je udržitelné?



• vytrvalost systémů a procesů

• schopnost udržet diverzitu a produktivitu

• termín má původ v ekologii, proto se mentálně 
váže na ekologická témata

ale tak to není...

jde především o schopnost uspokojit naše současné 
potřeby bez zadlužování budoucích generací odolnost
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co je udržitelnost?



udržitelná architektura se snaží minimalizovat negativní následky budov 
zvyšováním jejich efektivnosti a moderací v použití materiálů, energie a 
prostoru. 

Budují kvalitní architekturu a veřejný prostor. ve všech sférách usilují o 
soběstačnost v energiích, vodě, potravinách. dokáží zajistit dostupnost 
bydlení, kvalitní infrastrukturu, vzdělání, rekreaci.

udržitelná energetika využívá zdrojů energie, které nebudou vyčerpány v 
časovém rozmezí relevantním lidstvu.

udržitelné zemědělství se vztahuje na schopnost farmy či statku produkovat 
potraviny „do nekonečna“ bez dlouhodobého poškození půdy a přilehlých 
ekosystémů. 

udržitelná městA A oBce

udržitelná energetiKA

udržitelná ArcHiteKturA

udržitelné zemědělství
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udržitelnost v PrAxi



udržitelný rozvoj je způsob rozvoje 
lidské společnosti, který uvádí v soulad 
hospodářský a společenský pokrok 
s plnohodnotným zachováním životního 
prostředí. mezi hlavní cíle udržitelného 
rozvoje patří zachování životního 
prostředí budoucím generacím v co 
nejméně pozměněné podobě. 

udržitelný rozvoj není podmíněn 
neustálým ekonomický růstem, 
protože ekonomický růst není 
nekonečný. růst znamená “více”, 
zatímco rozvoj znamená “lépe”. 
cílem udržitelného rozvoje je 
kvalita života.

sociální

environmetální
ekonomický

udržitelný

snesitelný
spravedlivý

života-
schopný
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udržitelný rozvoj



ropa - uhlí - rtuť - olovo

dioxin - bifenyly - ddt

herbicidy - pesticidy

rybolov - kácení - eroze
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oPAK udržitelnéHo rozvoje



udržitelný rozvoj řeší moderní západní kultury od 90. let 20. století.

Bývalý 3. svět chce žít na úrovni 1. světa.

jsme součástí spotřební společnosti, což způsobuje extrémní 
devastaci planety.

ekonomické a environmentální scénáře jsou tragické.

BIJME NA POPLACH!
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vývoj
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2020



světová ekonomie stále více investuje do uržitelného rozvoje

musí Být strAtegie

PLÁN
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trendy



vize bude vyžadovat dvoustranné dohody, regionální dohody a 
do jejího vytvoření budou zapojeny podniky, města a občanské 
společnosti. 

(A. giddens)

všichni tuší, že něco není v pořádku. stále častěji se mluví o 
oteplování planety. již jsme přesáhli kapacity naší živé planety, 
extrémně ji zatěžujeme a vykořisťujeme. opustili jsme systém 
recyklace, skromnosti a spolubytí s krajinou. 

Proč témA udržitelnosti vůBec vzniKlo?

musíme reagovat včas
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udržitelnost = utoPisticKá vize



1. svět sPAsí nízKouHlíKové HosPodáŘství

2. odPovědí nA součAsné výzvy jsou tecHnologie

skutečnými hybateli změn budou sociální, politické a 
ekonomické inovace. je možné jich dosáhnout skrze 
spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

AntHony giddens
Britský sociolog známý 
svou teorií strukturace 
a holistickým pohledem 
na moderní společnosti. 
v současné době je 
považovaný za jednoho 
z nejvlivnějších moderních 
autorů a stal se jedním 
z nejcitovanějších autorů 
v humanitních oborech.

využívání obnovitelné energie samo o sobě nesníží 
celkové globální emise. je třeba dosáhnout celkové 
redukce. je potřeba snížit celkovou spotřebu a poptávku a 
také emise v každém odvětví.

zelené (ekologické) pracovní místo je mlhavý pojem. 
je nutné uvažovat o komplexní transformaci klíčových 
průmyslových odvětví.

nízkouhlíkové hospodářství se nestane novým  
ekonomickým modelem s obnovitelnými zdroji energií. 
Budoucí ekonomiky potřebují zásadní strukturální změnu.

