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Anotace:Anotace:Anotace:Anotace:    
 

 

 

 Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. 

 

 Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám či produktům používaných 

technologií a chování subjektu jako původce.  

 
Uhlíkovou stopu v současné době měří a vykazují tisíce firem v zahraničí, desítky firem v České republice 

a jejich reporting se stává korporátním standardem podobně jako environmentální systémy řízení či 

společenská odpovědnost subjektů. Souhrn emisí za určitý časový úsek, nejčastěji kalendářní rok, ozna-

čujeme jako uhlíkovou stopu podniku, organizace, domu, občana … 

 

Energetickou efektivností/účinností se rozumí poměr mezi energetickými výstupy a vstupy daného pro-

cesu, vyjádřený v procentech. Zvýšení energetické účinnosti u konečného uživatele se dosáhne techno-

logickými či ekonomickými změnami nebo v důsledku změn v lidském chování. 

Úsporami energie je pak množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před pro-

vedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při standardizovaných 

vnějších podmínkách, které spotřebu energie ovlivňují. 

Zvýšená energetická účinnost u konečného uživatele rovněž přispěje ke snížení spotřeby primární ener-

gie, ke snížení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, a tím k prevenci nebezpečných klimatických změn. 

 

Zvyšování energetické účinnosti u konečného uživatele umožní využít potenciál investičně efektivních 

úspor energie ekonomicky vhodným způsobem.  

 

Tento dokument je základním startovacím souborem námětů a možných řešení. Vychází ze současného 

stavu společenského, geopolitického a energetického rozložení u nás a ve světě.  

Je dokumentem plně otevřeným a po jeho upřesnění a naplnění má ambice stát se jedním z výchozích 

dokumentů Strategického rozvojového plánu města Sedlčany. 

Určen je hlavně vedoucím pracovníkům úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, jednatelům obchod-

ních společností, kteří by, dle v tomto dokumentu uvedených námětů, měli realizovat malé i velké pro-

jekty, které tyto náměty převedou do reálných řešení. 

Jeho obsah bude zcela jistě dále doplňován a obměňován v čase, dle předmětu a obsahu těchto pro-

jektů, aktuálních potřeb města, jeho občanů, společenských potřeb a požadavků a to v kontextu 

zejména energetické politiky ČR. 

 

Nad těmito projekty bude nutné sestavit jednotlivé pracovní skupiny, které budou mít v náplni práce 

koordinaci, řízení a kontrolu těchto projektů, případně jejich korekci. Průběžně budou poskytovány vý-

stupní informace o výsledcích postupu prací nad jednotlivými projekty členům Rady města Sedlčany.  
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Krátkodobá řešení (okamžKrátkodobá řešení (okamžKrátkodobá řešení (okamžKrátkodobá řešení (okamžitáitáitáitá    / 1/ 1/ 1/ 1    ----    4 měsíce4 měsíce4 měsíce4 měsíce))))    
 

ElektřinaElektřinaElektřinaElektřina    

Kanceláře, místnosti, velké prostory (autobusový terminál)… 

• Jde o přímotopná tělesa; 

• Všechna zařízení se stand-by režimem; 

• Světla, světelné zdroje; 

• Ostatní přístroje s aktivním prvkem; 

o Rozdělení do skupin (prvků), které kam zapojit (plán zapojení); 

o Instalovat rozbočovací lišty (6 – 8x 220 V); 

o Svést individuální zásuvky na co nejméně takových rozbočení; 

 Instalovat zásuvky s dálkovým ovládáním; 

• Lokálně (bluetooth); 

• Časové spínače; 

• GSM (ovládání externí). 

