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A. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ SECAP 

A.1. Cíle města Židlochovice 

Hlavní závazek: 

 Snížit produkci oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů o minimálně 55 % tak, aby se 

snížil vliv Židlochovic na klimatickou změnu 

 

Další mitigační závazky: 

 Podpořit místní zdroje energie a tím zvýšit energetickou nezávislost jednotlivých odběratelů 

i obce jako celku 

 Zapojením místních firem do realizace úsporných opatření a budování zdrojů podpořit lokální 

ekonomiku 

 Snížením nákladů na energie omezit energetickou chudobu především u nízkopříjmových 

domácností 

 

Adaptační závazky: 

 Zachovat příjemné obytné prostředí i při zvyšování místních teplot 

 Zajistit podmínky i pro zranitelné skupiny obyvatel (senioři, dlouhodobě nemocní) 

 Zvýšit odolnost obce vůči extrémním vlivům počasí a tím omezit náklady na odstranění 

případných následných škod 

 Zajistit bezpečnost obyvatel i v případě výjimečných a krizových událostí 

 Podpořit biodiverzitu, která vede k větší rozmanitosti přírodních procesů 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. Opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu (mitigace) 

Město Židlochovice s počtem obyvatelů do 4000 je charakteristické velkým zastoupením 

obytných budov, a to zejména rodinných domů. Ve městě není přítomna centrální soustava 

zásobováním teplem a budovy mají svoje vlastní zdroje tepla. Převažuje vytápění kotly na zemní plyn. 

Míra renovace budov je již poměrně vysoká, hlavně u bytových budov. Terciérní sektor zastává 

v bilanci spotřeb energii menší roli, stejně tak spotřeba pro městské budovy a dopravu.  

 

Opatření ke snížení emisí CO2 na území města se proto zaměřují hlavně na další snížení 

energetické náročnosti budov hlavně v sektoru bytových staveb, tedy rodinných a bytových domů a 

instalaci obnovitelných zdrojů energie na střechy, či další konstrukce. Město nemá absencí soustavy 

centrálního zásobování tepla možnost snížit emise z vytápění budov na centrální úrovni a opatření je 

tedy nutné realizovat v úzké spolupráci se soukromým sektorem. Dbán je taky důraz na novou 

výstavbu, která bude již od začátku plánovaná jako uhlíkově neutrální, příkladem je připravovaná 

čtvrt Chytré Líchy. 

 

Velký potenciál na snížení emisí má role obnovitelných zdrojů energie, a to zejména fotovoltaiky. 

Příležitosti k instalaci jsou vhodné plochy jak na budovách, tak další plochy, jako jsou parkoviště, 

přístřešky apod. Samostatnou kapitolou je možnost rozvoje agrivoltaiky, tedy synergického uplatnění 

fotovoltaiky na zemědělské půdě, kdy fotovoltaika nevytěsňuje zemědělské využití, ale plochy jsou 

využity paralelně dvojím způsobem.   
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A.3. Souhrn přínosů a nákladů jednotlivých opatření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

MWh/rok MWh/rok t CO2/rok % CO2

Opatření

Celkové 

náklady na 

úspory

tis. Kč

Úspora emisí CO2

Výroba 

energie z 

OZE

Úspora 

energie

1 Obecní budovy, vybavení/zařízení

1.1 98 006 720 110 1,0%

1.2 31 309 850 667 6,2%

1.3 42 000 0 0,0%

2 Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

2.1 20 000 412 83 0,8%

2.2 12 000 360 282 2,6%

2.3 20 000 419 328 3,1%

2.4 0 0 0,0%

3 Obytné budovy

3.1 230 000 3 146 635 5,9%

3.2 37 000 768 155 1,4%

3.3 2 700 119 194 1,8%

3.4 1 300 54 42 0,4%

3.5 29 000 120 94 0,9%

3.6 85 000 2 174 1 705 15,9%

3.7 11 000 316 248 2,3%

3.8 63 000 0 0 0 0,0%

3.9 6 000 0 0,0%

Komplexní renovace budov měs ta

Insta lace fotovolta iky na  budovy města

Renovace budov terciárního sektoru

Insta lace fotovolta iky na  budovy terciárního sektoru

Náhrada  elektrických spotřebičů za  efektivnějš í v RD a  BD

Insta lace fotovolta iky na  rodinných domech

Insta lace fotovolta iky na  bytových domech

Uhl íkově pozi ti vní čtvrt Líchy - kompenzace nové výs tavby terc. s ektoru

Úspory elektřiny v terciárním sektoru

Modernizace osvětlení v RD a  BD

Uhl íkově neutrá lní výstavba nových budov měs ta

Výs ta vba nových budov terciárního sektoru

Uhl íkově neutrá lní výstavba nových obytných budov

Komplexní renovace rodinných domů

Komplexní renovace bytových domů

Náhrada  zdrojů tepla  na uhl í za  zdroje na biomasu

MWh/rok MWh/rok t CO2/rok % CO2

Opatření

Celkové 

náklady na 

úspory

tis. Kč

Úspora emisí CO2

Výroba 

energie z 

OZE

Úspora 

energie

4 Veřejné osvětlení

4.1 5 800 78 61 0,6%

5 Doprava

5.1 200 61 0 0,0%

5.2 1 500 0 0 0,0%

5.3 420 20 0 0,0%

6 Systémová opatření a výroba elektřiny z OZE mimo budovy 

6.1 8 000 193 151 1,4%

6.2 11 000 270 212 2,0%

6.3 13 000 480 377 3,5%

6.4 11 000 420 329 3,1%

6.5 8 000 300 235 2,2%

6.6 25 000 0 0,0%

6.7 7 900 72 57 0,5%

6.8 2 500 0 0,0%

782 634 5 989 5 363 5 968 55,7%

Vytvoření měs tského společens tví pro komunitní energetiku

Agrivol ta ika  Céza vy na měs tských pozemcích

Agrivol ta ika  Céza vy na os tat. pozemcích - čá stečné využití

Fotovolta ika  na jiných měs ts kých plochá ch (parkovište. a pod.)

Fotovolta ika  na parkovišti  budoucího Archeoparku

Podpora cykl i s tické a  pěš í dopravy

Insta la ce intel igentních měřičů energi í

Spolureal i zace (agro)fotovol ta iky v okolních obcích formou PPA

Modernizace veřejného osvětlení

Čás tečná ná hra da vozidel  města  za  elektrická  sdílená auta

Podpora ekologické dopravy vytvořením nabíjecích míst

Bateriové uloži š tě pro komuni tní energeti ku (rozš iři telné)

CELKEM

Celkové přínosy a náklady Klimatického plánu 

Celkový přínos klimatického plánu města Židlochovice do roku 2030 je úspora 5 968 tun 

CO2 za rok. To představuje úsporu 55,7 % v roce 2030 z výchozí bilance emisí pro rok 2015.  

Náklady na realizaci opatření klimatického plánu představují 783 mil. Kč bez DPH. 
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A.4. Opatření k adaptaci na dopady změny klimatu  

Základním cílem adaptační části je přizpůsobení hlavním dopadům změny klimatu v daném 

území. Tím, že obec leží v suché a teplé oblasti jižní Moravy, tak hlavní téma, které je třeba řešit, je 

hospodaření s vodou – tím umožňuje chlazení celého území a zajišťuje nejlepšího vodního režimu 

v dané oblasti. S tím přímo souvisí další významná témata – zajištění vhodných podmínek pro 

vegetaci – stávající i nově navržené dřeviny, vhodný způsob zemědělského hospodaření, zmírnění 

větrné i vodní eroze, zvýšení biodiverzity, prostupnost území pro živočichy.  

Opatření jsou plánována jako přírodě blízká, tedy vycházející z původních přírodních podmínek 

v území, mají však zásadní vliv na obytnou pohodu v zastavěné části obce, ale i v přilehlém území 

volné krajiny, kterému tak stoupá rekreační potenciál. 

 

Hlavní dopady klimatických změn, které jsou patrné již v současnosti: 

 Tepelný ostrov a přehřívání území 

 Dlouhodobé sucho 

 Větrná eroze na polích v okolních katastrech, která ovlivňuje především zastavěné 

území obce 

 Usychání lesů a stromů v krajině 

 

Hlavní rizika města Židlochovice: 

 Dlouhodobé sucho a s ním spojené chřadnutí vegetace 

 Snížení zemědělské úrody, požáry 

 Sesuvy půdy v oblasti Výhonu při přívalových deštích 

 Povodně v okolním území, zastavěná část obce je opatřena protipovodňovým valem 

 Ohrožení větrnými smrštěmi 

 Krátkodobé epizody extrémních mrazů, ledovky  

 

Židlochovice mají řadu výhod ve stávajícím stavu, který má již řadu prvků, které v území pomáhají 

snižovat možná rizika. Přímo v zastavěném území je umístěn zámecký park, který funguje jako 

významný krajinný prvek s velkými vzrostlými stromy, zasakovacími plochami a dalšími krajinnými 

hodnotami. Na východní straně obce leží kopec Výhon, který představuje krajinnou dominantu, a 

navíc velké plochy jsou využity pro extenzivní sady a zahrady, v horní části kopce má být rozšířen lesní 

porost Velkého Hájku. Také zastavěné území má výhodu v množství velkých vzrostlých stromů 

Židlochovice dlouhodobě připravují projekty zaměřené na adaptaci celého sídla, řadu z nich se již 

podařilo zrealizovat, další jsou v různých fázích přípravy. Důležité projekty připravované na nejbližší 

období: 

 Vytvoření velkých ploch nové zeleně – realizovaný krajinný prvek Líchy, připravovaný 

povodňový park na soutoku Svratky a Litavy.  

 Zpřístupnění řeky Svratky, včetně příbřežní stezky pro pěší a cyklisty. 

 Zajištění dostatku pitné i užitkové vody pro obyvatele i zeleň – oprava záložních studní, 

využití vyčištěné vody z ČOV pro lužní les, zkvalitnění čistícího procesu na ČOV 

(odstraňování mikroplastů). 

 Výstavba ukázkové nové obytné čtvrti Chytré Líchy, která bude energeticky aktivní, bude 

hospodařit s dešťovou vodou, eliminovat automobily z veřejného prostoru, využívat sdílení 

automobilů a další. 

 

Možnosti pro rozvoj adaptačního plánování do budoucna: 

 Příprava koncepčních dokumentů – zásady pro jednání s investory, které stanoví 

požadavky obce na adaptace a mitigace pro novou a rekonstruovanou výstavbu, standardy 

pro rekonstrukce budov ve vlastnictví města. 

 Prověření možnosti využití zemědělské půdy přiléhající k zastavěným částem obce 

s ohledem na zasakování, ochranu půdy a snižování přehřívání – agrolestnictví, 

agrovoltaika, regenerativní zemědělství. 

 Využití úprav veřejných prostor v intravilánu pro kvalitní adaptační řešení – Komenského 

ulice, Masarykovo náměstí, Coufalíkovo náměstí, okolí Farského potoka, areál Strejcova 

dvora. 

 Stanovení požadavků na kvalitu, včetně adaptačních a mitigačních opatření, při zadávání 

rekonstrukcí stávajících obecních budov, které mohou být inspirací i pro další investory 

v obci. 

 

Také drobnější projekty mají velký význam pro rychlou změnu pro konkrétní místo: 

 Předzahrádky soukromých domů upravené pro zasakování, umístění stromů, které nelze 

umístit do uličních prostorů. 

 Využití fotovoltaiky ke stínění přehřívaných prostor. 

 Omezení zpevněných povrchů na parkovištích i u soukromých nemovitostí. 
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B. VIZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1. Cíle města Židlochovice do roku 2030 

B.1.1. Mitigační závazky 

Hlavní závazek: 

 Snížit produkci oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů o minimálně 55 % tak, aby 

se snížil vliv Židlochovic na klimatickou změnu 

 

Další závazky: 

 Podpořit místní zdroje energie a tím zvýšit energetickou nezávislost jednotlivých 

odběratelů i obce jako celku 

 Zapojením místních firem do realizace úsporných opatření a budováním zdrojů podpořit 

lokální ekonomiku 

 Snížením nákladů na energie omezit energetickou chudobu především u 

nízkopříjmových domácností 

 

B.1.2. Adaptační závazky 

 Zachovat příjemné obytné prostředí i při zvyšování místních teplot 

 Zajistit podmínky i pro zranitelné skupiny obyvatel (senioři, dlouhodobě nemocní) 

 Zvýšit odolnost obce vůči extrémním vlivům počasí a tím omezit náklady na odstranění 

případných následných škod 

 Zajistit bezpečnost obyvatel i v případě výjimečných a krizových událostí 

 Podpořit biodiverzitu, která vede k větší rozmanitosti přírodních procesů 

 

 

Město Židlochovice funguje jako přírodě blízká oáza, která 

zajišťuje příjemné podmínky pro své obyvatele, využívá pro 

svou potřebu obnovitelných zdrojů energie a je odolná i v 

případě extrémů počasí. 
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C. STRATEGIE IMPLEMENTACE A MONITORINGU 

C.1. Koordinační a organizační struktury 

Samotné vytvoření akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima nestačí, pokud nejsou 

vhodně nastaveny struktury a procesy v organizaci města. Tento úkol představuje pro město největší 

výzvu. Paradoxní výhodou v prosazování realizace jednotlivých kroků Akčního plánu pro klima je 

aktuální stav růstu cen energií, který motivuje spotřebitele k úsporám a k instalaci vlastních místních 

zdrojů, včetně obnovitelných.  

 

Pro realizaci většiny navržených opatření v oblasti energetiky je vhodné vytvořit dostatečné 

organizační zázemí. To představuje prvotní úkol pro město. Možností je několik (mohou fungovat ve 

vhodné kombinaci): 

 Vytvoření organizační struktury uvnitř úřadu – do budoucna znamená potřebu navýšení 

personálních kapacit. 

 Delegování organizace externí dodávkou – výhodnou je, že pro město nepředstavuje nároky 

v oblasti know-how a personálního řízení, může fungovat v prvotní fázi přípravy i 

dlouhodoběji. 

 Vytvoření samostatné obchodní společnosti, která bude vlastněna městem, ale bude 

fungovat jako samostatný subjekt.  

 

Kompetence a zaměření odborné pozice nebo pozic se liší podle zaměření na konkrétní oblast, 

kde se jednotlivé sektory popisované v SECAP mohou sloučit následujícím způsobem: 

 Oblast městských budov a zařízení, veřejného osvětlení a dopravy 

 Oblast obytných budov a budov terciárního sektoru 

Mimo tyto oblasti je důležité, aby město navázalo dlouhodobou spolupráci i se sektorem průmyslu 

a zemědělství, které sice nejsou součástí SECAP, lze však společným jednáním najít průniky 

spolupráce. Jedná se např. o využití elektřiny z fotovoltaických elektráren nebo zapojení organizací 

do místního energetického společenství. 