3. zelená energie vyŘeŠí nAŠe ProBlémy

4. vytváŘení zelenýcH PrAcovnícH míst
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AntHony giddens: 4 cHyBy udržitelnéHo  rozvoje



rozvoj státní ekonomie udržují města a městské aglomerace

rozpad státu na městské státy

městské aglomerace = REGIONY zvyšují svůj vliv

REGIONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
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regionální Plánování
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DoKUMEnTY A STRATEGiE



18. 5. 2021 | WORKSHOP RUDNÍK

17 cíLů UDRžiTELného RozVoJE

= program rozvoje na období 2015 až 2030

výsledek procesu vyjednávání, který začal na Konferenci oSn v r. 2012

součást dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for 
Sustainable Development, schváleno summitem oSn 25. září 2015 
v new Yorku

výzva k akci všech zemí k podpoře prosperity a ochraně planety

mají vést k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny, 
řeší globální výzvy, kterým čelíme

poskytují rámec pro obnovu po pandemii Covid-19
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zDRAVí A KVALiTní žiVoT

3.4 Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné 
choroby; podporovat duševní zdraví a duševní pohodu

3.8 Docílit všeobecného zabezpečení zdraví, včetně ochrany finančních rizik, přístupu ke kvalitní 
základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným 
základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny

3.9 Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických 
látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy

zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny 
v jakémkoli věku
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KVALiTní VzDěLání

4.1 do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávné a kvalitní 
primární a sekundární základní vzdělání, které bude mít odpovídající a efektivní studijní výsledky

4.2 do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli možnost kvalitního rozvoje v raném 
dětství, aby měli přístup k předškolní péči a vzdělání tak, že budou připraveni pro základní 
vzdělávání

4.4 Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti 
včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní 
zařazení a pro podnikání

4.c do roku 2030 výrazně zvýšit počty kvalifikovaných učitelů, a to i prostřednictvím mezinárodní 
spolupráce pro vzdělávání učitelů v rozvojových zemích, zejména těch nejméně rozvinutých, a 
malých ostrovních rozvojových státech

zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání 
a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
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PiTná VoDA, KAnALizAcE

6.3 do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování 
odpadů do vody a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, snížit na 
polovinu podíl znečistěných odpadních vod a podstatně zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné 
využívání vody v celosvětovém měřítku

6.4 Do roku 2030 podstatně zvýšit efektivitu využívání vody ve všech sektorech a zajistit 
udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se 
snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem

6.6 do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, 
mokřad, řek, zvodní (aquifers) a jezer

6.b Podporovat a posilovat zapojení místních komunit do zlepšování správy vodních zdrojů a 
sanitačních zařízení

zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a 
udržitelné hospodaření s nimi
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DoSTUPné A ČiSTé EnERGiE

7.2 Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celosvětovém 
energetickém mixu

7.3 do roku 2030 celosvětově zdvojnásobit energetickou účinnost

7.a Do roku 2030 zlepšit mezinárodní spolupráci ve zpřístupňování výzkumu a technologií čisté 
energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a pokročilých a čistších 
technologií fosilních paliv; podporovat investice do energetické infrastruktury a technologií čisté 
energie

zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, 
udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny



18. 5. 2021 | WORKSHOP RUDNÍK

DůSToJná PRácE A EKonoMicKý RůST

8.2 Dosáhnout vyšší úrovně ekonomické produktivity pomocí diverzifikace, technologického 
rozvoje a inovací, mimo jiné také zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a s 
vysokým podílem lidské práce

8.3 Podporovat politiky orientované na rozvoj, které podporují produktivní činnosti, vytváření 
důstojných pracovních míst, podnikání, kreativitu a inovace, a podporují vznik a růst 
mikropodniků, malých a středních podniků, mimo jiné prostřednictvím zpřístupňování finančních 
služeb

8.4 Postupně až do roku 2030 zlepšovat efektivní využívání globálních zdrojů ve spotřebě i výrobě 
a učinit vše potřebné pro to, aby ekonomický růst nebyl spojen s poškozováním životního 
prostředí, v souladu s desetiletým rámcovým programem trvale udržitelné spotřeby a výroby, v 
jehož čele stojí rozvinuté země

8.9 do roku 2030 navrhnout a realizovat politiky podpory udržitelného cestovního ruchu, který 
vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský 
růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci 
pro všechny
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PRůMYSL, inoVAcE A inFRASTRUKTURA

9.1 Rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, zahrnující i regionální 
a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšené kvality života, se 
zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny

9.4 do roku 2030 zmodernizovat infrastrukturu a zdokonalit vybavení průmyslových podniků 
tak, aby byly udržitelné, účinněji využívaly zdroje; dále využívat více čistých a k životnímu 
prostředí šetrných technologií a výrobních procesů; zapojí se všechny státy s ohledem na své 
možnosti