Jen pro ilustraci … 

 

Co stojí stand-by? 2021  2022 

Spotřebič 
hod. / 

den 
W / hod. W / den kWh / rok Kč / kWh Kč / rok 

 
Kč / kWh Kč / rok 

Televizor (internet) 18 7 126 46,0 4,2 193  5,9 271 

Stolní PC 14 7 98 35,8 4,2 150  5,9 211 

Monitor 14 1 14 5,1 4,2 21  5,9 30 

Hifi věž / rádio 20 9 180 65,7 4,2 276  5,9 388 

Notebook 14 1 14 5,1 4,2 21  5,9 30 

Tiskárna 14 6 84 30,7 4,2 129  5,9 181 

Backup 14 15 210 76,7 4,2 322  5,9 452 

Wifi modem 14 12 168 61,3 4,2 258  5,9 362 

Mikrovlnná trouba 23 1 23 8,4 4,2 35  5,9 50 

Stolní lampa 18 1 18 6,6 4,2 28  5,9 39 

Nabíječka 16 1 16 5,8 4,2 25  5,9 34 

Celkem   347,1  1 458   2 048 

         

    

KlimatizaceKlimatizaceKlimatizaceKlimatizace    

• Nastavit optimálně potřebnou teplotu klimatizovaných prostor (provozní teplota); 

o Dle deklarovaných požadavků zařízení a prostředí; 

o Ideálně prostory bez oken, nebo s dobrým těsněním; 

• Zbytečně neotvírat klimatizované prostory (aktualizace provozních režimů a návyků); 

o Pokud je otevřeno, pak je dokonce zapnutá klimatizace kontraproduktivní; 

• Pravidelně udržovat a čistit; 

o Při nečištění filtrů a průduchů dochází údajně až o 30 % zvýšení energetických potřeb. 
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Vytápění budovVytápění budovVytápění budovVytápění budov    

• Plyn (lokálně) 

o Ohřev vody; 

 pokud je řešen ohřev TUV v budově, je vhodné to řešit časově i teplotně dle potřeby 

provozu (časové programy - provoz x útlum, možná realizovat případné úpravy); 

 Využít časovače; 

 Snížení (optimalizace) teploty ohřevu; 

 Instalovat dálkově odečitatelné měřiče. 

 

• Přímotopy (i TUV) 

o Časovače; 

o Regulátory; 

 Ručně nastavitelné; 

 Dálkově ovládané; 

 Termostatické hlavice. 

 

VodVodVodVodaaaa    

Spotřeba vody 

• Revize všech těsnění; 

o Kapající kohoutek představuje až 8 l vody navíc / den; 

 

• Montáž perlátorů (snížení průtoku); 

o Prokazatelná až 30 – 60 % úspora; 

o Velmi rychlá návratnost; 

 

• Montáž úsporných sprchových hlavic; 

o Dtto jako předchozí; 

 

• Instalace průtokových ohřívačů; 

o Úspora odtáčené vody, dokud nedoteče teplá voda; 

 

• Výměna splachovačů WC; 

o Vyměnit staré splachovače za moderní s tlačítky „1/2“ a „celá“; 

 Opět velmi rychlá návratnost; 

 

• Revize a nastavení myček nádobí; 

o Využívat úsporné programy; 

 

• Optimalizace praní; 

o Spustit prací proces s co největším objemem prádla na jedno praní; 
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• Omezování spotřeby z veřejných zdrojů (snížení spotřeby pitné vody; kontrola); 

o Zalévání; 

o Bazény; 

o Auta; 

o Kontrolovat; 

 

• Záchyt dešťových vod; 

o Budování rezervoárů; 

 u obytných stavení; 

 u velkých zpevněných ploch; 

o Využití pro zalévání zeleně a kropení ulic; 

 

• Monitoring hydrantů; 

o Hlídání čerpání, nezavřených ventilů a nelegálních odběrů; 

o Zalévání zeleně správcem (STS, s. r. o.) řešit jinou vodou (nikoli pitnou), pokud to lze, např. ze 

zdrojů nenapojených do vodárenské soustavy; 

 městské studny; 

 rezervoáry; 

 odpovídající výstup z centrální ČOV. 
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Střednědobá řešení (cca Střednědobá řešení (cca Střednědobá řešení (cca Střednědobá řešení (cca 4 4 4 4 ----    11112222    měsíců)měsíců)měsíců)měsíců)    
 