 

Důležitým faktorem, který sehrává roli v časovém naplánovaní a organizaci pozic jsou dotační 

programy a legislativní prostředí. V současné době probíhá intenzivní diskuze nad tématem 

energetických společenství (ES). Legislativní ukotvení energetických společenství a jejich finanční 

podpora z dotačních programů (jak příprava, tak realizace ES) usnadní vytvoření organizační 

struktury pro realizaci opatření navržených v SECAP. Toto by mělo proběhnout v letech 2022-2024, 

to však nebrání souběžné technické přípravě ani realizaci opatření.  

 

V oblasti městských budov lze také vhodně využít externích kapacit při přípravě a realizace 

projektů formou tzv. projektů EPC (Energy Performance Contracting). V zákoně č. 406/2000 Sb. o 

hospodaření energií jsou projekty EPC definovány jako energetická služba: 

 Účelem energetické služby je ověřitelné a měřitelné nebo výpočtem stanovené zvýšení 

účinnosti užití energie nebo úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky účinných 

technologií nebo provozních činností, údržby nebo kontroly. 

 Energetická služba je poskytována na základě smlouvy o energetických službách, která je 

smluvním ujednáním mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření ke 

zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání smluvního 

závazku, kdy jsou náklady na toto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře 

zvýšení účinnosti užití energie nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, 

například finančním úsporám. 

 Energetická služba může být poskytována jako energetická služba se zaručeným výsledkem. 

Tato služba je poskytována za účelem dosažení předem stanovené úspory energie a s tím 

související úspory nákladů za stanovené období, při kterém nese poskytovatel energetických 

služeb smluvně dohodnutou míru finančního rizika či sankcí pro případ nedosažení úspor.  

Výhodou projektů EPC je, že město nemusí na realizaci opatření ani projektovou přípravu vynaložit 

vlastní prostředky, náklady na realizaci jsou splácené z úspor nákladů za energie, případně údržbu 

apod. Obvykle je součástí služby i energetický management a údržba zařízení po celou dobu běhu 

projektu, která je obvykle kolem 10 let. Metoda EPC je v České republice využívána již desítky let a za 

tu dobu bylo realizováno víc než 200 projektů. 

 

C.2. Vyčleněné personální kapacity 

Podmínkou pro realizaci Akčního plánu je vytvoření dostatečné personální kapacity na úřadě. 

Jedná se jednak o odbornou část v energetické oblasti, ale i v oblasti adaptací. Je vhodné, aby tyto 

aktivity nebyly rozděleny, ale naopak se navzájem podporovaly a vznikala tak synergie požadavků na 

kvalitu při zadávání investic, při projektování i při realizaci a následném monitoringu či údržbě. 
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Personální kapacity lze dělit, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole na tyto oblasti, které budou 

popsány samostatně, ale mohou se s výhodou personálně překrývat: 

 

Oblast městských budov a zařízení, veřejného osvětlení a dopravy 

 Začlenění do pracovní činnosti stávajících pracovníků, kteří budou dostatečně seznámeni 

s významem energetických úspor a adaptací pro město – především se to dotýká všech 

pracovníků zodpovědných za správu budov a využívání energií, pracovníků pověřených 

přípravou investic, pracovníků zajišťujících péči o zeleň, pracovníka krizového řízení ad. 

 Nová pracovní pozice Energetický manažer města – týká se to především nově vytvořených 

činností, tedy koordinace projektů města a směřování k vytvoření energetického společenství 

(ES), ale i monitoring stávajících spotřeb a jejich další snižování. Jasným limitem jsou zvýšené 

finanční nároky pro úřad, je proto třeba pečlivě zvážit přínosy (např. propojit s dalšími 

činnostmi). Připravované dotační programy budou pravděpodobně podporovat i přípravu 

vzniku ES.  

 Jsou možné tyto modely vytvoření pozice Energetického manažera, nebo její alternativní 

řešení: 

o Kombinace externího energetického managementu stávajících objektů pomocí 

dálkového dohledu vybudovaného v rámci projektů EPC + pro připravované projekty 

si město u odborné firmy, nebo energetického specialisty objedná nad rámec běžné 

přípravy projektu pro stavební řízení (PENB/dotační posudek) i detailnější hlídání 

všech parametrů energetické náročnosti a adaptačních opatření během celé doby 

přípravy projektu. 

o Interní energetický manažer, který bude hlídat jak stávající hospodaření, tak nové 

projekty – na pozici jsou kladeny poměrně vysoké nároky na odbornost, orientaci v 

legislativě a dotačních výzvách, je potřebné i udržování aktuálních znalostí 

z dlouhodobého hlediska. 

o Externí energetický manažer – např. energetický specialista ze soukromé společnosti, 

který bude na smlouvu provádět pro město dlouhodobou službu energetického 

managementu a dozoru připravovaných projektů, tedy náklady mohou být nižší a 

vzděláváni a odbornost i z dlouhodobého hlediska zabezpečuje účast i na jiných 

projektech v rámci domovské organizace. Nevýhodou může být, že konkrétní osoba 

se může v rámci společnosti měnit a potřeba pravidelného výběru nové společnosti 

pro zabezpečování této služby.  

o Výhodou by mohlo být spojení se s okolními obcemi a zabezpečit pozici interního či 

externího Energetického manažera s rozdělením nákladů na víc obcí. 

 Zřízení městské společnosti jako organizace formálně zastřešující energetické společenství, 

ale také např. správu lokální elektrické sítě. Toto může být vhodně spojeno s přípravou 

projektu Chytré Líchy. Náklady na pozici Energetického manažera by pak mohly být pokryty 

finančním modelem fungování společnosti nebo ES. 

 

Oblast obytných budov a budov terciárního sektoru 

Pro obytné budovy, tedy soukromé vlastníky RD a bytových jednotek: 

 Z časového hlediska vhodné v prvotní fázi implementace SECAP zabezpečit externí 

spoluprací např. energetickým specialistou zapojeným do programu EKIS.  

 Navíc k prostředkům z programu EFEKT pro poradenství EKIS může město poskytnout další 

prostředky, aby mohlo být poradenství poskytované v rozšířené míře. 

 Plně využít možnosti dotací na provoz takovéto podpory. V současné době zvyšujících se cen 

energií a odklonu od závislosti na dodávkách fosilních paliv je tlak na zvýšenou dotační 

podporu pro oblast bydlení, kde záměrem je plná podpora přípravy projektů, i bez nutnosti 

následné realizace. 

 V případě nedostatečné kapacity takto vytvořené pozice následnou projektovou přípravu 

doporučit ověřeným specialistům v regionu. 

Pro budovy terciárního sektoru: 

 Tuto oblast může pokrýt pro úvodní fázi stejná pozice jako pro obytné budovy s tím rozdílem, 

že taková služba už není podpořena z programu EFEKT. 

 Proto může být úvodní fáze poradenství podpořena přímo městem nebo nalezením jiného 

zdroje dotační podpory. 

 Následná fáze by měla probíhat formou standardního energetického poradenství u externí 

organizace. 

Součástí výše uvedeného poradenství v oblasti využívání energií by měla být vždy i konzultace 

k možným adaptačním opatřením, které je možné vhodně kombinovat s projekty úspor. Konzultaci 

i pro soukromé bytové a nebytové budovy by mohla pokrývat např. pozice pracovníka města pro péči 

o zeleň nebo městského vodohospodáře.  

 

Oblast přípravy investic spolufinancovaných z rozpočtu města 

Pro úspěšné naplňování cílů Akčního plánu je důležité, aby vnitřní procesy přípravy investic na 

městském úřadu byly nastaveny tak, že adaptační i mitigační potenciál všech investic bude 

optimálně naplněn. Prakticky v každé investici, kterou město na svém majetku realizuje, totiž existuje 
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potenciál pro uplatnění požadavků na úspory energií, zajištění místních obnovitelných zdrojů, úspory 

spotřeby vody, doplnění doprovodné zeleně apod.  

Aby mohl být potenciál všech připravovaných investic využit, je třeba určit konkrétního 

pracovníka, pracoviště nebo mezioborový tým pracovníků, kterým bude svěřena zodpovědnost za 

zajištění, resp. kontrolu, využití adaptačního a mitigačního potenciálu v investičních projektech. 

V následujícím schématu je uvedený orgán označen jako Adaptační garant a jsou vyznačeny klíčové 

fáze investičního procesu, ve kterých má garant nezastupitelnou úlohu. V těchto fázích je třeba, aby 

garant do procesu vstoupil s požadavky na zajištění příslušné kvality projektu nebo aby zkontroloval, 

že požadavky z předchozích fází byly úspěšně zapracovány či realizovány. 

 

  

 

 

C.3. Zapojení klíčových aktérů a občanů 

Židlochovice mají velkou výhodu v pružném plánování, hledání nových podnětů a výzev. Další fází 

po schválení Akčního plánu by měla být rozvaha, jak postupovat v nejbližších letech, aby se podařilo 

zapojit co nejvíce aktérů, kteří pozitivně ovlivní celé město. Právě zapojení co nejvíce subjektů – 

občanů, místních firem a dalších subjektů – představuje velkou výzvu.  

 

Důležitou podmínkou je kvalitní osvěta a komunikace, které dokážou zprostředkovat přínosy a 

finanční benefity. V současné době, kdy se rychle zvyšují ceny energií, je více lidí nakloněno k tomu, 

aby hledalo nová řešení. Podobně snaha zajistit alespoň částečnou lokální nezávislost nabývá na 

významu. Toto stadium ochoty ke změně je vhodné zachytit, než si lidé na novou míru nejistoty zase 

zvyknou bez potřebného odhodlání k novým řešením, rekonstrukcím domů apod.  

 

Velká část obytných domů již nějakou formou rekonstrukce či zateplení v posledních letech 

prošla. Je otázkou, proč ostatní zatím nevyužili například nabídku dotací Zelená úsporám. Jedním 

z předpokládaných důvodů může být fakt nedostatku vlastních finančních prostředků na 

předfinancování celé akce a vlastního podílu na realizaci. Při současném růstu energií by motivací 

mohly být úspory i zvýšení kvality bydlení či snížení závislosti na nejistých dodávkách zvenčí.  

Osvětu je třeba přizpůsobit cílovým skupinám – část seniorů a nízkopříjmových skupin nevyužívá 

internet. Je tedy vhodné využívat prostoru v místním tištěném zpravodaji či jiné formy přímého 

oslovení. 

Kromě osvěty další možnosti pro pobídku soukromým vlastníkům zajišťují pozitivní typy motivace 

(inspirace, poradenství, dotace apod.) anebo restriktivní opatření (územně plánovací nástroje, obecní 

vyhláška apod.) 

 

Inspirace realizací na městských budovách a pozemcích – město jde příkladem a ukazuje, že 

doporučovaná řešení fungují a vyplatí se. Je důležité komunikovat směrem k místní veřejnosti 

přínosy takových řešení (např. formou porovnání cen spotřebované a ušetřené energie, úspor vody 

apod.). Je tedy nezbytné průběžně a dlouhodobě sledovat spotřeby energií, vody či další přínosy 

realizovaných opatření a výsledky komunikovat směrem k veřejnosti prostřednictvím internetových 

stránek města, sociálních sítí či pravidelnou rubrikou v místním tištěném zpravodaji (lze využít např. 

zkušeností z Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně, do monitoringu zapojit např. vědecká 

pracoviště či univerzity). 

 

Poradenství  

Město může pomoci se zorientovat v poměrně obsáhlé problematice energií, úspor a možných 

technických řešení. Poradenství může být několikafázové z hlediska procesu i financování (základní 

možnosti a zorientování – zdarma, podrobnější doporučení, žádosti o dotace apod. – placené, viz 

předchozí kapitola). 

Hlavní oblasti poradenství: 
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 Energetický sektor – úspory v domácnostech (zateplení, efektivní spotřebiče), výměna zdrojů 

energie za obnovitelné (především fotovoltaika, tepelná čerpadla, ale i ekologické zdroje na 

spalování dřeva apod.). 

 Hospodaření s vodou – akumulace a využití dešťové vody, efektivní zařizovací předměty, 

využití šedé vody v domácnostech (dvojí rozvody vody a kanalizace v domě, vhodné 

technologie), vhodné způsoby zasakování na pozemku. 

 Další adaptační opatření na pozemku – vhodné umístění stavby na pozemku, barevné řešení 

domu pro snížení přehřívání, rozmístění vhodných druhů zeleně (stromy taky, aby vhodně 

stínily, bezúdržbové trvalkové záhony, nenáročné trávníky apod.), odstranění nadbytečných 

zpevněných povrchů, vhodné vnější stínění. 

 

Financování (půjčky a dotace) 

Významným nástrojem k zapojení jednotlivých občanů a organizací je poskytnutí informací o 

možnostech získání dotační podpory a způsobu financování projektů. Úlohou města je získat 

financování pro své projekty, ale také informovat veřejnost a místní firmy o možnostech dotací a 

podpořit je při jejich získávání. Základní přehled možností dotací a financování je uveden v dalších 

kapitolách a u jednotlivých opatřeních. V současné době probíhá tvorba nových dotačních programů, 

a proto je potřebné udržovat aktuální informace a průběžně je aktualizovat ve spolupráci s externími 

firmami, případně přímo ministerstvy a jimi zřízenými organizacemi. 

Výzvou pro město je zřízení městského podpůrného finančního mechanismu, který by formou 

nízkoúročených půjček nabídl vlastníkům místních nemovitostí možnost předfinancování projektů 

směřujících k naplnění cílů SECAP (energetických úspor, instalace místních obnovitelných zdrojů, 

projektů šetrného hospodaření s vodou apod.). Vhodnou formou může být založení účelového 

městského fondu, který bude z počátku naplněn prostředky města (z rozpočtu či úvěru) a následně 

plněn splátkami poskytnutých půjček (revolvingový fond).   

 

Spolupráce a dohody s terciérním sektorem, průmyslem a zemědělstvím 

Přestože průmyslový sektor a zemědělství nejsou přímo do bilancí SECAP zahrnuty, je nutná a 

velmi výhodná spolupráce na začlenění do lokální energetické sítě (spotřeba energie v době její 

produkce fotovoltaikou během dne snižuje nároky na skladování energie). Výhodou se ukazuje také 

 
1 Podobné dokumenty mají zpracovány a schváleny samosprávy měst např. v Jihlavě či Brně. 
1 Zvlášť od ploch Veřejných prostranství a místních komunikací. 

prostorové rozmístění možností pro agrivoltaiku (pozemky MENDELU) poblíž místa spotřeby 

průmyslovými závody na jihu obce. 

Jako vhodný nástroj systematické spolupráce s investory doporučujeme zpracovat a využívat tzv. 

Zásady spolupráce s investory1, které transparentně nastaví podmínky města pro nové stavební 

záměry. Jde sice o nástroj dobrovolný, ale pro investory výhodný, neboť nastavuje stabilní prostředí 

pro realizaci nové výstavby. V Zásadách doporučujeme stanovit podrobněji podmínky města na 

řešení technické infrastruktury staveb (včetně používání sdruženého vedení podzemních sítí, které 

umožní zachovat prostor pro výsadbu uličních stromořadí), zadržování a využívání srážkových vod 

nebo využití místních obnovitelných zdrojů (včetně zapojení do místního energetického 

společenství). 