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní 
a udržitelnou industrializaci a inovace
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UDRžiTELná MěSTA A obcE

11.1 do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově dostupnému 
bydlení a základním službám, zlepšit podmínky bydlení ve slumech

11.3 do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacity pro participativní, 
integrované a udržitelné plánování a správu měst a obcí ve všech zemích

11.4 Zlepšit úsilí na ochranu a záchranu světového kulturního a přírodního dědictví

11.6 do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména 
zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem

zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a 
udržitelné hospodaření s nimi
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UDRžiTELná MěSTA A obcE

11.7 do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k bezpečné, inkluzivní a přístupné městské zeleni 
a veřejnému prostoru, zejména pro ženy a děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením

11.a Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, 
příměstskými a venkovskými oblastmi zlepšením národního a regionálního rozvojového 
plánování

11.b Do roku 2020 výrazně zvýšit počet měst a obcí, které přijímají a realizují integrované 
politiky a plány na podporu inkluze, účinného využívání zdrojů, zmírňování a adaptace na změnu 
klimatu, odolnost vůči katastrofám, a vypracovat a realizovat komplexní řízení rizik katastrof 
na všech úrovních v souladu se Sendaiským rámcem pro DRR 2015 – 2030
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oDPoVěDná VýRobA A SPoTřEbA

12.2 do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního 
využívání

12.7 Prosazovat udržitelné postupy v zadávání veřejných zakázek v souladu s národními 
politikami a prioritami

12.b Vytvořit a zavést nástroje pro sledování dopadů udržitelného rozvoje na cestovní ruch, 
který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu



18. 5. 2021 | WORKSHOP RUDNÍK

KLiMATicKá oPATřEní

13.1 Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem 
a přírodními pohromami

13.2 Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu 
a zvládání jejích dopadů
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PARTnERSTVí KE SPLnění cíLů

17.14 Podporovat politickou soudržnost pro udržitelný rozvoj

17.16 Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj podporované mnohostranným 
partnerstvím ve prospěch mobilizace a sdílení znalostí, expertízy, technologií a finančních 
zdrojů na podporu dosažení cílů udržitelného rozvoje ve všech zemích, zejména rozvojových

17.17 Podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, a to na základě zkušeností a 
využívání zdrojových strategií partnerství

oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit 
prostředky pro jeho uplatňování
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noVý EVRoPSKý bAUhAUS

= iniciativa spadající pod Evropskou komisi, 
propojení vědy, technologií, umění a kultury

je jedním z prostředků dosažení cílů zelené dohody

cílem je hledání nových forem udržitelného a 
dostupného obytného prostředí, naděje na lepší 
život po pandemii

nový evropský bauhaus bude poskytovat finanční 
podporu inovativním nápadům a produktům 
prostřednictvím ad hoc výzev k podání návrhů 
a prostřednictvím koordinovaných programů 
zahrnutých do víceletého finančního rámce
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noVý EVRoPSKý bAUhAUS

3 kritéria:
1. udržitelnost
2. inkluze / dostupnost
3. estetika

3 fáze:
1. návrh   (The Design phase)
2. realizace  (The Delivery phase)
3. šíření   (The Dissemination phase)
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1. FázE / náVRh

listopad 2020 až květen 2021

diskuze, rešerše toho, co už existuje, 
indentifikace dobrých nápadů

výsledkem by měl být výběr min. 5 inovativních 
konceptů k realizaci

pilotní projekty se budou realizovat v různých 
členských státech EU

součástí 1. fáze je vyhlášení new European 
bauhaus Awards, která odmění již realizované 
příklady klíčových a inspirativních projektů
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2. FázE / REALizAcE

podzim 2021 až 2023 (+2 roky)

realizace min. 5 pilotních projektů z finančních 
prostředků EU

projekty budou monitorovány
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3. FázE / šířEní

jaro 2023 až 2024 (+2 roky)

snaha prezentovat prověřené nápady a koncepty 
širšímu publiku

networking a sdílení znalostí, snaha replikovat 
znalosti napříč městy i venkovem, inspirovat 
novou generaci architektů

podpora nového způsobu života v budovách, 
které jsou v souladu s přírodním prostředím a 
podnebím
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JAK SE zAPoJiT?

Česká republika projekt nový evropský bauhaus nijak nepropaguje 
ani nekoordinuje

možnosti, jak se zapojit:
1. mám na svém území inovativní projekt, o kterém si myslím,  

 že by mohl uspět 
 >>> uzávěra přihlášek 31. května 2021 

2. počkám na 3. fázi projektu a na koordinované programy a výzvy
 >>> rok 2023 a později

více informací: www.europa.eu/new-european-bauhaus



1 · Znáte dokument Politika architektruy a stavební kultury ČR ?