ElektřinaElektřinaElektřinaElektřina    

Osvětlení chodeb 

• Časové spínače; 

• Světla s čidlem; 

• Úsporná světla (LED); 

 

Veřejné osvětlení 

• Průběžná výměna žárovek za LED; 

• Průběžná výměna celých lamp; 

o Např. při havarijním stavu; 

o Volit způsob osvícení prostoru směrem dolu, ale nikoliv šikmo stranou / světelný smog /; 

 

• Zvážit možnosti půlení osvětlení exteriérů (svítí např. každá druhá); 

o Bude ovšem potřeba připravit infrastrukturu, která to pokryje; 

 

• Výběr vypínatelných zón v nočních hodinách (např. 24 – 4 hodiny), speciálně v zimním období (zejména 

zóny mimo komunikace); 

o Je třeba prověřit použitelnost stávající infrastruktury anebo ji modifikovat; 

o Pozor na místa s kamerami bez přísvitu (podmínka zachování úrovně prvků bezpečného města); 

 V současnosti jsme na stavu cca 65 % s přísvitem a 35 % bez přísvitu; 

 

• Do budoucna preferovat rozsvícení a zhasnutí spíše dle intenzity denního světla, tzn. upřednostnit dle 

světelnosti v ročním období oproti časovým spínačům. 

 

 

Vytápění budovVytápění budovVytápění budovVytápění budov    

Centrální topení (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 

 

• Řízené lokálně (SBD, SVJ, PO, MěÚ, …); 

o Poloautomatické ovládání; 

 Časování + teplota venku a uvnitř; 

 

o Automatická optimalizace; 

 řízení dle rozdílu teplot (out / in); 

 automatika na „patě“ objektu, ať už se jedná o domovní kotelnu, či objekt vytápěný 

dálkově; 

 na každém topném tělese naistalovat termostatické hlavice, které slouží k automatic-

kému hlídání teploty prostoru, aby nebylo přetápěno (toto nařizuje zákon o hospoda-

ření energií); 

 nutnost umístění RTN (rozdělovač topných nákladů) na jednotlivých radiátorech v by-

tech; 

 dokončit ve všech objektech dálkové odečty. 
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OdpadyOdpadyOdpadyOdpady    

• Třídění (osvěta); 

o Papír, Plasty, Sklo, Tetrapaky, Textil; 

o Bio / Oleje / Kovy / Elektro; 

 

• Rozšíření „sortimentu“ sběrného/ných dvora/ů; 

o Ve sběrném dvoře, lze odevzdávat materiály, které je možné využít k recyklaci a k dalšímu vyu-

žití – papír, plasty, sklo, bio, kov, jedlé oleje, elektrospotřebiče, textil, pneumatiky, světelné 

zdroje, autobaterie, tetrapak a polystyren; 

o Zároveň i nebezpečné odpady – motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, chemikálie; 

 

• Optimalizace svozů; 

o Optimalizace svozů je zatím nastavena pouze velikostmi a množstvím nádob na sběrných mís-

tech; 

o Ideálně by bylo vhodné přejít na systém výtěžnosti svozových tras (vyvážet/nevyvážet -> zajíž-

dět/nezajíždět); 

 

• Příprava na větší objemy elektroodpadů a případné budování chytrých kontejnerů; 

o Baterie z hybridních a elektro mobilů; 

o Vybudování chytrých kontejnerů; 

 Toto je odvislé od finančních prostředků a prostorových možností. 
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Dlouhodobá (cca 1 Dlouhodobá (cca 1 Dlouhodobá (cca 1 Dlouhodobá (cca 1 ––––    4 roky)4 roky)4 roky)4 roky)    
 

Zateplení budovZateplení budovZateplení budovZateplení budov    

• Výměna oken a dveří; 

• Zateplení pláště vytápěných (temperovaných) objektů (zdí a stropů). 