 

Územně plánovací nástroje  

Představují podmínku pro vhodné řešení konkrétních opatření, zejména jde o nastavení 

podmínek pro realizaci nových projektů ve vysokém energetickém standardu. Např. požadavek na 

uhlíkově neutrální výstavbu může být řešen s investory individuálně dle typu projektu nebo využít 

stanovení takového standardu pevně v územně-plánovací dokumentaci, podobně jak bylo toto 

provedeno pro územní studii Chytré Líchy.  

Další oblastí dotýkající se územně-plánovací dokumentace je agrivoltaika, tedy kombinace 

zemědělského využití půdy a fotovoltaiky – podmínky zachování ochrany zemědělského půdního 

fondu s možností stavebního řešení umístění fotovoltaických panelů nejsou zatím legislativně 

nastaveny, i když i zde v současné době probíhá vývoj a jsou připravovány legislativní změny. 

Následně bude pravděpodobně potřebné promítnout nově zavedený pojem agrivoltaiky i do 

územního plánu pro plochy pro tento účel vyčleněny a nastavit i okrajové podmínky. 

V územním plánu též doporučujeme sledovat samostatně vymezení ploch městské zeleně2 (s 

vazbou na systém decentralizovaného nakládání s dešťovými vodami podporující vsakování), tak aby 

bylo dlouhodobě zajištěno udržení prostoru pro modro-zelenou infrastrukturu města. Vhodné je též 

nastavit podmínky pro kvalitní zeleň3 i v ostatních plochách s rozdílným využitím (plochy bydlení, 

komerční vybavenosti, průmyslu apod.). 

 

 

 

 
3 především vzrostlé stromy na rostlém terénu, které mají podmínky pro dobrou vitalitu a poskytování všech ekosystémových služeb. 
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Zapojení obcí v okolních katastrech a mikroregionu 

Město Židlochovice může jít příkladem v realizaci opatření dalším obcím v okolí, nebo naopak 

čerpat z jiných obcí inspiraci. Případně může některé projekty realizovat jako společné napříč 

několika katastrálními územími.  

Jako příklad lze uvést možnost realizace projektu agrivoltaiky ve spolupráci s MENDELU v katastru 

obce Nosislav, kdy produkce elektřiny by mohla být využita v katastru Židlochovic, neboť v těsném 

sousedství s pozemkem MENDELU se nachází průmyslová oblast města Židlochovice. Tím by mohl 

vzniknout například projekt PPA (Power Purchase Agreement), kde by byla dodávka realizována 

přímým vedením do sousedních výrobních areálů.   

V oblasti adaptací již město Židlochovice dlouhodobě kooperuje s okolními obcemi a snaží se 

příznivě ovlivnit krajinný ráz okolí Židlochovic. Tuto spolupráci lze dále rozšířit např. realizací projektů 

agrolesnictví a regenerativního zemědělství. Podobná spolupráce je nezbytná i v oblasti přírodě 

blízkých protipovodňových opatření.  

 

C.4. Proces implementace a monitoringu 

C.4.1. Implementace 

Město Židlochovice pro implementaci SECAP provede následující kroky: 

1. Vyčlení personální kapacity interní, zabezpečí organizačně externí kapacity a zabezpečí jejich 

financování. 

2. Stanoví priority realizace a způsob financování u opatření na městském majetku. 

3. Pro soukromý sektor (zejména sektor bydlení) bude průběžně zabezpečovat bezplatné 

poradenství. Zváží zřízení fondu pro poskytování zvýhodněných půjček pro majitele budov 

učených pro bydlení, případně grantový systém finanční podpory z rozpočtu města zejména 

pro přípravnou fázi projektů.  

4. Bude průběžně monitorovat realizaci projektů, vyhodnocovat jejich přínosy do celkové 

bilance (může být zajištěno externě). 

5. Bude zjišťovat aktuální dopad cen energií zejména na nízkopříjmové domácnosti a 

poskytovat aktuálně dostupné nástroje pro minimalizaci energetické chudoby.  

6. Zastřeší vytvoření místního energetického společenství (ES). 

7. Bude průběžně zjišťovat aktuální informace (udržovat znalostní bázi) pro možnosti finanční 

podpory napříč sektory, nové postupy a nové dostupné technologie a dle toho upravovat 

strategii implementace.  

8. Zajistí nastavení procesů přípravy městských investic tak, aby každá investice hrazená 

z městského rozpočtu měla kvalitu, která zajistí přínosy pro naplnění cílů SECAP (jak v oblasti 

mitigační, tak v oblasti adaptační). 

 

Je důležité zajistit, aby příprava projektů (na městských i soukromých budovách a zařízeních) byla 

na vysoké odborné úrovni. To by mělo zabezpečit, že pokud proběhne realizace úsporného opatření 

nebo instalace obnovitelného zdroje energie či adaptačního opatření, bude využit plný potenciál, 

resp. nebude zmařený dodatečný potenciál, plynoucí z další možnosti zlepšení. Jako příklady lze 

uvést: 

 Při zateplení obálky budovy volit vyšší standard na úrovni doporučených hodnot pro pasivní 

stavby. 

 Zvážit instalaci větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace). 

 Zvážit vždy i možnosti úspory vody, jak pitné, tak využití dešťové vody, spolu s energetickým 

využitím tepla z vod šedých. 

 Při instalaci obnovitelných zdrojů využít plný potenciál střech či jiných ploch, případně 

nebránit dalšímu rozšíření kapacity v budoucnosti. 

 Při instalaci chlazení zvážit plné využití nového zařízení pro provoz i v režimu tepelného 

čerpadla jako doplňkového nebo primárního zdroje (dle vhodnosti otopné soustavy). 

 Při nutnosti úpravy povrchů zvážit použití lépe propustných povrchů (tam kde jsou vhodné) 

či výsadbu vhodného druhu zeleně v blízkém okolí. 
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C.4.2. Monitoring 

Uvádění klimatických opatření do praxe zásadním způsobem podpoří, pokud bude pravidelně 

vyhodnocována úspěšnost jejich realizace (naplnění očekávaných přínosů) a identifikovány bariéry, 

které efektivnímu naplnění cílů brání.  

Rozdíl mezi tímto dokumentem SECAP a Kompletní monitorovací zprávou shrnuje následující 

tabulka. Zpráva o činnosti je pak verzí bez Monitorovací zprávy emisní bilance MEI.  

 

 SECAP Monitoring 

Strategie 

Zaměřené na vizi, cíl redukce 

emisí CO2, adaptační strategii, 

vyčlenění personálních a 

finančních kapacit, zapojení 

organizací a občanů.  

Zaměřené na případné změny 

strategie, aktualizaci personálních 

a finančních kapacit, identifikaci 

překážek implementace opatření. 

Bilance emisí 
Vytvoření základní emisní bilance 

BEI. 

Sestavení monitorovací emisní 

bilance MEI pro monitoring 

progresu. 

Mitigační opatření 

Zaměřené na vytvoření klíčových 

mitigačních opatření a strategii 

jejich implementace v čase, 

přiřazenými odpovědnostmi, 

náklady a úsporami emisí. 

Zaměřené na monitoring stavu 

implementace klíčových 

mitigačních opatření. Alespoň tři 

implementované nebo běžící 

klíčové projekty musí být zadány 

jako tzv. „Benchmark of 

excellence“ 

Scoreboard 

Sektory adaptačního cyklu, ve 

kterých municipalita udělala 

progres.  

Monitoruje progres porovnávaný 

s šesti kroky adaptačního cyklu. 

Hodnocení rizik a 

zranitelnosti 

Hodnocení klimatických rizik a 

zranitelnosti a jejich dopadů. 

Souhrn informací, které byly 

prozatím zjištěny ke klimatických 

rizikům a zranitelnosti 

rozděleným podle sektorů. 

Adaptační apatření 

Zaměřeno na akční plán a 

jednotlivé (klíčové) akce včetně 

různých relevantních parametrů 

(tj. sektor, časový rámec, 

zúčastněné strany a náklady). 

Zaměřeno na sledování akčního 

plánu a jednotlivé akce 

podniknuté v průběhu času ke 

splnění cílů zvýšit odolnost vůči 

zjištěným klimatickým dopadům. 

 

Monitoring Emission Inventory (MEI) – je emisní bilance tvořena každé 4 roky od vytvoření 

dokumentu SECAP. Tvoří se stejným postupem, podle stejných okrajových podmínek a se stejnými 

emisními faktory jako BEI. Je doporučené evidovat a vyhodnocovat data na roční bázi, pokud to není 

přílišnou zátěží na personální nebo finanční kapacity města.  

Pro Město Židlochovice platí následující časové schéma monitorovacích zpráv, tučně je zvýrazněn 

minimální požadovaný rozsah, přičemž je doporučované podání kompletní zprávy i na konci cílového 

období, tedy v roce 2030: 

 

 

 

 

 

V závislosti na interních personálních kapacitách, se jeví jako vhodné, aby pravidelné vyhodnocení 

zpracovával vnější subjekt. Výhodou je i nezávislý pohled a sdílení zkušeností z jiných obdobných 

projektů. Součástí pravidelného hodnocení je i posouzení, zda se neobjevuje nové nebo inovované 

řešení, které by pomohlo naplňování cílů Akčního plánu pro klima (nový typ úsporných opatření, 

zlepšení technologie zisku energií apod.). 

 

S výsledky posouzení je pak třeba dál pracovat. Z důvodu efektivity řízení správy města se 

doporučuje začlenit opatření a projekty SECAP do strategického plánování města (návaznost na 

4letý strategický plán a jeho pravidelné aktualizace), které by mělo stanovovat priority projektů a 

sledovat kvalitu naplňování záměrů.  Podobně by měly sloužit jako podklad pro aktualizace a 

případné změny Územního plánu města.  

 

Indikátory mitigační části 

Hlavním indikátorem je naplňování cíle úspory emisí CO2.  

Tomu jsou podřízené nebo doplňkové tyto další sledované indikátory: 

 Spotřeba energií v členění podle sektorů a energonositelů 

 Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie (OZE), tedy primárně fotovoltaiky 

 Vyrobená elektřina z OZE v členění na vlastní spotřebu a dodávky do sítě 

Rok 0

2022

•SECAP

Rok 2

2024

•Zpráva o činnosti

Rok 4

2026

•Kompletní zpráva s 
MEI

Rok 6

2028

•Zpráva o činnosti

Rok 8

2030

•Kompletní zpráva s 
MEI
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 Evidence výstavby nových budov – druh stavby, podlažní plocha a energetické parametry 

doložené např. pomocí PENB 

 

Další indikátory bez číselného vyjádření: 

 Předcházení energetické chudobě – monitoring vlivu nákladů na energie na rozpočet 

domácností a organizací 

 Stav vytvoření místního energetického společenství 

 

Vybrané indikátory může město zveřejňovat na internetových stránkách města, případně 

v pravidelné rubrice městského zpravodaje a zviditelnit tak společnou snahu všech 

zúčastněných sektorů na dosažení společného cíle. Takovým indikátorem by mohl být např. 

celkový aktuálně instalovaný výkon všech obnovitelných zdrojů v obci. Toto může být doplněno např. 

o dopočítanou aktuální výrobu (relativně přesnou hodnotu lze dopočítat na základě výkonu a 

aktuálních osvitových poměrů z měření čidlem osvitu). Pro takové řešení by byla vhodná spolupráce 

s distributorem elektřiny, který by poskytoval aktuální seznam instalovaných výroben elektřiny na 

území obce za předchozí měsíc.  

 

Indikátory adaptační části  

V oblasti zvyšování odolnosti města vůči dopadům klimatické změny doporučujeme sledovat tyto 

hlavní indikátory: 

 Spotřeba pitné vody v budovách v majetku města 

 Množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace, resp. výše nákladů na stočné za 

odvádění srážkových vod do veřejné kanalizace 

 Výše škod na městském majetku způsobených extrémy počasí   

 Jako doplňkové doporučujeme sledovat tyto indikátory: 

 množství vzrostlých stromů v uličních stromořadích 

 roční výdaje na péči o vzrostlou zeleň, popř. ve členění na péči o stromy a péči o ostatní plochy 

městské zeleně 

 celková plocha zelených střech na budovách v katastru obce 

 počty erozních událostí na zemědělských pozemcích v katastru obce. 

 

Sledováním hodnot vybrané indikátorové sady je vhodné pověřit pracoviště úřadu zodpovědné za 

naplňování cílů SECAP. Na sběru potřebných dat a jejich vyhodnocování je vhodné spolupracovat 

s některým z výzkumných pracovišť univerzit nebo vyšších odborných škol. Zveřejňováním výsledků 

vyhodnocení by měl být pověřen pracovník určený pro komunikaci s veřejností.   

 

C.5. Celkový rozpočet implementace a finanční zdroje 

Úspěšná implementace opatření může být provedena pouze s dostatečnou finanční podporou. 

Stěžejní je využití dotačních příležitostí, které se pro projekty úspor energií, obnovitelných zdrojů a 

adaptačních opatření z velké části ještě připravují. Některé dotační výzvy už ale běží a jsou známé i 

jejich konkrétní podmínky. 

 

Nástroje vhodné pro financování realizace opatření jsou uvedeny v předchozích kapitolách C.1-C.4 

a podrobně pro jednotlivá opatření jsou uvedeny v kapitole E. 

 

Dále je uvedena tabulka s vyčíslením nákladů v členění na: 

 náklady obce 

 dotační prostředky 

 jiné zdroje 

 

Přehled dotačních možností uvádí tabulka na další straně. Adaptační část Akčního plánu v rovině 

finanční bude záviset na konkrétním zvoleném rozsahu opatření.   