2 · Odkud jej znáte/slyšel jste o něm ?

3 · Víte/tušíte čeho se týká ?

4 · Víte/tušíte kdo jej vydal ?

5 · Víte/tušíte kdy byl vydán ?

6 · Víte/tušíte proč byl vydán ?

7 · Myslíte, že Vám je/může být ve Vaší pozici ku prospěchu ?

8 · Znáte nějaký jiný rozvojový dokument ?

9 · Používáte nějaký strategický/rozvojový dokument běžně v praxi ?

10 · Máte čas/chuť přečíst 50stránkový dokument ?

11 · Kolik stran jste schopen přečíst ?

12 · Uvítal byste/potřebujete nějakou podporu v přehledu ČESKÝCH rozvojových 
či strategických dokumentů, případně evropských ?
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POlitiKa aRCHitEKtURy



HOLANDSKO

IRSKO

HOLANDSKO

LOTYŠSKO

FINSKO

DÁNSKO

SKOTSKO

NORSKO

SKOTSKO

ČR

HOLANDSKO

IRSKO

HOLANDSKO

LOTYŠSKO

FINSKO

DÁNSKO

SKOTSKO

NORSKO

SKOTSKO

ČR

Politika architektury je strategický dokument, který popisuje vliv 
dobře vystavěného prostředí na sociální, kulturní a ekonomický rozvoj 
společnosti. Poskytuje vodítko politikům, odborníkům a veřejnosti, jak 
dosáhnout udržitelnějších, spravedlivějších a angažovanějších komunit. 

Politika architektury umožňuje lidem usilovat o pozitivní změny a 
udržitelný růst. informuje veřejnou debatu, ovlivňuje legislativu a 
inspiruje odbrornou i laickou veřejnost k tvorbě smysluplných strategií 
uprostřed změny klimatu, rychlé urbanizace, ohroženého kulturního a 
přírodního dědictví a dalších výzev 21. století.
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POlitiKa aRCHitEKtURy
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1. VlNa NÁRODNÍCH POlitiK aRCHitEKtURy

2. a 3. VlNa NÁRODNÍCH POlitiK aRCHitEKtURy

1. VlNa REGIONÁLNÍCH POlitiK aRCHitEKtURy

2. VlNa REGiONÁlNÍCH POlitiK 
BOOM REGIONÁLNÍCH POLITIK
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POlitiKa aRCHitEKtURy V EVROPě



The	Nordic	countries	have	also	been	

heavily	involved	in	creating	the	tradition	

of	LOCAL	architectural	policies	

tiina Valpola, luxembourg 11/2015
“ 

“ 

Příklad aplikace regionální politiky: 
Vejle, Dánsko
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MěStSKÉ POlitiKy aRCHitEKtURy



 

 

    
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Politika architektury 
a stavební kultury 
České republiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mmr.cz Rozvoj ve všech oblastech 

KRaJiNa a SÍDla
uspořádání krajiny a sídel
veřejná prostranství
začlenění staveb do prostředí

StaVBy
zadávání zakázek
projektování, realizace, životnost a 
udržitelnost staveb

VZDělÁVÁNÍ, OSVěta a VÝZKUM
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POlitiKa aRCHitEKtURy a StaVEBNÍ KUltURy ČR



předsednictví ČR rady EU

nová PaSK ČR do r. 2022

ZBÝVÁ 408 DNÍ

 
    

 
 

  
 
 

Politika architektury 
a stavební kultury 
České republiky 
Zpráva o plnění k prosinci 2017 
 
 
 
 

www.mmr.cz 
 

Rozvoj ve všech oblastech 
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POlitiKa aRCHitEKtURy a StaVEBNÍ KUltURy ČR



KVALITA
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UDRžiTELné PLánoVání
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co nEní UDRžiTELné PLánoVání

= územní plánování v České republice

v ČR je územní plánování disfunkční 

principy současného územního plánování 
pochází z r.1976 (!)