 

Solární zdrojeSolární zdrojeSolární zdrojeSolární zdroje    

• Ohřev vody na městských budovách; 

• Ohřev vody na rodinných domech; 

• Výroba elektro; 

o Fotovoltaika; 

• Bateriové kontejnery (uložiště); 

o V těchto uložištích je spatřován do budoucna ohromný potenciál. Mohou přispívat ke stabilizaci 

přenosové a distribuční soustavy, snižovat náklady velkých výrobních závodů na tzv. rezervova-

nou kapacitu. Další možností je efektivnější využití obnovitelných zdrojů nejen v průmyslových 

podnicích, ale i dalších veřejných budovách a celcích. 

 

Hybridní automobilyHybridní automobilyHybridní automobilyHybridní automobily    

• Provést rozbor potřeby a vhodnosti nasazení těchto vozidel pro potřeby města (úřad, policie, org. složky 

apod.); 

o Zjistit možnosti dotačních titulů; 

o Případně začít s obměnou vozového parku; 

• Po vyhodnocení provozu, přejít tímto směrem k obchodním společnostem a příspěvkovým organizací. 

 

ParkováníParkováníParkováníParkování    

• Navržení lokalit pro chytrá parkoviště; 

• Hlídání obsazenosti; 

o Prezentace volných míst a obsazenosti; 

o Sledování placení; 

• Placení (doplacení) přes mobilní aplikace; 

o Sledování on-line plateb a času parkování. 

 

Vodní elektrárnaVodní elektrárnaVodní elektrárnaVodní elektrárna    

• Zvážení instalace turbíny na hrázi retenční nádrže; 

o Doplnění technologie; 

o Nastavení a řízení dle potřeb, případně ukládat do uložiště (kontejnerů); 

o Bude vyžadovat dokumentaci / realizaci v případě kompletní rekonstrukce nádrže. 
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Nabíjení elektrovozidelNabíjení elektrovozidelNabíjení elektrovozidelNabíjení elektrovozidel    

• Prozkoumat potřeby a požadavky veřejnosti (trendy vývoje); 

 

 

• Dle potřeb navrhnout možná stanoviště; 

o Stanoviště veřejná (městská, ovšem hrazená); 

o Stanoviště veřejná (komerční); 

o Prozkoumat možnost využití bateriových kontejnerů. 

 

Vytápění budovVytápění budovVytápění budovVytápění budov    

Tepelná čerpadla 

• Navržení vhodných budov pro tento typ vytápění; 

o Pouze zateplené objekty a s vyměněnými okny; 

• Úpravy a příprava na instalaci čerpadel; 

• Vlastní instalace účinných tepelných čerpadel; 

• Následná příprava dalších objektů; 

 

Centrální topení (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 

• Řízené centrálně; 

o Poloautomatické ovládání; 

 Časování + teplota venku a uvnitř;  

o Automatická optimalizace; 

 Řízení dle rozdílu teplot (out / in – konečná destinace); 

 Jako dlouhodobé lze možná zmínit instalaci kogeneračních jednotek, možná je i další 

úvaha nad umístěním do dalších centrálních zdrojů tepla; 

 Jde o možnost využít přesně takový výkon, který je pro daný objekt a spotřebu tepla 

optimální 

 Energie se vyrábí přímo v objektech a nedochází tak ke ztrátám při přenosu energie 

na dlouhou vzdálenost; 

 Zcela jistě bude třeba vybudovat novou, nebo doplnit stávající infrastrukturu; 

 Po dokončení bude možné využít budovanou ČEZ Internetovou vysokorychlostní optic-

kou síť (podchyceno smluvně). 