Uváděné náklady v případě výstavby nových budov představují vícenáklady na vyšší energetický 

standard a obnovitelné zdroje energie a nejedná se tedy o celkové náklady na výstavbu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
  

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)                     16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Náklady 

obce

Dotační 

prostředky
Jiné zdroje

Celkové 

náklady na 

úspory

Z toho:

tis. Kč

Opatření

1 Obecní budovy, vybavení/zařízení

1.1 98 006 490 29 402 68 114

1.2 31 309 9 393 21 916 0

1.3 42 000 8 400 33 600 0

2 Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

2.1 20 000 100 6 000 13 900

2.2 12 000 60 3 600 8 340

2.3 20 000 100 6 000 13 900

2.4 0 0 0 0

3 Obytné budovy

3.1 230 000 1 150 115 000 113 850

3.2 37 000 185 18 500 18 315

3.3 2 700 14 1 350 1 337

3.4 1 300 7 0 1 294

3.5 29 000 145 0 28 855

3.6 85 000 425 25 500 59 075

3.7 11 000 55 3 300 7 645

3.8 63 000 12 600 18 900 31 500

3.9 6 000 30 4 800 1 170

Komplexní renovace budov města

Insta lace fotovol ta iky na  budovy města

Renovace budov terciárního sektoru

Insta lace fotovol ta iky na  budovy terciárního sektoru

Ná hrada  elektri ckých spotřebičů za  efektivnějš í v RD a  BD

Insta lace fotovol ta iky na  rodinných domech

Insta lace fotovol ta iky na  bytových domech

Uhl íkově pozi tivní čtvrt Líchy - kompenzace nové výstavby terc. sektoru

Úspory e lektřiny v terciárním sektoru

Modernizace osvětlení v RD a  BD

Uhl íkově neutrá lní výstavba  nových budov města

Výstavba nových budov terciárního sektoru

Uhl íkově neutrá lní výstavba  nových obytných budov

Komplexní renovace rodinných domů

Komplexní renovace bytových domů

Ná hrada  zdrojů tepla  na  uhl í za  zdroje na  biomasu

 Náklady 

obce

Dotační 

prostředky
Jiné zdroje

Celkové 

náklady na 

úspory

Z toho:

tis. Kč

Opatření

4 Veřejné osvětlení

4.1 5 800 3 500 2 300 0

5 Doprava

5.1 200 200 0 0

5.2 1 500 300 1 200 0

5.3 420 252 168 0

6 Systémová opatření a výroba elektřiny z OZE mimo budovy 

6.1 8 000 4 000 4 000 0

6.2 11 000 5 500 5 500 0

6.3 13 000 6 500 6 500 0

6.4 11 000 5 500 5 500 0

6.5 8 000 4 000 4 000 0

6.6 25 000 12 500 12 500 0

6.7 7 900 105 4 345 3 450

6.8 2 500 375 2 125 0

782 634 75 885 336 006 370 744

Vytvoření městského společenství pro komuni tní energetiku

Agrivolta ika  Cézavy na  městských pozemcích

Agrivolta ika  Cézavy na  ostat. pozemcích - čá stečné využi tí

Fotovol ta ika  na  jiných městských plochách (parkoviš te. apod.)

Fotovol ta ika  na  parkoviš ti  budoucího Archeoparku

Podpora  cykl i s ti cké a  pěš í dopravy

Insta la ce intel igentních měřičů energi í

Spolureal izace (agro)fotovol ta iky v okolních obcích formou PPA

Moderniza ce veřejného osvětlení

Částečná náhrada vozidel  města  za  elektri cká  sdílená auta

Podpora  ekologické dopravy vytvořením na bíjecích mís t

Ba teriové uložiš tě pro komunitní energetiku (rozš i ři te lné)

CELKEM
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZÚ)
A X X
B X X

X X X
X X
X X

X
C.2 X X X X
C.3 X X X X
C.4 X X
C.5 X X
D.4 X

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)
1.1.1 X
1.1.2 X
1.1.3 X X
1.1.4 X
1.2.1 X X
1.2.2 X X X X X X X
1.2.3 X

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPTAK)
4.1 X X X X
4.2 X X
4.3 X X
4.4 X X

MODERNIZAČNÍ FOND (MODFOND)

X X X X X
X X X

X X
X X

X X X
X X

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO)
2.2.1 Komplexní renovace budovy organizačních složek státu >> MPO X
2.2.2

Rekonstrukce stávajících soustav VO a světlených budů vč. přípravy pro 

dobíjecí stanice
>> MPO - EFEKT X X

2.2.3 Komplexní nebo dílčí zateplení, výměny zdrojů >> NPŽP X X
2.3.1 Instalace FVE od 1kW do 1MW bez požadavku na vlastní spotřebu >> MPO X
2.4 Pořízení elektromobilů a vodíkových automobilů, dobíjecích stanic >> NPŽP X X
2.5 Smart metery, SW, energetický management >> NZÚ X XPodpora vytváření energetického společenství (ES)

Podpora fotovoltaických elektráren vč. akumulace na 

budovách

Podpora energetické účinnosti a snižování emisí

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a 

skladování

Podpora čisté mobility

Snížení energetické náročnosti - organizační složeky státu

Zvýšení účinnosti gastro provozů, prádelen či jiných technologických zařízení ve veřejných 

budovách
Novostavba s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů 

energie

Modernizace vnitřního osvětlení, zlepšení akustiky, vnější stínící prvky

Doprava
Systémová opatření a výroba elektřiny z OZE mimo 

budovyPŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

Příprava teplé vody

Fotovoltaické systémy

Obecní budovy

vybavení/zařízení

Terciární (neobecní) budovy

vybavení/zařízení
Obytné budovy

Větrání

Teplo z odpadní vody

Členění dotační programu

C.1

KOMUNERG

LIGHTPUB

Zateplení

Novostavba

Výměna zdrojů tepla

RES+

ENERG

TRANSGov

Výstavba nových budov

Zlepšení kvality vnitřního prostředí

Ekomobilita

Snížení energetické náročnosti

Snížení energetické náročnosti technologických procesů

Výstavba a rekonstrukce OZE pro budovy

Výstavba a rekonstrukce OZE - dodávka systémové energie

Vyměna nevyhovujících spalovacích zdrojů

Zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení

Podpora nákupu vozidel (BEV, H2) a dobíjecí infrastruktury

Energetické úspory veřejných budov

Komplexní nebo dílčí zateplení obytného domu

Novostavba s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů 

energie
Zdroj na biomasu jako hlavní nebo doplňovký zdroj vč. teplovodního výměníku a akumulační 

nádrže 

Tepelné čerpadlo s teplovodní soustavou - systém země-voda, vzduch-voda, voda-voda

Tepelné čerpadlo - systém vzduch-vzduch

Kogenerační jednotka

Solární termický  nebo fotovolatický ohřev vody, alt. využití tepelného čerpadla pro ohřev vody

Fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie

Centrální nebo decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Centrální nebo decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Komplexní nebo dílčí zateplení, využití odpadního tepla, systémy nuceného větrání s rekuperací

ENERGov

Výměna zdroje tepla na fosilní paliva za tepelné čerpadlo, biomasu, KVET nebo FVE

Využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře (mimo budovy)

Tzv. kotlíkové dotace

Zateplení, výměna zdrojů tepla, VZT, chlazení, využití odpadního tepla, MaR), využití OZE a KVET

Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů, zdrojů na biomasu, tepelných čerpadel

Renovace veřejných budov vč. využití OZE, výstavba nových budov ve vysokém standardu

Podpora vzniku komunitních energetických společenství

Modernizace soustav veřejného osvětlení vč. inteligentních prvků

Implementace inteligentních prvků za účelem vzniku smart grids a podporující integraci OZE

Nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina a vodík)

Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů (pořízení FVE na střechy více budov nebo na pozemky)

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury
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C.6. Hodnocení adaptačních možností 

V případě adaptačních řešení není vhodné samostatné hodnocení, které je třeba samostatně 

zadávat a kontrolovat, ale naopak začlenění do strategického plánování celého města, které se 

provádí pravidelně (s ohledem na délku volebního období). 

 

Při strategickém plánování je vhodné pravidelně vyhodnotit, které projekty se podařilo realizovat, 

které byly dlouhodobě odloženy (a vyhodnotit, zda se nezměnily podmínky a není možné na nich 

zase začít pracovat.  

 

Uplatnění Cost Benefit Analýzy pro připravované projekty k vyhodnocení dlouhodobých přínosů – 

adaptační opatření nemají na rozdíl od mitigací snadno vyčíslitelnou návratnost v provozních 

nákladech, takže je potřeba uvažovat v širším kontextu přínosů. 

 

C.7. Strategie pro případ extrémních klimatických událostí 

Židlochovice mají vypracovanou Koncepci krizového řízení, která stanoví postup pro hlavní krizové 

události (tento dokument neřeší další rizika, která se netýkají klimatického hlediska jako např. 

epidemie, migrační vlny apod., které jsou součástí krizového řízení). Tyto události související se 

změnou klimatu jsou především  

 Přirozené a zvláštní povodně 

 Dlouhodobé extrémní sucho 

 Narušení dodávky pitné vody 

 Narušení dodávky elektrické energie 

 

Přímo z Židlochovic nehrozí úniku nebezpečných látek, pouze z ČOV hrozí potenciální únik NCHL, 

velké podniky jsou případně ohroženy požárem.  

 

Přestože krizové plánování je nastaveno podle pravidel, je nutné si uvědomit, že je to právě 

neočekávatelnost konkrétních extrémních událostí v danou chvíli, které je nejnáročnější. Příkladem 

mohou být zkušenosti z postižení tornádem v červnu 2021 u jihomoravských obcí, které se ukázaly 

jako funkční: 

 Decentralizovanost rychlých zdrojů vybavení (svíčky, pitná voda apod.) v několika objektech 

(oficiálně určené místo pro shromažďování bylo zcela zničeno) 

 Zajištění základního fungování elektrické sítě – power banky, elektrocentrála, která slouží pro 

nabití mobilů a tím umožňuje komunikaci 

 Využití stávajících neformálních společenských vazeb pro organizaci pomoci nejpotřebnějším 

 Spolupráce s místními aktivními, spolky, neziskovkami, kteří znají místo nejlépe  
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D. VÝCHOZÍ EMISNÍ BILANCE (BEI) 

D.1. Okrajové podmínky 

D.1.1. Výchozí rok bilance 

Metodika SECAP doporučuje volit rok pro výchozí bilanci co nejdříve jsou dostupná data. V případě 

města Židlochovice byla získaná ucelená data napříč hodnocenými sektory nejdříve pro rok 2015. 

Výchozí rok emisní bilance byl zvolen rok 2015. 

 

D.1.2. Počet obyvatel ve výchozím roce bilance 

Počet obyvatel ve výchozím roce 2015 je stanoven dle dat Českého statistického úřadu. Jedná se o 

tzv. „Střední stav obyvatel“. Data jsou dostupná ve Veřejné databáze na stránkách ČSÚ na následující 

adrese: https://vdb.czso.cz/  

V roce 2015 byl střední stav obyvatel 3747. 

Vývoj počtu obyvatel v období let 2000 až 2020 uvádí následující graf. 

 

 

 

D.1.3. Emisní faktor  

Pro propočet spotřeb energií a paliv na emise CO2 byl zvolen standardní emisní faktor.  

 

 

D.1.4. Jednotka emisního reportingu  

Jednotka emisního reportingu byla zvolena tuna CO2. 

 

D.1.5. Odpovědný útvar  

Útvar odpovědný za iniciaci průběžného monitoringu a reportingu spotřeb energií a paliv a 

bilance emisí je vedení města. 
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D.2. Detailní výsledky BEI z hlediska konečné spotřeby energie a emisí skleníkových 

plynů 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zemní plyn Zkapalněný plyn
Topný 

olej

Motorová 

nafta
Benzín

Hnědé 

uhlí
Uhlí

Ostatní fosilní 

paliva

Rostlinný 

olej
Biopalivo 

Ostatní 

biomasa

Solární 

termální
Geotermální

386 0 1 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 927

2 791 0 2 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 850

3 922 0 17 576 0 0 0 0 489 45 0 0 0 4 164 0 0 26 196

118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118

Jiná než ETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETS  (nedoporučuje se) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 218 0 21 177 0 0 0 0 489 45 0 0 0 4 164 0 0 33 092

0 0 0 0 0 107 109 0 0 0 0 0 0 0 0 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 007 1 009 0 0 0 0 0 0 0 0 2 016

0 0 0 0 0 1 114 1 118 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232

0

7 218 0 21 177 0 0 1 114 1 118 489 45 0 0 0 4 164 0 0 35 324CELKEM

Veřejná doprava 

Soukromá a komerční doprava  

Mezisoučet 

OSTATNÍ  1
Zemědělství, lesnictví, rybářství

Veřejné osvětlení

Průmysl

Mezisoučet 

DOPRAVA

Obecní vozový park

Celkem

BUDOVY, VYBAVENÍ/ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ  
Obecní budovy, vybavení/zařízení

Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

Obytné budovy

Sektor

KONEČNÁ SPOTŘEBA ENERGIE [MWh]

Elektřina Teplo/chlad

Fosilní paliva Obnovitelné zdroje energie

Vyrobená 

elektřina z 

obnovitelných 

zdrojů [MWh]

Emisní faktor 

[t/MWh vyrobeno]

Emise CO2 / 

CO2 ekv. [t]

0

0

100 0

0

100 0

Fotovoltaické

Geotermální

CELKEM

Místní elektrárny využívající obnovitelné zdroje                                            

(ETS a velké elektrárny > 20 MWe se nedoporučují)

Větrné 

Vodní
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Národní Místní Zemní plyn Zkapalněný plyn Topný olej
Motorová 

nafta
Benzín

Hnědé 

uhlí
Uhlí

Ostatní fosilní 

paliva

Rostlinný 

olej
Biopalivo 

Ostatní 

biomasa

Solární 

termální
Geotermální

0,795 0,784 0,202 0,227 0,267 0,267 0,249 0,364 0,354 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fosilní paliva Obnovitelné zdroje energieElektřina

Teplo/chlad

Zemní plyn Zkapalněný plyn
Topný 

olej

Motorová 

nafta
Benzín

Hnědé 

uhlí
Uhlí

Ostatní fosilní 

paliva

Rostlinný 

olej
Biopalivo 

Ostatní 

biomasa

Solární 

termální
Geotermální

303 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614

2190 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2606

3077 0 3550 0 0 0 0 178 16 0 0 0 0 0 0 6821

93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93

Jiná než ETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETS  (nedoporučuje se) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5662 0 4278 0 0 0 0 178 16 0 0 0 0 0 0 10134

0 0 0 0 0 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 269 251 0 0 0 0 0 0 0 0 520

0 0 0 0 0 297 278 0 0 0 0 0 0 0 0 576

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

5662 0 4278 0 0 297 278 178 16 0 0 0 0 0 0 10709

Nakládání s odpady

Nakládání s odpadními vodami

Jiné sektory nesouvisející s energií

CELKEM

Soukromá a komerční doprava  

Mezisoučet

OSTATNÍ 

Zemědělství, lesnictví, rybářství

JINÉ SEKTORY NESOUVISEJÍCÍ S ENERGIÍ

Průmyslová odvětví

Mezisoučet

DOPRAVA

Obecní vozový park

Veřejná doprava 

BUDOVY, VYBAVENÍ/ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ  

Obecní budovy, vybavení/zařízení

Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

Obytné budovy

Veřejné osvětlení

Sektor

Emise CO2 [t] / emise CO2 ekv. [t]

Elektřina Teplo/chlad

Fosilní paliva Obnovitelné zdroje energie

Celkem
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D.2.1. Spotřeba paliv a energií 

Největší podíl v rámci hodnocených sektorů má spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev 

teplé vody (TV) v sektoru obytných budov. (50 %). Následuje spotřeba elektřiny a dalších paliv jako 

např. biomasa v obytných budovách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2.2. Emise CO2 ze spotřeby paliv a energií 

Ve srovnání se spotřebami energií mají produkované emise CO2 jiné vzájemné podíly na celkové 

emisní bilanci. To je dáno rozdílnými emisními faktory paliv a elektřiny. Výrazně vyšší emisní faktor 

oproti palivům obecně má elektrická energie, proto jsou i nejvyšší emise ze spotřeby elektřiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba paliv a energií v roce 2015 

(MWh)
Elektřina

Zemní 

plyn

Motorov

á nafta
Benzín

Hnědé 

uhlí
Uhlí

Ostatní 

biomasa
CELKEM

Obecní budovy (a zařízení) 386 1 541 0 0 0 0 0 1 927

Terciární budovy (a zařízení) 2 791 2 059 0 0 0 0 0 4 850

Obytné budovy 3 922 17 576 0 0 489 45 4 164 26 196

Veřejné osvětlení 118 0 0 0 0 0 0 118

Obecní vozy 0 0 107 109 0 0 0 216

Veřejná doprava 0 0 0 0 0 0 0 0

Soukromá a komerční doprava  0 0 1 007 1 009 0 0 0 2 016

CELKEM za jednotlivé paliva a elektřinu 7 218 21 177 1 114 1 118 489 45 4 164 35 324

Emise CO2 ze spotřeby paliv a energií 

v roce 2015 (t CO2)
Elektřina

Zemní 

plyn

Motorov

á nafta
Benzín

Hnědé 

uhlí
Uhlí

Ostatní 

biomasa
CELKEM

Obecní budovy (a zařízení) 303 311 0 0 0 0 0 614

Terciární budovy (a zařízení) 2 190 416 0 0 0 0 0 2 606

Obytné budovy 3 077 3 550 0 0 178 16 0 6 821

Veřejné osvětlení 93 0 0 0 0 0 0 93

Obecní vozy 0 0 28 27 0 0 0 56

Veřejná doprava 0 0 0 0 0 0 0 0

Soukromá a komerční doprava  0 0 269 251 0 0 0 520

CELKEM za jednotlivé paliva a elektřinu 5 662 4 278 297 278 178 16 0 10 709
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D.2.1. Grafické vyjádření zastoupení emisí CO2 pro výchozí bilanci BEI 

 

Rozložení emisí CO2 dle sektorů 

 

 

Rozložení emisí CO2 dle energonositelů 

 

 

Grafy zahrnují sektory, které jsou součástí výchozí emisní bilance BEI.  