plánování drží v rukou stát namísto obcí a 
regionů 

regionální plánování neexistuje 

Česká republika není konkurenceschopná
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co JE UDRžiTELné PLánoVání

evropské státy zrušily zastaralé centrální plánování radikálně 

centrální plánování se koncentruje na infrastrukturu 
a je závazné pouze pro stát
 
plánování řídí města a obce v regionálním kontextu

plánování stojí na společenském a politickém konsensu

součástí plánování jsou strategické dokumenty, 
které se implementují do praxe
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KLíČoVá RoLE PLánoVání

klíčovou roli v plánování mají obce – jejich 
starostové a zastupitelstva
 
zásadním partnerem obcí jsou architekti, 
urbanisté, krajináři 

obor architektura a krajinářství se dotýkají věcí 
dlouhého trvání

rozhodování v těchto oborech mají dlouhodobý 
dosah a dopad 

žijeme a využíváme sídla založená před 500 lety 
– základ našeho bytí založila doba gotická
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REALiTA

v každé druhé vesnici v Rakousku je pila
 
s následky komunistické centralizace jsme se nevypořádali dodnes
 
destrukci nejvýkonnější ekonomiky v Sudetech jsme po 30 letech 
nenapravili

současné územní plánování stojí na limitech a kontrole – není 
schopné reagovat na společenské změny
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krajinu chráníme jen v rezervacích a chKo – sídla se rozlézají 
do krajiny všude

med z města je kvalitnější než med z venkova
– pesticidy 

namísto koncentrace a intenzity – prokázání 
veřejné disciplíny, zneužíváme technologií 
ke kolonizaci krajiny

nehospodaříme dobře s odkazy našich předků 

REALiTA
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PRioRiTY úzEMí – JEDinEČnoST

krajina
 
zemědělství
 
rekreace (turismus)

region – společná síla
 
omezení všeho co poškozuje
 
podpora všeho, co zkrášluje 
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PříKLADY DobRé PRAxE zE zAhRAniČí

Dánsko – 3 typy regionů: městský, rekreační, smíšený 

Francie – regionální plánování soustavy obcí – viz české MAS
 
Finsko – městské politiky architektury 

švýcarsko – soběstačnost lokalit, statků

Rakousko – propojení sátu, regionu, obcí, spolků, veřejnosti 
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PříKLADY DobRé PRAxE zE zAhRAniČí

obecně – propojení zemědělství a rekreace – mentální návrat 
ke krajině

regiony západní Evropy soupeří – ale umí si vyměňovat zkušenosti 
– spolupracují – nesoupeří

 
intenzivní navázání spolupráce s podobnými podhorskými regiony 
– Rakousko, švýcarsko, Francie – grant
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řEšEní

1. KVALITA
2. uvědomění si domova, osobní krajiny, osobní odpovědnosti 
 za budoucí generace 
3. spolupracovat – převzít to, co funguje
4. uvědomění a respektování historie i budoucnosti, na co navazuji, 
 co přichází

historie se pouze opakuje 
co přichází za problémy, jak se jim postavit
co bude destruktivní, jak to omezit
co je likvidační, jak se tomu vyhnout 
zásadní je informace 
likvidační je laxnost 



Ekobuňka AVU: Vlastenecká klimaagitka
projekt Artwall 2020krajina













komunitní 
energetika

Komunitní energetika, resp. energetická 
komunita je moderní způsob distribuované 
výroby elektřiny a dalších energií. Občané, 
obce i malí podnikatelé mohou zajišťovat 
výrobu, distribuci i skladování energie, místo, 
aby byli pouhými spotřebiteli. Princip ener-
getické komunity spočívá v tom, že se skupina 
občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou 
na vybudování vlastního zdroje energie, např. 
větrné elektrárny či fotovoltaických panelů 
na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu 
pak mohou jako podílníci či členové komunity 
odebírat za výhodnějších podmínek. Případné 
přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a 
zisk je využíván pro další rozvoj komunity.



(pre) historie
1975

1991

2000

2009

2016

Dánsko, Ulfborg - skupina učitelů přichází s nápadem 
vybudovat vlastní zdroj elektřiny, díky kterému ušetří 
a přispějí k ochraně klimatu - o tři roky později spouští 
vlastní větrnou elektrárnu.

Belgie - vzniká družstvo Ecopower. Spojuje občany, 
aby společně investovali do obnovitelné energie 
prostřednictvím přímé účasti: všichni akcionáři jsou 
spoluvlastníky výrobních zařízení.

Německo - nová energetická legislativa – zákon o 
obnovitelných zdrojích energie - odstartoval masivní 
rozvoj obnovitelných zdrojů a energetických družstev v 
zemi

Směrnice EU o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů ukládá členským státům, aby 
usnadnily decentralizaci energetiky

Evropský parlament vyzývá k většímu zapojení občanů 
EU do výroby energie. Zveřejňuje balíček opatření 
„Čistá energie pro všechny Evropany“. Součástí balíčku 
je i revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie a směrnice o společných pravidlech pro vnitřní 
trh s elektřinou, které členské státy vedou k podpoře 
tzv. energetických komunit (energetických společenství)

Tvindkraft, Ulfborg 



historie
2018

2019

2020

2050

Řecko jako první země v Evropě schvaluje legislativu, 
která se přímo zabývá energetickými komunitami.