 

Čistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vod    

• Projekčně připravit modernizaci ČOV; 

o Výměna technologií (optimalizovat dle budoucích předpokladů objemů odpadních vod, počet 

obyvatel, organizací, firem, předčišťování odpadních vod primárním původcem – znečišťovate-

lem; 

o Využití modulárních řešení na variabilitu kapacity, úspory investičních a provozních nákladů, 

využití nových technologií…); 
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OdpadOdpadOdpadOdpadyyyy    

• Definice míst pro instalaci „chytrých kontejnerů“; 

o veřejná místa s větším objemem odpadů (náměstí, parkoviště, …). 

• Nákup a instalace těchto kontejnerů; 

o V případě podzemních kontejnerů bude třeba pořídit jinou techniku (upravit stávající) na vy-

prazdňování kontejnerů; 

o Zvážit potřebu / nutnost vzdáleného monitorování. 

 

Kontakt sKontakt sKontakt sKontakt s    občanemobčanemobčanemobčanem    

• Komunikace s občany by měla být i v těchto oblastech pro vedení města důležitá nejen pro předávání 

informací o novinkách a plánovaných akcích, ale také pro získávání zpětné vazby; 

o Vhodné / nevhodné, zajímavé / nezajímavé, důležité / nedůležité; 

o Připomínkování vyhlášek, územního plánu, investičních záměrů; 

• Forma komunikace - web, rozhlas či zpravodaj; 

o Více využívat možnost „mobilního rozhlasu“; 

 je asi nutná větší osvěta ke zvyšování povědomí o této možnosti komunikace; 

o Důležité je využívat sociální sítě a modernější řešení v podobě komunikace přes mobilní či ma-

pové aplikace; 

 POZOR: Komunikace pak sice proudí oběma směry (vhodné), hojně se zde však řeší kon-

troverzní témata, která dokáží rozdělovat společnost a ne vždy se pro ně nabízí kon-

struktivní řešení; 

 K tomu, aby se zde vedla smysluplná diskuze, je nutná vhodná moderace. Ne všechny 

platformy toto nabízejí a ne vždy na to je dostatek lidí a času. 
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ZávěrZávěrZávěrZávěr    

    

Co se neměří, to se neřídí …Co se neměří, to se neřídí …Co se neměří, to se neřídí …Co se neměří, to se neřídí …    
• Instalovat co nejvíce čidel, dle výsledků z nich pak regulovat; 

• Pozor na nutnost investic kolem infrastruktury; 

• Po dokončení bude možné využít budovanou ČEZ Internetovou vysokorychlostní optickou síť (podchy-

ceno smluvně). 

 

Vše je nutné Vše je nutné Vše je nutné Vše je nutné průběrně průběrně průběrně průběrně udržovat, opravovat, případně inovovatudržovat, opravovat, případně inovovatudržovat, opravovat, případně inovovatudržovat, opravovat, případně inovovat    
• Provádět pravidelnou údržbu, testování a certifikace; 

• Provádět co nejrychlejší výměnu vadných komponent; 

• Zavádět dle možností další, modernější měření a regulace. 

 

Chovat se všichni, tzn. každý zChovat se všichni, tzn. každý zChovat se všichni, tzn. každý zChovat se všichni, tzn. každý z    nás, rozumně, tím tedy i „ekologicky“nás, rozumně, tím tedy i „ekologicky“nás, rozumně, tím tedy i „ekologicky“nás, rozumně, tím tedy i „ekologicky“    
• Není to nic složitého, jen to chce se nad vlastním chováním a činnostmi zamyslet; 

• Uhlíkovou stopu produkujeme každý z nás, tzn., že jí můžeme i sami snižovat; 

• Tento dokument dává drobné i rozsáhlejší návody, jak by toho bylo možné dosáhnout. 

 

 

 

 

           

Václav Pištěk 

                                       
 

 

 

 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí dne 9. března 2022, a to usnesením zn.: RM 82-1390/2018-2022. 
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