Nejsou zahrnuty sektory průmyslu a zemědělství. 
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E. MITIGAČNÍ OPATŘENÍ 

Mitigační opatření mají za cíl snížit dopad města Židlochovice na klimatickou změnu. Jde tedy o 

snížení produkce skleníkových plynů tedy zejména emisí CO2 při provozu budov, zařízení a dopravy 

na území katastru Židlochovic. Opatření jsou navržena v sektorech zahrnutých v základní emisní 

bilanci, tedy nezahrnují opatření v průmyslu a zemědělství (agrivoltaika se sice může realizovat na 

zemědělských pozemcích, nejedná se ale o snižovaní emisí v sektoru zemědělství, ale o výstavbu OZE 

s dopadem na lokální emisní faktor elektřiny).    

Opatření lze obecně rozdělit na: 

 úsporná opatření snižující potřebu dodávky energie a fosilních paliv do obce 

 instalaci nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

Opatřeními lze dosáhnou úsporu emisí CO2 v roce 2030 oproti výchozímu roku celkem o 55,7 

% a tím podpořit zvýšené cíle EU vyplývající z balíčku „Fit for 55“.  

Přitom dojde k úspoře energie ve výši téměř 6 GWh za rok a roční produkci 5,4 GWh elektřiny 

z fotovoltaických elektráren. 

 

Nárust spotřeby, který by vznikl při scénáři „Business as usual“ je kompenzován v sektoru budov 

opatřeními na výstavbu uhlíkově neutrálních budov. Přirozený nárust spotřeby zvyšováním 

dopravních výkonů na území města je kompenzován souborem opatření v sektoru dopravy. 

 

MWh/rok MWh/rok t CO2/rok % CO2

1 Obecní budovy, vybavení/zařízení

1.1 98 006 720 110 1,0%

1.2 31 309 850 667 6,2%

1.3 42 000 0 0,0%

2 Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

2.1 20 000 412 83 0,8%

2.2 12 000 360 282 2,6%

2.3 20 000 419 328 3,1%

2.4 0 0 0,0%

3 Obytné budovy

3.1 230 000 3 146 635 5,9%

3.2 37 000 768 155 1,4%

3.3 2 700 119 194 1,8%

3.4 1 300 54 42 0,4%

3.5 29 000 120 94 0,9%

3.6 85 000 2 174 1 705 15,9%

3.7 11 000 316 248 2,3%

3.8 63 000 0 0 0 0,0%

3.9 6 000 0 0,0%

4 Veřejné osvětlení

4.1 5 800 78 61 0,6%

5 Doprava

5.1 200 61 0 0,0%

5.2 1 500 0 0 0,0%

5.3 420 20 0 0,0%

6 Systémová opatření a výroba elektřiny z OZE mimo budovy 

6.1 8 000 193 151 1,4%

6.2 11 000 270 212 2,0%

6.3 13 000 480 377 3,5%

6.4 11 000 420 329 3,1%

6.5 8 000 300 235 2,2%

6.6 25 000 0 0,0%

6.7 7 900 72 57 0,5%

6.8 2 500 0 0,0%

782 634 5 989 5 363 5 968 55,7%

Opatření

Celkové 

náklady na 

úspory

tis. Kč

Úspora emisí CO2

Výroba 

energie z 

OZE

Úspora 

energie

Vytvoření měs tského společens tví pro komunitní energetiku

Agrivol ta ika  Céza vy na měs tských pozemcích

Agrivol ta ika  Céza vy na os tat. pozemcích - čá stečné využití

Fotovolta ika  na jiných měs ts kých plochá ch (parkovište. a pod.)

Fotovolta ika  na parkovišti  budoucího Archeoparku

Podpora cykl i s tické a  pěš í dopravy

Insta la ce intel igentních měřičů energi í

Spolureal i zace (agro)fotovol ta iky v okolních obcích formou PPA

Komplexní renovace budov města

Insta la ce fotovol ta iky na budovy města

Renovace budov terciárního sektoru

Insta la ce fotovol ta iky na budovy terciárního sektoru

Náhrada  elektrických spotřebičů za  efektivnějš í v RD a  BD

Insta la ce fotovol ta iky na rodinných domech

Insta la ce fotovol ta iky na bytových domech

Uhl íkově pozi ti vní čtvrt Líchy - kompenzace nové výstavby terc. sektoru

Modernizace veřejného osvětlení

Úspory elektřiny v terciárním s ektoru

Modernizace osvětlení v RD a  BD

Uhl íkově neutrá lní výs tavba nových budov města

Výsta vba  nových budov terciárního sektoru

Uhl íkově neutrá lní výs tavba nových obytných budov

Čás tečná ná hra da vozidel  města  za  elektrická  sdílená auta

Komplexní renovace rodinných domů

Komplexní renovace bytových domů

Náhrada  zdrojů tepla  na uhl í za  zdroje na bioma su

Podpora ekologické dopravy vytvořením nabíjecích míst

Bateriové uloži š tě pro komuni tní energeti ku (rozš iři telné)

CELKEM
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E.1. Budovy, vybavení a zařízení v majetku města 

V sektoru budov a zařízení města jsou plánovaná opatření ve tří oblastech. První je komplexní 

renovace budov, zahrnující typicky zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí a 

modernizaci technických zařízení včetně instalace VZT s rekuperací tepla z odpadního vzduchu a 

modernizace zdrojů tepla.  

Druhou oblastí je nová instalace obnovitelných zdrojů energie ve formě fotovoltaických elektráren 

na budovách v majetku města.  

Třetí oblastí je výstavba nových budov, kde je kladen důraz na výstavbu tzv. uhlíkově neutrálních 

budov (z pohledu produkce emisí uhlíku při provozu budov). 

 

 

 

Dále jsou uvedeny bližší popisy jednotlivých opatření a podrobnější hodnocení jednotlivých budov 

města. Způsob financování komplexních renovací je předpokládaný pomocí projektů EPC. 

 

 

 

MWh/rok MWh/rok t CO2/rok % CO2

1 Obecní budovy, vybavení/zařízení

1.1 98 006 720 110 1,0%

1.2 31 309 850 667 6,2%

1.3 42 000 0 0,0%Uhl íkově neutrá lní výstavba nových budov měs ta

Celkové 

náklady na 

úspory

tis. Kč

Úspora emisí CO2

Výroba 

energie z 

OZE

Úspora 

energie

Komplexní renovace budov měs ta

Insta lace fotovolta iky na  budovy města

Opatření

Název opatření 1.1 Komplexní renovace budov města

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 110 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 98 006 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 490 tis . Kč

 - dotační prostředky 29 402 tis . Kč

 - jiné zdroje 68 114 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 891 tis . Kč/s nížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky: Podrobnějš í hodnocení jednotl ivých vybraných budov je provedeno na  

jednotl ivých kartách měs tských objektů.

Obecní budovy, vybavení/zařízení

Město a  příspěvkové organizace v budovách města . Město má funkci  

koordinátora  a  iniciace real i zace opatření. V případě rea l i zace pomocí 

EPC projektů je zůčastněným subjektem i  tzv. ESCO, tedy fi rma 

zabezpečující jak rea l i zaci , tak nás ledný energetický management 

během celé doby projektu.

Vhodné dotace pos kytuje program OPŽP, NPŽP a  ENRGov v rámci  ModF. V 

rámci  programů je obvykle zvýhodněna real i zace pomocí metody EPC. 

Metoda  EPC je vhodná i  bez dotační podpory, avšak v kombinací s  dotací 

je možná  rea l i zace š i rš ího s pektra  ús porných opatření i  s  delš í dobou 

návratnosti . Dotační programy nově pos kytují podporu i  pro zvýšení 

adaptabi l i ty budov na změnu kl imatu. Na přípravu projektů EPC je 

možné zís kat dotaci  z programu EFEKT nebo ELENA.

spotřeba  energi í v členění podle energonos i telů, náklady na  rea l i zaci  

opatření

Renovace měs tských budov zahrnuje úsporná  opatření na  obálce, tedy 

zateplení vhdoných ploch a  výměnu otvorových výplní. Dá le modernizaci  

os větlení, rea l i zaci  VZT s e ZZT, rekonstrukce otopné soustavy, 

individuá lní regulaci  místnos tí IRC, MaR, náhradu zdrojů tepla , případně 

da lš í opatření.

Vhodná je real i zace metodou EPC s e zahrnutím dlouhodobého 

energetického managementu jako s oučás ti  s lužby.
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Název opatření 1.2 Instalace fotovoltaiky na budovy města

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 667 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 31 309 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 9 393 tis . Kč

 - dotační prostředky 21 916 tis . Kč

 - jiné zdroje 0 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 47 tis . Kč/s nížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Obecní budovy, vybavení/zařízení

Ins ta lace fotovol ta ických sys tému na  střechy (potenciá lně i  da lš í 

konstrukce) měs tských budov. Největš í potenciál  poskytuje momentá lně 

ZŠ Tyrš ova. Celkový odhadovaný výkon na  všech objektech města  s  

vhodnou střechou je cca  950 kWp. Není uvažováno s  vybudováním 

akumulace do bateriových s ys témů. Bateriový s ystém by mohl  vzniknout 

jako s oučást energetického s polečenství a  využi t tím potenciá l  napříč 

celým s polečens tvím - vi z samos tatné opatření.

Financování zabezpečí město ze s vého rozpočtu nebo formou půjček s  

podporou dotačních programů. Vhodné dotace poskytujÍ  programy 

MODFOND, NPO, OPŽP. Možná  je i  rea l i zace jako součást komplexního 

EPC projektu.

Město a  příspěvkové organizace v budovách města . Město má funkci  

koordinátora  a  iniciace real i zace opatření. V případě rea l i zace pomocí 

EPC projektů je zůčastněným subjektem i  tzv. ESCO, tedy fi rma 

zabezpečující jak rea l i zaci , tak nás ledný energetický management 

během celé doby běhu projektu. V případě vzniku bude zapojeným 

subjektem i  mís tní energetické společens tví.

ins ta lovaný výkon FVE, vyrobená elektřina  z OZE v členění na  vlastní 

spotřebu a dodávky do s ítě, náklady na  real i zaci  opatření

Název opatření 1.3 Uhlíkově neutrální výstavba nových budov města

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 0 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 42 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 8 400 tis . Kč

 - dotační pros tředky 33 600 tis . Kč

 - jiné zdroje 0 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí - ti s . Kč/snížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky: Energetická  koncepce budov by měla  být řešena v rané fázi  přípravy 

projektu pro minimal izaci  nákladů.

s potřeba  energi í v členění podle sektorů a energonos i telů, náklady

Obecní budovy, vybavení/zařízení

Všechny nové budovy měs ta  budou navrženy a  stavěny ve vysokém 

energetickém s tandardu doplněna  o obnovi telné zdroje energie. 

Předpokládáme, že bude dosažena  nulová bi lance emis í CO2 při  

provozu budovy.

Výhledově se to týká  zejména výs tavby budovy pol ikl iniky. Proto jsou 

uvedeny předpokládané vícenáklady na  vyšš í energetický s tandard pro 

dosažení nulové bi lance CO2 ze s potřeby energi í právě pro tuto budovu.

Předpokládá  se, že budova bude z velké části  financována  externími  

zdroji , tedy z dotací. Na  výs tavbu nové budovy v pas ivním s tandardu ve 

veřejném s ektoru jsou dos tupné dotace OPŽP, NPŽP, ENERGov.

Měs to a  přís pěvkové organizace v budovách města . 
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E.1.1. Podrobné hodnocení budov v majetku města 

Město má možnost ovlivnit zejména realizaci opatření na budovách ve vlastním majetku. Proto 

byla zpracována podrobnější analýza stávajícího stavu a návrh konkrétních opatření pro jednotlivé 

budovy.  

I když je komplexní renovace budov finančně náročná, má přínos nejenom z pohledu snížení 

uhlíkové stopy, ale i z pohledu snížení provozních výdajů na nákup energií. 

Vhodné dotace poskytuje program OPŽP, NPŽP a ENRGov v rámci ModF. V rámci programů je 

obvykle zvýhodněna realizace pomocí metody EPC (viz kapitola C STRATEGIE IMPLEMENTACE A 

MONITORINGU). Metoda EPC je vhodná i bez dotační podpory, avšak v kombinací s dotací je možná 

realizace širšího spektra úsporných opatření i s delší dobou návratnosti. Dotační programy nově 

poskytují podporu i pro zvýšení adaptability budov na změnu klimatu. Na přípravu projektů EPC je 

možné získat dotaci z programu EFEKT nebo ELENA. 