Evropský výbor regionů schvaluje stanovisko, ve 
kterém vyzývá k podpoře energetických komunit a 
upozorňuje na stávající překážky jejich rozvoje.

Revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie vstupuje v platnost. Do evropského práva 
zavádí pojem „společenství pro obnovitelné zdroje“

Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s 
elektřinou vstupuje v platnost. Do evropského práva 
zavádí pojem „občanská energetická společenství“

V EU je již minimálně 3 500 energetických družstev a 
předpokládá se, že jejich počet dále poroste.

podle studie CE Delft by se do roku 2050 mohlo do 
výroby energie zapojit až 264 mil. obyvatel EU a 
mohli by pokrýt až 55 % výroby elektrické energie v 
EU.



Česko
2020

2021

Leden: Vláda České republiky schvaluje vnitrostátní 
plán v oblasti energetiky a klimatu. V dokumentu 
slibuje zavedení rámce pro podporu komunitní 
energetiky.

Září: Vláda České republiky zveřejňuje věcný 
záměr nového energetického zákona. Právě do této 
legislativy chce ČR zakotvit komunitní energetiku

Ministerstvo životního prostředí České republiky 
zveřejňuje pracovní dokument, na jehož základě by 
měly být rozděleny prostředky z Modernizačního 
fondu. Jedna z kapitol je věnována energetickým 
komunitám.

Vláda České republiky schválila program 
Modernizačního fondu. Komunitní energetika je 
osmou kapitolou dokumentu, na kterou připadá 
1,5 % financí z fondu. 



Energetické
komunity

Princip

obec, její obyvatelé a místní podnikatelé se dohodnou na 
vybudování vlastního zdroje energie, například větrné elektrárny. 
Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli vyrobené 
energie a případné přebytky prodávají buď do běžné sítě, nebo 
ostatním občanům obce a blízkého okolí. Pokud lidé investují do 
lokálních výroben energie, peníze se jim mohou následně vrátit 
ve formě nižších výdajů za elektřinu. Výnosy z vyrobené energie 
mohou navíc podpořit rozvoj obce, potažmo celého regionu. 
Investované peníze totiž zůstávají v lokální ekonomice.

Energetická společenství jsou v praxi velmi rozmanitá - 
mohou vznikat na úrovni bytových domů, čtvrtí, sídlišť i 
obcí, a věnovat se řadě činností - od výroby elektřiny přes její 
skladování až po poskytování flexibility sítě.



Energetické
komunity

zdroj: https://smart.pisek.eu/komunitni-energetika/



Energetické
komunity

Podmínky: 

 1. vhodně nastavená legislativa
 2. vůle lidí investovat do vlastních zdrojů



Legislativa

1. Legislativa v ČR

Dnes v ČR - zastaralý energetický zákon z r. 2000.

 - 28 novelizací
 - neodpovídá současné evropské realitě v energetice

Zpracovává se nový energetický zákon 

 - 2020 - byl schválený věcný záměr 
 - paragrafové znění - mělo by být 2021
 - platnost - nejdříve 2023



Legislativa

Věcný záměr nového energeticvkého zákona

V plánovaném zákonu chce MPO promítnout zásadní změny na 
trhu, které vedou k decentralizaci energetiky. Čím dál více 
zákazníků totiž elektřinu nejen spotřebovává, ale také vyrábí či 
ukládá. 

„Ve srovnání se současným stavem nepochybně dojde k dalšímu 
významnému posunu v kumulaci rolí fyzických a právnických 
osob. Zákazník tak může být v jednom okamžiku i výrobcem, 
provozovatelem zařízení na ukládání energie, poskytovatelem 
flexibility a současně dodávat elektřinu jinému zákazníkovi. 
Všechny tyto role pak může i nemusí činit jako nepodnikající 
osoba nebo osoba podnikající.“

nový zákon zavádí:

databáze energetických zařízení a subjektů 
provozujících tato zařízení

institut aktivního zákazníka

energetické společenství, které pro své členy nebo 
společníky bude oprávněno vyrábět a dodávat elektřinu 
nebo zajišťovat dodávku elektřiny nakoupené od jiných 
účastníků trhu.

o

o

o

materiály MPO



Legislativa

Rozdělení distribučních soustav podle jejich charakteru 
na tři typy: 

regionální
lokální
uzavřené

energetické společenství - právnická osoba založená na 
dobrovolném členství, jejímž hlavním cílem nebude tvorba 
zisku. Jako nejvhodnější právní forma pro energetické 
společenství se tak jeví spolek nebo družstvo.

