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Smart City přístup

Zlepšování životního prostředí a zvyšování 
kvality života při současném snižování 
energetické náročnosti.
• moderní technologie ve službách nižší 

energetické spotřeby;
• modulární řešení;
• permanentní vzdělávaní uživatelů.



Energetická koncepce

Brno má dosud platnou územní energetickou 
koncepci z roku 2005, zpracovanou v souladu s  
zákonem č. 406/2000 o hospodaření energií.
• obsahuje protichůdné scénáře;
• podceňuje potenciál energetických úspor ve 

spotřebě (zvláště  bydlení);
• podceňuje potenciál úspor ve výrobě a distribuci;
• neřeší energetický management;
• neřeší en. náročnost v sektoru dopravy;
• nemá cíle v oblasti ŽP a ochrany klimatu.



Smart City Energetika

Plán udržitelné energetické politiky města:
• užitečný nástroj pro rozhodování samosprávy 

(provázanost na vl. politiku v městských firmách)
• vize, cíle, indikátory, nástroje, akční plán
Oblasti:
• výroba a distribuce energií;
• veřejné budovy a bydlení;
• mobilita;
• veřejné služby (veřejné osvětlení atd.);
• vzdělávání, výchova, osvěta.



Smart City Energetika

Ambice Plánu udržitelné energetické politiky města:
Vize:
• „Brno je energeticky efektivní město, kde většina 

spotřeby energie je kryta z takových zdrojů, které 
jsou energeticky bezpečné a s minimálními 
dopady do životního prostředí.“

Cíle a indikátory:
• Snížení emisí skleníkových plynů;
• Zvýšení en. efektivnosti, snížení spotřeby en./os.;
• Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v en. mixu.



Energetický management

Od roku 2015 zavádí Brno systematické sledování 
spotřeby energií v budovách. 
2015: zapojeno 45 budov, cca 10%.
2016: zapojeno 100 budov, přes 20 %.
Během 2017-2019 plán zapojit všechny budovy v 
majetku města.
Výsledky: snadné porovnání napříč jednotlivými 
správci; odhalení plýtvání s energiemi; zrušení 
nevýhodných odběratelských smluv atd. 



En. úspory v budovách

Od roku 2007 Brno systematicky realizuje projekty 
energetické renovace veřejných budov.
2007-2013:
- 27 škol a 2 nemocnice (+dalších 10 menších 
projektů z úrovně MČ)
- investováno 681 mil. K č (dotace 277 mil. Kč);
- úspory každý rok : 44.100 GJ tepla, 2.670 t emisí 
CO2 a 23 milionů korun na provozních nákladech.
2014-2020:
- 9 budov s dotací, realizace 2017;
- 8 budov požádáno, realizace 2018.



Snižování en. náročnosti

ZŠ Kamínky, Brno – Nový Lískovec
• Zateplení fasády a střechy
• Výměna oken, izolační trojskla
• Vzduchotechnika s rekuperací v jídelně a kuchyni
• Modernizace vytápění a ohřevu TUV (nová 

předávací stanice, měření a regulace, izolace 
rozvodů)

• Celkové náklady 30 mil. Kč
• Realizace s podporou z OPŽP ve výši 19,6 mil. Kč 

dokončena v říjnu 2009
• Úspory: 

2 100 GJ/rok, 1,26 mil. Kč/rok, 153 tCO2/rok



Snižování en. náročnosti

ZŠ Kamínky, Brno-Nový Lískovec - meziro ční srovnání spot řeby tepla
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Výsledky



Městské fondy, standardy

Město vlastní významnou část bytového 
fondu, cca 26 tisíc bytových jednotek (15%)
• Fond bytové výstavby (městské investice)
• Fond rozvoje bydlení (půjčky)
Postupně dopracováváme standardy:
• Standardy pro rekonstrukce obecních bytů
• Standardy pro rekonstrukce obecních 

bytových domů
• Standardy pro novostavby bytových domů 



Smart Regions - projekt



Komunitní centrum Skála

Rekonstrukce výměníkové stanice na komunitní 
centrum Skála v MČ Brno-Nový Lískovec:
• vzorové řešení veřejné budovy s ohledem na 
změny klimatu a principy správného stavění (budova 
se spotřebou blížící se nule), ověření inovativních 
technologií a postupů: 
• kvalitní izolace obvodového pláště, dobře navržené 
větrání s rekuperací, využitím obnovitelných zdrojů 
energie, úsporné svícení, zelená střecha (komunitní 
zahrada), využití dešťové vody (zavlažování, 
splachování) atd.



Udržitelná doprava



Nadechni se Brno!

Snižování emisí komunálních vozidel:
• Náhrada 180 starých autobusů s dieslovými
motory autobusy na CNG (60% voz. parku);
• Zvažovaný přechod na CNG u vozidel; 
svážejících odpad (ad.) či služebních vozidel 
• Testování elektrobus ů s napájením z trolejové 
sítě;
• Rozšiřování tramvajové a trolejbusové sítě; 
• Snižování spotřeby energie při vytáp ění vozidel;
• Podpora atraktivity MHD (nové spoje, 
elektronické odbavování, nižší cena)



Děkuji za pozornost.

Martin Ander, nám ěstek primátora m ěsta Brna
e-mail: ander.martin@brno.cz