Komplexní renovace a výstavbu fotovoltaiky je možné v rámci těchto projektů kombinovat. 
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Tučně jsou vyznačeny objekty, kde byla navržena energeticky úsporná opatření: 

 

 

 

  

  

Číslo Název objektu
Pod správou 

organizace
Adresa

Počet 

budov
Účel budovy

1 BYTOVÝ DŮM MÚŽ - OIM Komenského 38 1 komerční prostory

2 BYTOVÝ DŮM MÚŽ - OIM Komenského 38 1 bydlení

3 BYTOVÝ DŮM MÚŽ - OIM Komenského 52 2 sociální bydlení

4 BYTOVÝ DŮM MÚŽ - OIM Komenského 79 1 bydlení

5 BYTOVÝ DŮM MÚŽ - OIM Komenského 80 1 úřad práce

6 ZÁKLADNA TECH. ČETY MÚŽ - OIM Komenského 43 3 dílna, prádelna, kancelář, šatna

7 MÁRNICE MÚŽ - OIM Komenského 314 1 Klubovna skautů

8 ZŠ ZŠ Komenského 82 1 škola

9 RADNICE MÚŽ - OIM Masarykova 100 2 městská samospráva

10 DPS, STACIONÁŘ MÚŽ - OIM Masarykova 115 2 bydlení, soc. služby

11 RD MÚŽ - OIM Masarykova 516 1 bydlení

12 Knihovna, ZUŠ MÚŽ - OIM Nádražní 232 1 knihovna, ZUŠ, spolkové klubovny

13 GARÁŽ MÚŽ - OIM Nádražní 299 1 garáž

14 STADIÓN MÚŽ - OIM Nádražní 126 2 sportovní areál

15 TERMINÁL MÚŽ - OIM Nádražní 325 1 čekárna, služebna MP

16 DŘEVODOMEK MÚŽ - OIM Nádražní 757 1 sociální bydlení

17 BUŃKY I. MÚŽ - OIM Nádražní 757 6 sociální bydlení

18 MĚSTSKÝ ÚŘAD MÚŽ - OIM Nádražní 750 1 městská samospráva

19 Sběrný dvůr MÚŽ - OIM Topolová 908 1

20 BYTOVÝ DŮM MÚŽ - OIM Nám. Míru 148 1 bydlení

21 BYTOVÝ DŮM MÚŽ - OIM Coufa.  nám.  256 1 sociální bydlení

22 BYTOVÝ DŮM MÚŽ - OIM Coufa.  nám.  347 1 bydlení

23 SPISOVNA MÚŽ - OIM Coufa. nám. 371 1 uložení spisů

24 Strejcův sbor MÚŽ - OIM Strejcův sbor 32 1 zatím bez využití

25 RD MÚŽ - OIM Strejcův sbor 15 1 sociální bydlení

26 RD MÚŽ - OIM Strejcův sbor 273 1 sklad

27 KRČEK MÚŽ - OIM Sídliště Družba 367 2 komerční prostory

28 MŠ MŠ Sídliště Družba 673 2 mateřská škola

29 BYTOVÝ DŮM MÚŽ - OIM Zámecká 236 1 sociální bydlení

30 Koupaliště MÚŽ - OIM Brněnská 1 koupání, kultůrní akce

31 MŠ MŠ Brněnská 705 1 mateřská škola

32 KOMUNITNÍ SÁL Legionářská 950 1 přednášky, koncerty, svadby

33 BUŃKY II. Palackého 2 sociální bydlení

34 ZŠ ZŠ Tyršova 611 4 základní škola, kuchyně a jídelna

35 MILTON KPT. RUBENA 141 2 kino (nevyužívá se), pohostinství

36 HASIČI HZSJMK NÁM. MÍRU 759 2 hasičská zbrojnice + garáže
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E.2. Terciární sektor 

 

 

 

 

 

MWh/rok MWh/rok t CO2/rok % CO2

Opatření

Celkové 

náklady na 

úspory

tis. Kč

Úspora emisí CO2

Výroba 

energie z 

OZE

Úspora 

energie

2 Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

2.1 20 000 412 83 0,8%

2.2 12 000 360 282 2,6%

2.3 20 000 419 328 3,1%

2.4 0 0 0,0%

Renovace budov terciárního sektoru

Insta lace fotovolta iky na  budovy terciárního sektoru

Úspory elektřiny v terciárním sektoru

Výs ta vba nových budov terciárního sektoru

Název opatření 2.1 Renovace budov terciárního sektoru

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 83 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 20 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 100 ti s . Kč

 - dotační prostředky 6 000 ti s . Kč

 - jiné zdroje 13 900 ti s . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 240 ti s . Kč/snížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Předpokládá se financování soukromým sektorem, kde motivačním 

účinkem jsou zvyšující se ceny energi í a  možnosti  dotací. Město 

zabezpečí propagaci  a  poskytne poradens tví a  přehled dotačních 

možností, doporučí real izovat hloubkovou renovaci  na vyšš í energetický 

s tandard a  kombinaci  s  real izací obnovitelných zdrojů. Vhodné dotace 

pro podnikatels ký s ektor poskytuje program OP TAK.

Soukromí vlastníci  a  ná jemci  budov v terciárním sektoru. Město jako 

poradenský subjekt.

Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

Renovace budov terciárního sektoru zahrnuje úsporná opatření na 

obá lce, tedy zateplení vhdoných ploch a  výměnu otvorových výplní. Dále 

real izaci  VZT se ZZT, rekonstrukce otopné soustavy, individuální 

regulaci  místností IRC, MaR, náhradu zdrojů tepla , případně da lš í 

opatření.

V opatření je uvažováno s  provedením úsporných opatření na 25% fondu 

budov v terciárním sektoru s  vytápěním na  zemní plyn.

spotřeba energi í v členění podle energonos itelů, náklady na rea l izaci  

opatření
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Název opatření 2.2 Instalace fotovoltaiky na budovy terciárního sektoru

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 282 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 12 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 60 tis . Kč

 - dotační prostředky 3 600 tis . Kč

 - jiné zdroje 8 340 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 42 tis . Kč/s nížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

Ins talace fotovol ta ických sys tému na  střechy (potenciá lně i  da lš í 

kons trukce) budov terciárního s ektoru. Celkový odhadovaný výkon na  

50% z objektů v tomto sektoru s  vhodnou s třechou je cca  400 kWp. Není 

uvažováno s  vybudováním akumulace do bateriových sys témů. Bateriový 

sys tém by mohl  vzniknout jako s oučást energetického s polečenství a  

využi t tím potenciá l  napříč celým společenstvím - vi z samostatné 

opatření.

ins talovaný výkon FVE, vyrobená elektřina z OZE v členění na  vlastní 

spotřebu a  dodávky do s ítě, náklady na  rea l i zaci  opatření

Předpokládá  s e financování soukromým sektorem, kde motivačním 

účinkem js ou zvyšující s e ceny energi í a  možnos ti  dotací. Měs to 

zabezpečí propagaci  a  pos kytne poradens tví a  přehled dotačních 

možnos tí, doporučí rea l i zovat fotovol ta iku tak, aby byla plně využi tý 

potenciál  vhodných ploch, případně aby nebyl  zmařený budoucí 

potenciál  pro doplnění da lš í fotovol ta iky. Vhodné dotace pos kytuje 

program MODFOND, NPO, nás ledně OP TAK.

Soukromí vlastníci  a  nájemci  budov v terciárním sektoru. Měs to jako 

poradenský subjekt. V případě vzniku bude zapojeným subjektem i  

místní energetické společens tví.

Místo samotné rea l i zace a  investice vlastníky budov bude 

pravděpodobně možné využít i  model  pronájmu střechy a  jiné modely 

bez nutnosti  vs tupní inves tice. Cílem by mělo být, aby výhody z takovéto 

ins talace zůstáva ly v regionu (preferovat inves tice lokálního 

energetického společenství před např. soukromým komerčním 

subjektem).

Název opatření 2.3 Úspory elektřiny v terciárním sektoru

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 328 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 20 000 tis. Kč

z toho:

 - ná kl ady obce 100 tis . Kč

 - dotační prostředky 6 000 tis . Kč

 - jiné zdroje 13 900 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 61 tis . Kč/snížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

spotřeba  elektřiny, ná klady na real i za ci  opatření

Terciá rní (neobecní) budovy, vyba vení/zařízení

Moderni za ce elektrického zařízení budov terciárního sektoru zahrnuje 

výměnu osvětlení za  nové úči nné zdroje LED případně doplněné o 

regulaci  dl e přítomnosti/osvětlenosti , modernizaci  vzduchotechnických 

systémů, kl imatizačních zařízení apod. 

Předpoklá dá se financování soukromým sektorem, kde motivačním 

účinkem jsou zvyšující se ceny energi í a  možnosti  dotací. Město 

zabezpečí propagaci  a  poskytne poradenství a  přehl ed dotačních 

možností, doporučí rea l izovat hl oubkovou renova ci  na  vyšš í energetický 

s tandard a  kombinaci  s  rea l i zací obnovitel ných zdrojů. Vhodné dotace 

pro podnikatelský sektor poskytuje program OP TAK a  MODFOND ENERG.

Soukromí vlas tníci  a  nájemci  budov v terciá rním sektoru. Město ja ko 

poradenský subjekt.
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E.3. Obytné budovy 

 

 

 

Název opatření 2.4 Výstavba nových budov terciárního sektoru

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 0 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 0 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 0 tis . Kč

 - dotační prostředky 0 tis . Kč

 - jiné zdroje 0 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí - ti s . Kč/s nížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

spotřeba  energi í v členění podle energonos i telů, náklady na  rea l i zaci  

opatření

Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení

Vš echny nové budovy terciárního sektoru budou navrženy a  stavěny ve 

vysokém energetickém standardu doplněny o obnovi telné zdroje 

energie. Předpokládá s e, že bude dosažena s ouhrnná  nulová  bi lance 

emis í CO2 při  provozu budov. Výstavba prodejny potravin v s everní části  

obce, která nebude mít pozi tivní bi lanci  i  přes  insta laci  OZE, bude 

kompenzována  přebytkem v uhl íkové bi lanci  z provozu nové čtvrti  Chytré 

Líchy.

MWh/rok MWh/rok t CO2/rok % CO2

Opatření

Celkové 

náklady na 

úspory

tis. Kč

Úspora emisí CO2

Výroba 

energie z 

OZE

Úspora 

energie

3 Obytné budovy

3.1 230 000 3 146 635 5,9%

3.2 37 000 768 155 1,4%

3.3 2 700 119 194 1,8%

3.4 1 300 54 42 0,4%

3.5 29 000 120 94 0,9%

3.6 85 000 2 174 1 705 15,9%

3.7 11 000 316 248 2,3%

3.8 63 000 0 0 0 0,0%

3.9 6 000 0 0,0%

Náhrada  elektrických spotřebičů za  efektivnějš í v RD a  BD

Insta la ce fotovol ta iky na rodinných domech

Insta la ce fotovol ta iky na bytových domech

Uhl íkově pozi ti vní čtvrt Líchy - kompenzace nové výstavby terc. sektoru

Modernizace osvětlení v RD a  BD

Uhl íkově neutrá lní výs tavba nových obytných budov

Komplexní renovace rodinných domů

Komplexní renovace bytových domů

Náhrada  zdrojů tepla  na uhl í za  zdroje na bioma su
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Název opatření 3.1 Komplexní renovace rodinných domů

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 635 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 230 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 1 150 ti s . Kč

 - dotační prostředky 115 000 ti s . Kč

 - jiné zdroje 113 850 ti s . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 362 ti s . Kč/snížení tuny CO2 za rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

spotřeba  energi í v členění podle energonos i telů, náklady na real izaci  

opatření

Obytné budovy

Potenciá l  renovace RD v Židlochovicích je cca  35% z celkového počtu RD 

(nerekonstruované a  s tarš í RD). V opatření se uvažuje že 95% z těchto 

RD bude renovováno (5% nebude z různých důvodů možné renovovat), 

kdy 50% z toho na doporučené hodnoty souč. prost. U a  50% projde 

hloubkovou renovací až na  pas ivní s tandard vč. insta lace ZZT z 

odpadního vzduchu. Renovace zahrnuje zateplení obvodových stěn, 

s třechy/s tropu půdy, podlahy, výměnu otvorových výplní.

Předpokládá s e financování soukromým s ektorem, tedy vlastníky RD, 

kde motivačním účinkem js ou zvyšující s e ceny energi í a  možnosti  dota cí. 

Město zabezpečí propagaci  a  zabezpečí bezplatné poradenství a  

přehled dotačních možností, doporučí real izovat hloubkovou renovaci  

na vyš š í energetický s tandard a kombinaci  s  rea l i zací obnovi telných 

zdrojů. Vhodné dota ce pro s ektor bydlení zabezpečuje program NZÚ. 

Zvažováno je poskytnutí předúvěrování a  pos kytnutí zvýhodněné půjčky.

Soukromí vlas tníci  (a  případně i  ná jemci  RD). Město jako poradenský 

subjekt a  případně taky dle dostupnos ti  vhodného nástroje zabezpečí 

zvýhodněný úvěr.

Na  trhu může v bl ízké době vzniknout schéma financování renovací 

bytových budov splácených z budoucích úspor, město bude s ledovat trh 

a  v případě dos tupnosti  zařadí tento způs ob do možnos tí financování.

Název opatření 3.2 Komplexní renovace bytových domů

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 155 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 37 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 185 ti s . Kč

 - dotační pros tředky 18 500 ti s . Kč

 - jiné zdroje 18 315 ti s . Kč

Monitorovací indikátory:

Měrné náklady na snížení emisí 238 ti s . Kč/snížení tuny CO2 za rok

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Předpokládá  s e financování soukromým sektorem, tedy vlas tníky a  SVJ, 

kde motivačním účinkem jsou zvyšující s e ceny energi í a  možnosti  dotací. 

Měs to zabezpečí propagaci  a  zabezpečí bezplatné poradens tví a  

přehled dotačních možností, doporučí rea l izovat hloubkovou renovaci  

na  vyšš í energetický s tandard a  kombinaci  s  rea l i zací obnovi telných 

zdrojů. Vhodné dotace pro sektor bydlení zabezpečuje program NZÚ. 

Zvažováno je pos kytnutí předúvěrování a  poskytnutí zvýhodněné půjčky.

s potřeba energi í v členění podle energonos i telů, náklady na  rea l i zaci  

opatření

Obytné budovy

Potenciá l  renovace BD v Židlochovicích je cca  20% z celkového počtu BD 

(nerekonstruované a  starš í BD). V opatření se uvažuje že 95% z těchto 

BD bude renovováno (5% nebude z různých důvodů možné renovovat), 

kdy 50% z toho na  doporučené hodnoty s ouč. prost. U a  50% projde 

hloubkovou renovací až na pas ivní s tandard vč. ins ta lace ZZT z 

odpadního vzduchu. Renovace zahrnuje zateplení obvodových s těn, 

s třechy/s tropu půdy, výměnu otvorových výplní.

Soukromí vlas tníci  a  SVJ (a  případně i  ná jemci  BD). Měs to jako 

poradenský subjekt a  případně taky dle dostupnosti  vhodného nástroje 

zabezpečí zvýhodněný úvěr.