Z návrhu vyplývá, že výběr konkrétní právní formy 
společenství bude na jeho členech. Stát se jím však nemůže 
nadace nebo nadační fond, protože nejsou založeny na 
členském principu. Nelze využít ani společenství vlastníků 
jednotek, protože z něj nelze vystoupit - podle ministerstva 
tedy chybí dobrovolnost členství.

V současnosti se už lidé mohou sdružit do spolků nebo 
družstev a společně investovat do výroben elektřiny a 
bateriových úložišť, sdílet elektřinu a prodávat přebytky. 
Současná právní úprava ale není v souladu s evropskými 
směrnicemi, protože jim nezaručuje působení na trhu s 
elektřinou na rovném základě s ostatními. 

o
o
o



Legislativa

Energetický zákon - musí odrážet evropské právo - především:

Směrnici o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která 
upravuje tzv. “občanská energetická společenství”

Směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů, která zavádí “společenství pro obnovitelné zdroje”.

o

o

Legislativa EU



Legislativa

Fond podporuje investice do modernizace energetiky v regionu východní Evropy. 
Motivuje zejména investice do hospodářství s nízkou uhlíkovou stopou založené 
na obnovitelných zdrojích a udržitelných technologiích.

Modernizační fond poskytne v následujících letech celkem až 150 miliard korun 
na projekty s cílem podpořit nízkouhlíkovou energetiku.

Dotace - možné získat v 9 programech:

1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - 26 %
2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice - 38,7 %
3. ENERG ETS – Zlepšení energ. účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v 
   průmyslu - 13,3 %
4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání - 6 %
5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru - 3,5 %
6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy - 5 %
7. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - 4 %
8. KOMUENERG – Komunitní energetika - 1,5 %
9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení - 2 %

Modernizační fond



Legislativa

Program určený na podporu otevřených energetických společenství 
založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním 
účelem není tvorba zisku).

Podíl z celkové alokace: 1,5 %

Podporované oblasti:

Podpora vzniku komunitních energetických společenství.

Optimalizace konečné spotřeby energie.

Výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, 
s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace 
energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace 
spotřeby energie.

Výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též 
kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využí vajících OZE či DZE, 
vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby 
energie.

KOMUENERG - Komunitní energetika

o

o

o

o



Legislativa

Výstavba komunitních bioplynových stanic zpra covávajících ve 
společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové 
bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.

Systémy využívající skládkové plyny.

Systémy akumulace elektrické a tepelné energie.

Zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo 
v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.

Instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření 
a regulace).

Výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/
palivo vyprodukované v rámci společen ství pro nízkoemisní 
vozidla aktivních spotřebitelů. 

KOMUENERG - Komunitní energetika

o

o

o

o

o

o



Komunitní
energetická
iniciativa

Energeticky udržitelné venkovské regiony: model REScoop

REScoop je zkratka pro komunitní energetickou iniciativu – 
společnost, která hospodaří s obnovitelnými zdroji energie, 
kterou občané společně vlastní a účastní se projektů 
zaměřených na obnovitelné energie nebo energetickou účinnost.

REScoop může, ale nemusí mít právní statut družstva. Obvykle 
tyto společnosti respektují 7 principů, které byly řádně nastíněny 
Mezinárodní družstevní aliancí (ICA – International Co-operative 
Alliance):

Dobrovolné a otevřené členství
Demokratická kontrola členů
Ekonomická účast prostřednictvím přímého vlastnictví
Autonomie a nezávislost
Vzdělávání, školení a informace
Spolupráce mezi družstvy
Zájem o komunitu

Výhody:
podporuje sociální přijetí obnovitelných zdrojů energie
udržuje individuální investici dostupnou
prospívá místní komunitě
podílí na zvyšování energetické účinnosti
drží peníze v místní ekonomice

REScoop.eu

o

o

o

o
o
o
o
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Vůle lidí 
investovat 
do vlastních 
zdrojů

2. Vůle lidí investovat do vlastních zdrojů

Energetika je zatím příliš odborná a složitá na porozumění

Nedůvěra v družstvo kvůli dobám minulým

Nezvyk fungovat komunitně (respektive zvyk historicky přerušený )

Lidé v Česku nejsou připraveni aby zakládali energetická družstva

Obce připravené jsou

MAS - umí spojit obce, připravit projekty

o

o

o



Příklady ČR

1. Energeticky soběstačná obec na poli výroby tepla a elektrické 
energie

Kněžice u Nymburka



Příklady ČR

Integrovaný projekt ESO

zpracovává:
dřevní odpad z výrob a lesů
odpadní fytomasa ze zemědělství a z veřejných prostranství
fytomasa cíleně pěstovaných bylin
odpad ze stravovacích zaŕízení

Dále vyrábí topné pelety (náhrada fosilních paliv) pro lokální topidla na 
území i mimo území MAS Mezilesí

Dopady projektu

Ozelenění krajiny, zlepšení vláhových poměrů zadržování vody v krajině
Podmínky k diverzifikaci zemědělské výroby-pěstování alternativních 
energetických plodin a bylin
Náhrada za redukované plochy tzv. citlivých komodit
Přínos ekonomice zemědělských farem a obcí
Zlepšování životního prostředí a vracení organické složky do půdy
Zvýšení zaměstnanosti místních obyvatel

Kněžice u Nymburka
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Příklady ČR

Projekt přímo souvisí s hlavním cílem plánu MAS, navazuje na projekt 
komplexních pozemkových úprav a ozelenění krajiny
Projekt má podporu MAS Mezilesí v rámci iniciativy Leader
Hybná sila projektu: starosta obce

cena: 138 milionů korun 

95 milionů z toho pokryly peníze z evropského fondu ERDF a ze Státního 
fondu životního prostředí, na zbytek si Kněžice vzaly úvěr.

Kněžice u Nymburka
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o
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Příklady ČR

Mikolajice na Opavsku 

Hostětín

Solární panely, bateriové úložiště a mikroelektrárna na biomasu, 
vybavená kogenerací. Provoz je řízen umělou inteligencí, která přepíná 
mezi jednotlivými zdroji a přebytky posílá do úložiště

Městská výtopna na dřevěné štěpky v kombinaci se solární energií 
přispívá k energetické soběstačnosti obce spolu s 9 termosolárními 
systémy na střechách rodinných domů a také fasádním kolektorem 
instalovaným na vzdělávacím středisku a velkým kolektorem na střeše 
místní moštárny

Jiné úspešné příklady

o

o



energetický 
plán Prahy

klimatický plán města do roku 2030

produkce CO 2 se sníží o 45 procent (ve srovnání s rokem 1990)

investice:tři miliardy korun ročně

spolufinancování zdrojů z modernizačního a inovačního evropského 
fondu, jejichž celková výše se do roku 2030 odhaduje na 230 miliard 
korun

uhlíková neutralita do roku 2050

po pandemii - nutná restrukturalizace energetiky

U tepla a elektřiny chce Praha snížit emise do roku 2030 o 60 procent.

do roku 2030 se na více než 20 tisíc pražských budov z asi 180 tisíc mají 
instalovat fotovoltaické panely.

o

o

o

o

o

o
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Příklady 
zahraničí

Sluneční město obývá 51 253 obyvatel žijících v 2 950 domech
Rozloha: 40 km2
Snaha o dosažení nulové uhlíkové stopy do roku 2030
Využívání energií z obnovitelných zdrojů
Samotný projekt vznikl v roce 1993 a dokončen byl v roce 2006
Město produkuje z obnovitelných zdrojů 10 MW energie- soběstačné

Sluneční město u Heerhugowaardu, Nizozemsko

o
o
o
o
o
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Příklady 
zahraničí

Sluneční město u Heerhugowaardu, Nizozemsko



Příklady 
zahraničí

Sluneční město u Heerhugowaardu, Nizozemsko



Příklady 
zahraničí

Sluneční město u Heerhugowaardu, Nizozemsko



“Every kWh not spent is the greenest kWh,” 

Dirk Vansintjan, prezident European federation of citizen energy cooperatives



v přírodních cyklech neexistuje

v historii se vše dalo znovu využít

plast a beton jsou dnes přítěž ekonomiky a životního prostředí

vzpomínka: důchodce, který na stavbě rovnal hřebíky – stavba měla 
hřebíky, pán měl práci  a sociální kontakt

o

o

o

o

ODPAD

Nezapomeňme na odpad!
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https://www.enovation.cz/modernizacni-fond?gclid=CjwKCAjwv_iEBhASEiwARoemvK1H_Eh_Y4IoQEcyNPy-
8i812PcsPaKNv5iscMgbw_m3DSAZOI6KlVRoCRXEQAvD_BwE

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/

https://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-cr/novy-energeticky-zakon-ma-odrazet-promenu-energetiky
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budeme s Vámi nadále rádi spolupracovat

kontaktujte nás

Josef Smutný
775 550 017
josef@ilex.cz

Děkuji za 
pozornost!