Na trhu může v bl ízké době vzniknout schéma financování renovací 

bytových budov s plácených z budoucích ús por, město bude s ledovat trh 

a  v případě dos tupnos ti  zařadí tento způsob do možností financování.
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Název opatření 3.3 Náhrada zdrojů tepla na uhlí za zdroje na biomasu

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 194 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 2 700 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 14 ti s . Kč

 - dotační pros tředky 1 350 ti s . Kč

 - jiné zdroje 1 337 ti s . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 14 ti s . Kč/s nížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Obytné budovy

Kotle na  uhl í budou nahrazeny za  kotle na  biomasu s  vysokou účinnos tí. 

K real i zaci  dojde u zatím nerenovovaných RD až po renovaci  obá lky, aby 

byl  tomu při způsobený výkon nového zdroje. Součástí je i  případně 

akumulační nádoba topné vody.

Předpokládá  se financování soukromým sektorem, tedy vlastníky RDJ, 

kde motivačním účinkem js ou možnos ti  dotací a  omezování možnosti  

provozu zdrojů na  uhl í. Město zabezpečí propagaci  a  zabezpečí 

bezplatné poradens tví a  přehled dotačních možností, doporučí 

rea l i zovat společně s  renovací na  vyš š í energeti cký standard. Vhodné 

dotace pro s ektor bydlení zabezpečuje program NZÚ a pro nízkopříjmové 

domácnosti  kotl íkové dotace.

Soukromí vlastníci  (a  případně i  ná jemci  RD). Měs to jako poradens ký 

s ubjekt a  případně taky dle dos tupnos ti  vhodného nás troje zabezpečí 

zvýhodněný úvěr.

s potřeba energi í v členění podle energonos i telů, náklady na  rea l i zaci  

opatření

Název opatření 3.4 Modernizace osvětlení v RD a BD

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 42 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 1 300 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 7 tis . Kč

 - dotační prostředky 0 tis . Kč

 - jiné zdroje 1 294 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 31 tis . Kč/s nížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Obytné budovy

Bude provedena náhrada starš ích s větelných zdrojů za  nové LED zdroje s  

vysokou účinnos tí lm/W.

Předpokládá se financování s oukromým sektorem, tedy vlastníky RD a  

byt. jednotek, kde motivačním účinkem jsou i  zvyšující s e ceny energi í. 

Měs to zabezpečí propagaci  a  bezplatné poradens tví s  výběrem vhodné 

technologie.

Soukromí vlas tníci  (a  případně i  ná jemci ). Město jako poradens ký 

s ubjekt.

s potřeba elektřiny, náklady na  rea l i zaci  opatření
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Název opatření 3.5 Náhrada elektrických spotřebičů za efektivnější v RD a BD

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 94 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 29 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 145 ti s . Kč

 - dotační prostředky 0 ti s . Kč

 - jiné zdroje 28 855 ti s . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 307 ti s . Kč/snížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Obytné budovy

Bude provedena  náhrada  s tarš ích málo efektivních elektri ckých 

spotřebičů v domácnostech za  nové s  nejvyšš í třídou energetické 

účinnos ti .

Předpokládá s e financování soukromým s ektorem, tedy vlastníky RD a  

byt. jednotek, kde motivačním účinkem js ou i  zvyšující se ceny energi í. 

Město zabezpečí propagaci  a  bezplatné poradenství s  výběrem vhodné 

technologie.

Soukromí vlastníci  (a  případně i  ná jemci ). Město jako poradenský 

subjekt.

spotřeba  elektřiny, náklady na  rea l i zaci  opatření

Název opatření 3.6 Instalace fotovoltaiky na rodinných domech

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 1 705 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 85 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 425 ti s . Kč

 - dotační pros tředky 25 500 ti s . Kč

 - jiné zdroje 59 075 ti s . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 50 ti s . Kč/snížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Obytné budovy

Ins talace fotovol ta ických s ystému na  střechy (potenciá lně i  da lš í 

kons trukce) rodinných domů. K insta laci  uvažováno 55% RD a  průměrná 

vel ikost jedné FVE 6 kWp, výroba 0,9 MWh/kWp. Není uvažováno s  

vybudováním akumulace do bateriových s ystémů. Bateriový s ys tém by 

mohl  vzniknout jako s oučást energetického společenství a  využít se tím 

potenciá l  napříč celým společenstvím - vi z s amos tatné opatření.

Předpokládá s e financování s oukromým sektorem, tedy vlastníky RD, 

kde motivačním účinkem js ou zvyš ující s e ceny energi í a  možnos ti  dotací. 

Město zabezpečí propagaci  a  zabezpečí bezplatné poradenství a  

přehled dotačních možností. Vhodné dotace pro sektor bydlení 

zabezpečuje program NZÚ. Zvažováno je pos kytnutí předúvěrování a  

poskytnutí zvýhodněné půjčky. Možné je taky financování ze zdrojů 

energetického s polečens tví.

Soukromí vlastníci  (a  případně i  ná jemci  RD). Město jako poradens ký 

subjekt a  případně taky dle dostupnosti  vhodného nás troje zabezpečí 

zvýhodněný úvěr. V případě vzniku i  mís tní energetické s polečenství.

Mís to samotné rea l izace a  investi ce vlastníky RD bude pravděpodobně 

možné využít i  model  pronájmu s třechy a  jiné modely bez nutnos ti  

vstupní inves tice. Cílem by mělo být, aby výhody z takovéto insta lace 

zůstáva ly v regionu (preferovat inves tice loká lního energetického 

společenství před např. soukromým komerčním subjektem).

ins talovaný výkon FVE, vyrobená elektřina  z OZE v členění na  vlastní 

spotřebu a  dodávky do s ítě, náklady na  rea l i zaci  opatření
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Název opatření 3.7 Instalace fotovoltaiky na bytových domech

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 248 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 11 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 55 tis . Kč

 - dotační prostředky 3 300 tis . Kč

 - jiné zdroje 7 645 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí 44 tis . Kč/snížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Obytné budovy

Insta lace fotovolta i ckých systému na s třechy (potenciá lně i  dalš í 

konstrukce) bytových domů. K insta laci  uvažováno 70% BD, kdy průměrně 

využitelná plocha s třechy vl i vem umístění jiných technologi í, případně 

vl i vem orientace je 25%, výroba 0,9 MWh/kWp. Úpravu umís tění 

technologie na s třeše se může potenciá l  zvýš i t. Není uvažováno s  

vybudováním akumulace do bateriových systémů. Bateriový systém by 

mohl  vzniknout jako součást energetického společenství a  využít se tím 

potenciá l  napříč celým společenstvím - vi z samos tatné opatření.

Předpokládá  se financování soukromým sektorem, tedy vlastníky BD a  

SVJ, kde motivačním účinkem jsou zvyšující se ceny energi í a  možnosti  

dotací. Město zabezpečí propagaci  a  zabezpečí bezplatné poradenství a  

přehled dotačních možností. Vhodné dotace pro sektor bydlení 

zabezpečuje program NZÚ. Zvažováno je poskytnutí předúvěrování a  

poskytnutí zvýhodněné půjčky. Možné je taky financování ze zdrojů 

energetického společenství.

Soukromí vlastníci  (a  případně i  nájemci  BD). Město jako poradenský 

subjekt a  případně taky dle dostupnosti  vhodného nástroje zabezpečí 

zvýhodněný úvěr. V případě vzniku i  mís tní energetické společenství.

Místo samotné rea l i zace a  investice vlastníky BD bude pravděpodobně 

možné využít i  model  pronájmu střechy a  jiné modely bez nutnosti  

vs tupní investice. Cílem by mělo být, aby výhody z takovéto instalace 

zůstávaly v regionu (preferovat investice lokálního energetického 

společenství před např. soukromým komerčním s ubjektem).

insta lovaný výkon FVE, vyrobená elektřina z OZE v členění na  vlastní 

spotřebu a  dodávky do s ítě, náklady na real izaci  opatření

Název opatření 3.8 Uhlíkově pozitivní čtvrt Líchy - kompenzace nové výstavby terc. sektoru

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 0 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 63 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 12 600 tis . Kč

 - dotační prostředky 18 900 tis . Kč

 - jiné zdroje 31 500 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí - ti s . Kč/s nížení tuny CO2 za  rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Obytné budovy

V severní čás tě obce je plánovaná  nová  bytová  výstavba  doplněna  v 

malé míře i  o občans kou vybavenost formu např. komunitního centra . V 

územně plánovací dokumentaci  je požadována výstavba v pas ivním 

standardu doplněna o maximální míru obnovi telných zdrojů - 

fotovol ta iky. Tím vznikne celkově uhl íkově pozi tivní čtvrt. Přínos  tohoto 

projektu jako přebytek uhl íkové bi lance je započítaný jako přínos  

opatření a  je využi tý ke kompenzaci  nové výs tavby v terciárním sektoru. 

Nákladově se toto opatření projeví jako náklady na  vyšš í energetický 

standard a  vyš š í míru obnovi telných zdrojů oproti  výs tavbě pouze dle 

požadavků legis lativy.

Financování ještě není v této fázi  přípravy projektu dané. Předpokládá  

se podíl  měs ta  na  nákladech na  vyš š í s tandard a  OZE, i  podíl  z 

dotačních prostředků. Náklady měs ta zahrnují i  přípravu projektu.

Město a s oukromý developer jako inves toři  projektu, případně zapojení 

budoucích vlastníků objektů.

ins talovaný výkon FVE, vyrobená elektřina z OZE v členění na  vlastní 

spotřebu a  dodávky do s ítě, náklady na  rea l i zaci  opatření
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E.4. Veřejné osvětlení 

Část veřejného osvětlení je již vyměněna za účinné zdroje LED, u zbývající části bude provedena 

výměna za LED svítidla s vysokou energetickou účinností. Ve vhodných částech obce je možná 

regulace intenzity osvětlení v nočních hodinách k další úspoře energie. Opatření by mělo kvalitním 

návrhem zabezpečit i menší světelný smog a světelnou zátěž na obytnou zástavbu.  

Prostředky na realizaci je možné čerpat z dotačních programů MODFOND LIGHTPUB a NPO. 

 

 

 

E.5. Průmysl 

Sektor průmyslu a zemědělství je v souladu s metodikou SECAP vyjmut z bilancí i hodnocení. 

 

E.6. Doprava 

V oblasti dopravy má město dosah zejména na svůj vozový park, kde je plánovaná obměna vozidel 

a využití sdílených automobilů převážně na elektrický pohon. Dále je prioritou města podpora 

cyklistické a pěší dopravy a vytváření předpokladu rozvoje elektromobility instalací veřejných 

nabíječek. Přínosy z opatření kompenzují přirozený nárust dopravy. V souladu s metodikou SECAP 

není počítáno s dopravou na krajských a státních komunikacích. 

 

 

Název opatření 3.9 Uhlíkově neutrální výstavba nových obytných budov

Sektor

Popis opatření

Snížení emisí v roce 2030 0 tun CO2/rok

Náklady na realizaci 6 000 tis. Kč

z toho:

 - náklady obce 30 tis . Kč

 - dotační prostředky 4 800 tis . Kč

 - jiné zdroje 1 170 tis . Kč

Měrné náklady na snížení emisí - ti s . Kč/s nížení tuny CO2 za rok

Monitorovací indikátory:

Financování:

Zapojené subjekty:

Poznámky:

Obytné budovy

Předpokládá  se s  novou výs tavbou bytových budov (RD, případně i  BD) v 

pas ivním standardu doplněna  o maximální míru obnovi telných zdrojů - 

fotovol ta iky. Požadavek by měl  být stanoven územně plánovací 

dokumentací, případně jinými  nás troji  měs ta. Nákladově s e toto 

opatření projeví jako náklady na  vyš š í energetický s tandard a  vyš š í míru 

obnovi telných zdrojů oproti  výstavbě pouze dle požadavků legis lativy. 

Odhadovaný počet nových RD je 10 do roku 2030.

Předpokládá  se pokrytí větš iny vícenákladů na  uhl íkově neutrá lní 

bytovou výstavbu z dotace NZÚ, dofinancování vlas tníky nových RD 

(případně BD).

Soukromí vlas tníci  nových RD. Měs to jako poradens ký s ubjekt a  

případně taky dle dostupnos ti  vhodného nás troje zabezpečí zvýhodněný 

úvěr.

insta lovaný výkon FVE, vyrobená elektřina  z OZE v členění na  vlastní 

spotřebu a  dodávky do s ítě, náklady na  rea l i zaci  opatření

 Náklady 

obce

Dotační 

prostředky
Jiné zdroje

4 Veřejné osvětlení

4.1 5 800 3 500 2 300 0

Opatření

Celkové 

náklady na 

úspory

Z toho:

tis. Kč

Moderniza ce veřejného osvětlení

MWh/rok MWh/rok t CO2/rok % CO2

Opatření

Celkové 

náklady na 

úspory

tis. Kč

Úspora emisí CO2

Výroba 

energie z 

OZE

Úspora 

energie

5 Doprava

5.1 200 61 0 0,0%

5.2 1 500 0 0 0,0%

5.3 420 20 0 0,0%

Podpora cykl i s tické a  pěš í dopravy

Čás tečná ná hra da vozidel  města  za  elektrická  sdílená auta

Podpora ekologické dopravy vytvořením nabíjecích míst
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E.7. Systémová opatření a výroba elektřiny z OZE mimo budovy 

Kromě potenciálu střech a konstrukcí budov je žádaný a pro dosažení cíle snížení emisí CO2 na 

území Židlochovic i nezbytný rozvoj obnovitelných zdrojů energie i na dalších plochách. 

Velmi vhodnými jsou plochy parkovišť, kde zastřešením pomocí fotovoltaických panelů vzniká 

prostor s vhodnějšími podmínkami pro parkování vozidel a zastřešení je plně využité pro produkci 

obnovitelné elektřiny. Jedná se např. parkoviště automobilů u nádraží, další vhodné plochy jsou 

přístřešky a autobusové zastávky apod.  

  Agrivoltaika je nový rozvíjející se trend instalace fotovoltaiky nad zemědělskou půdu při 

zachování využití pro zemědělskou produkci. Jde o synergický efekt, kdy při vhodném uspořádání a 

skladbě produkce je zabezpečeno dvojí využití půdy a vzájemně se vhodně doplňuje produkce 

elektřiny z obnovitelných zdrojů a efekt žádaného částečného stínění a ochrany rostlin. Předpokládá 

se využití lokality Cézavy, kde je město vlastníkem určité části pozemků, ale je možné zvážit i jiné 

lokality.  

Plné instalaci by měla předcházet vzorová instalace a příprava projektu může proběhnout po 

nasbíraní prvních zkušeností s podobnými projekty v ČR, které jsou momentálně v přípravě. 

Podmínkou je změna legislativního prostředí, úpravy zákonů a vyhlášek jsou momentálně v přípravě.     

Dalšími opatřeními podporujícími rozvoj obnovitelných zdrojů energie je vytvoření městského 

společenství pro komunitní energetiku, které ekonomicky zvýhodní sdílení elektřiny v rámci katastru 

obce. Příprava úpravy legislativy momentálně probíhá formou novely energetického zákona. 

Podmínkou dobře fungující komunitní energetiky je instalace inteligentních elektroměrů, tzv. 

smart metrů pro možnost účtování energie v krátkých časových intervalech např. 15 minut.  

Bateriové uložiště slouží taky jako podpora rozvoje komunitní energetiky, kdy hlavně v pozdější 

fází, kdy bude podíl výroby elektřiny z OZE v obci vyšší, zabezpečí ekonomičtější vlastní spotřebu 

elektřiny na území obce. Lze předpokládat využití i pro podpůrné služby a tím zlepšení ekonomiky 

takového uložiště. V bilanci nákladů je předpoklad bateriového úložiště o kapacitě 1 MWh, mělo by jít 

o modulární systém.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Příklad podoby agrivoltaiky nad vinicí ve Francii 

Zdroj: Solární asociace 

MWh/rok MWh/rok t CO2/rok % CO2

Opatření

Celkové 

náklady na 

úspory

tis. Kč

Úspora emisí CO2

Výroba 

energie z 

OZE

Úspora 

energie

6.1 8 000 193 151 1,4%

6.2 11 000 270 212 2,0%

6.3 13 000 480 377 3,5%

6.4 11 000 420 329 3,1%

6.5 8 000 300 235 2,2%

6.6 25 000 0 0,0%

6.7 7 900 72 57 0,5%

6.8 2 500 0 0,0%Vytvoření měs tského společens tví pro komunitní energetiku

Agrivol ta ika  Céza vy na měs tských pozemcích

Agrivol ta ika  Céza vy na os tat. pozemcích - čá stečné využití

Fotovolta ika  na jiných měs ts kých plochá ch (parkovište. a pod.)

Fotovolta ika  na parkovišti  budoucího Archeoparku

Insta la ce intel igentních měřičů energi í

Spolureal i zace (agro)fotovol ta iky v okolních obcích formou PPA

Bateriové uloži š tě pro komuni tní energeti ku (rozš iři telné)
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E.8. Komentář k náhradě plynového vytápění za tepelná čerpadla (TČ) a biomasu 

S ohledem na současnou situaci v polovině roku 2022 je trendem, a i strategií ČR odklon od 

fosilních paliv nakupovaných z Ruska. Přechod ze zemního plynu pro vytápění a ohřev TV je možný 

zejména na systém s tepelným čerpadlem (TČ), případně na biomasu.  

S ohledem na metodiku SECAP, kdy se pro opatření počítá s emisními faktory elektřiny pro 

výchozí rok i v navrhovaných opatřeních, nevychází náhrada plynových zdrojů tepla s pozitivní bilancí 

CO2. Poměr hodnot místního emisního faktoru elektřiny pro Židlochovice a emisního faktoru pro 

zemní plyn je cca 3,9. Z toho důvodu by bylo potřebné pro pozitivní bilanci počítat s průměrným 

topným faktorem tepelných čerpadlem vyšším, než je tato hodnota, tedy minimálně 4,0. Tato 

hodnota je reálná, ale pouze u nejlepších TČ vzduch voda a velmi nízké teplotě otopné soustavy a u 

TČ systému země voda taky v kombinaci s nízkou teplotou otopné soustavy.  

Při snížení emisního faktoru elektrické energie, bude takováto instalace z pohledu emisní bilance 

vhodná, proto z faktického hlediska lze takovýto přechod na TČ považovat za žádaný a podporovaný.  

Přechod z plynových zdrojů tepla na zdroje tepla na biomasu je z hlediska emisní bilance CO2 

žádaný, ale ve větším měřítku by znamenal lokální emisní zátěž jinými polutanty. Lze jej tedy 

podporovat do určité míry a lze předpokládat, že k takovému přechodu bude přirozeně docházet 

zejména s ohledem na provozní náklady a dostupnost paliv. Ve výpočtech emisní bilance 

(navrhovaných opatřeních) však s těmito vlivy není počítáno. 
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F. HODNOCENÍ RIZIK A ZRANITELNOSTI (RVA) 

F.1. Charakteristika Židlochovic v souvislosti se změnou klimatu 

Umístění Židlochovic 

Základní charakteristika obce je dána jejím umístěním v oblasti klimatického regionu T4, 

nejsuššího a nejteplejšího klimatického regionu v ČR. Tato oblast je charakteristická krátkým teplým 

až mírně teplým jarem a podzimem, dlouhým teplým a suchým létem a krátkou mírnou zimou. S tím 

souvisí hlavní předpovědi pro dané území.  

 

 

 

Umístění obce v rámci České republiky 

 

Funkční využití území 

Katastr obce se rozkládá na 593 ha. Zemědělská půda zabírá téměř dvě třetiny území (62 %), 

zatímco nezemědělská půda tvoří jen 38 % celkové plochy. Do zemědělské půdy se řadí orná půda 

(35 %), poté zahrady a sady (celkem 23 %) a trvalý travní porost (3 %). V nezemědělské půdě, která 

zabírá celkem 38 % celkové plochy, tvoří zastavěná plocha a ostatní plocha celkem 30 %, vodní plocha 

8 % a lesní pozemek 5 %. Zastavěná část obce se nachází na obou březích Svratky. 

 

Obec má vzhledem k své velikosti poměrně malou rozlohu nezastavěné plochy na svém 

území. Krajina území je kulturní krajinou, extenzivně obhospodařenou, s nízkým podílem lesů a 

vodních ploch. Svou mozaikou sadů, vinic, lesíků a zahrad vytváří specifický krajinný ráz území. Oblast 

vrcholu Výhonu byla v roce 2002 vyhlášena přírodním parkem. Ve svém okolí se jedná o nejvyšší 

vrchol, který dosahuje výšky 355 m n. m.  

 

Mapa funkčního využití území, zdroj: geoportál 

 

legenda:  

 oranžová-sady a zahrady 

 světle žlutá – nezavlažovaná orná půda,  

 zelená – lesy 

 tmavě žlutá-louky a pastviny,  

 okrová – zemědělské oblasti s přiroz. vegetací 

 červená – zástavba 

 fialová sportovní a rekreační plochy 

 

 

Židlochovice mají řadu výhod ve stávajícím stavu, který má již řadu prvků, které v území pomáhají 

snižovat možná rizika. Přímo v zastavěném území je umístěn zámecký park, který funguje jako 

významný krajinný prvek s velkými vzrostlými stromy, zasakovacími plochami a dalšími krajinnými 

hodnotami. Na východní straně obce leží kopec Výhon, který představuje krajinnou dominantu, a 

navíc velké plochy jsou využity pro extenzivní sady a zahrady, v horní části kopce má být rozšířen lesní 

porost Velkého Hájku. Také zastavěné území má výhodu v množství velkých vzrostlých stromů. 

 

Zastavěné území  

V obci převažuje funkce bydlení a veřejné vybavenosti, v jižní části jsou umístěny průmyslové 

areály. Podél řeky Svratky na východním břehu vede hlavní průjezdná komunikace.  

Budovy v obecním vlastnictví mají potenciál k doplnění adaptačních opatření především 

budovy, u kterých se předpokládá rekonstrukce či přístavba v blízkém období (Strejcův sbor, stadion, 

dostavba školy). Budovy, které se realizovaly v posledních letech, z velké části adaptační nároky 

splňují (nový pavilon školy a školní zahrada,  

Podobně v případě veřejných prostor největší prostor pro změnu představují plochy 

k rekonstrukci (Coufalíkovo nám., Komenského ulice, Náměstí Míru, ulice Strejcův sbor). Také na 

veřejných prostorech je třeba řešit především modrozelenou infrastrukturu – hospodaření s dešťovou 

vodou, plochy vegetace.  
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Pozemky ve vlastnictví obce (modrou barvou) 

zdroj: www.nahlizenidokn.cz 

 

Hospodaření s vodou 

Celé území obce Židlochovice se nachází na zvodnělém podloží, takže nehrozí dlouhodobý 

nedostatek podzemní vody. S tím souvisí také vysoká hladina podzemní vody. Při větších deštích tak 

řada objektů poblíž řeky trpí zaplavováním sklepů. 

Celé zastavěné území je situováno na obou březích řeky Svratky, takže je nutné řešit 

protipovodňovou ochranu. Ta je vybodována pomocí zemních násypů kolem zastavěných částí.  

Problematická situace může nastat v případě přívalových dešťů přímo na území obce, kdy by 

protipovodňové valy mohly fungovat naopak jako hráze dočasně zaplaveného poldru uvnitř zástavby. 

 

Zásobování pitnou vodou  

Vodovod je v majetku vodárenského svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko. 

Dříve bylo zásobování vodovodní sítí z místních studní, které je v současnosti plně nahrazeno 

zásobováním z Vírského oblastního vodovodu. Pro zásobování je na svahu Výhonu umístěn vodojem, 

který však nemá kapacitu pro další rozsáhlejší výstavbu v obci a musel by být doplněn novou 

odbočkou (Chytré Líchy). 

Původní studny byly v roce 2020 obnoveny a slouží jako záložní zdroj vody, který má dostatečnou 

kapacitu i dobrou jakost vody. Obnovení jejich činnosti je možné v řádu hodin (cca 4 hod pro vodu 

v užitkové kvalitě, cca 8 hod pro pitnou vodu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodovodní síť 

zdroj: generel vodovodní sítě Židlochovic 

 

Kanalizace 

Správce stokové sítě je VAK Židlochovicko. Délka stokové sítě: cca 20 km 

Kanalizace je ve většině obce jednotná, na které jsou umístěny 4 odlehčovací komory, jejichž 

přetok vede do řeky Svratky (hrozí znečištění vodoteče). 

Oddílná kanalizace (samostatné vedení splaškové a dešťové kanalizace) pouze lokálně – na levém 

břehu řeky na sídlišti Družba a v části ul. Masarykova, v pravém břehu řeky v nové zástavbě na jihu 

města a severně od ul. Jiráskova 

Obec disponuje vlastní ČOV na pravém břehu Svratky na jihu města, - ČOV čistí odpadní vody z 

Vojkovic a Židlochovic s max. denní průtokem Qd 1584 m3/den a kapacitou 13,8 l/s. 
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Při zvýšeném dešťovém nátoku na ČOV jsou vody čerpány dešťovými čerpadly. Toto čerpané 

množství je rozděleno na 30 l/s na ČOV a 33 l/s do dešťové nádrže o objemu 64 m3.  

V případě intenzivního deště (1x2 roky) hrozí přetížení stokové sítě (viz mapa – červeně zaznačeny 

přetížené stokové sítě). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoková síť  

červeně zaznačeno přetížení sítě v případě intenzivního deště,  

zdroj: generel kanalizace Židlochovic   

 

Vegetace  

Na území obce nachází několik velkých přírodě blízkých ploch: 

 Zámecký park patří do soustavy Natura 2000 a představuje velkou krajinnou hodnotu 

nadmístního významu. Původní park je v současnosti doplněn novými výsadbami. 

 Výhon – kopec s využitím pro zahrady a vinohrady představuje důležité místo pro biodiverzitu 

a rekreační funkci. 

 Líchy – nový krajinný prvek na místě původní zemědělské plochy, výsadby, vodní plocha.  

Také menší plochy zeleně na veřejných prostorech jsou pro fungování boce významné: 

 Náměstí Míru – pergoly s popínavkami, platany 

 Coufalíkovo náměstí – plocha parkového charakteru s vzrostlými stromy před kostelem, 

nepříliš udržované výsadby 

 Předzámecký park – nově vybodovaná plocha pobytového parku městského typu jako 

předprostor zámku 

 Park u lávky přes Svratku – pobytové prvky u pěší cesty podél Svratky 

 Park u Robertovy vily – park zahradního typu se vzrostlými starými stromy, komorní 

charakter 

 

Výhodou Židlochovic je velké množství vzrostlých stromů v zastavěném území obce – především 

v centrální části kolem zámku. Tato kvalita je doplňována novými výsadbami ve veřejných prostorech 

(okolí Robertovy vily, nádraží, kolem nových parkovacích ploch apod.) Další podstatnou hodnotou je 

množství zahrad se vzrostlými stromy, které určují charakter obce (kolem Žerotínova nábřeží), a také 

plochy sídlištní zeleně. Z hlediska charakteru obce a obytné pohody jsou podstatné i výsadby na 

trvalkových záhonech (okolí autobusového nádraží, ostrůvky na Žerotínově Nábřeží apod.) 

 

F.2. Očekávané meteorologické a klimatické události  

Také v Židlochovicích můžeme očekávat většinu extrémních klimatických jevů predikovaných pro 

území České republiky jako celku s tím, že Židlochovice se již nyní nacházejí v oblasti suché a teplé, 

což se bude v budoucnu ještě posilovat. 

 

Hlavními meteorologickými událostmi tedy budou pravidelně, či se mohou vyskytnou ojediněle: 

 Extrémní teploty – především v době léta, může se jednat o krátké období přehřátí, ale i 

dlouhodobější vlny horka (několik po sobě následujících tropických dní, kdy teplota přes den 

dosahuje nad 30°C, a tropických nocí, kdy neklesne pod 20°C). 

 Sucho – z hlediska fungování krajiny je podstatný rozdíl mezi množství dešťových srážek a 

potřebou vody pro evaporaci daného území, výpočtově se určuje odchylkou od 

dlouhodobého průměru, zemědělské sucho vyznačující se nedostatkem půdní vlhkosti, 

nárůstem teploty se očekává nárůst vody potřebné pro vypaření, přičemž množství srážek již 

teď je dlouhodobě nízké 

 Přívalové srážky – s nárůstem teplot, přehřátím území a stoupáním horkého vzduchu and 

územím lze očekávat, že srážky budou přicházet v podobě bouřek a přívalových dešťů 
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 Silný vítr, větrné bouře – rovinatost okolního terénu umožňuje rychlé proudění větru na velké 

vzdálenosti bez poklesu rychlosti 

 Ledovka, nárazové mrazy – přestože podle predikcí poroste průměrná teplota během celého 

roku, mohou se vyskytnout nárazové mrazy (což je způsobeno rozkladem polárního vortexu 

oddělující polární oblasti), které mohou poškodit stromy a další vegetaci 

 

F.3. Rizika relevantní pro dané území 

Přehřívání území 

Průměrná roční teplota vzduchu za období 1981-2010: 9.1-10C. Průměrná roční teplota vzduchu 

kolem roku 2050: až 11.1-12C (model IPSL) a 12.1-14C (podle modelu HadGem). V současnosti je na 

území v létě průměrně 15 tropických dnů (kdy maximální teplota vzduchu vystoupá nad 30 C), v roce 

2050 těchto dnů bude dvojnásobek.  

V průměru zasahuje území 1-2 horkých vln za rok a průměrná délka vlny trvá 8 dnů.  V roce 2050 

modely naznačují až 3 horké vlny ročně s dvojnásobnou délkou trvání.   

 

V letním období je umocněn tzv. efekt tepelného ostrova, kdy sluneční záření je povrchy 

pohlcováno a následně vyzařuje energii zpět do okolí.  Významný vliv na teplotní situaci má zastavěné 

území bez vegetace a rozsáhlé zemědělské plochy obzvláště v době, kdy jsou bez vegetačního 

pokryvu. Ukázku tepelného ostrova v teplý letní den ukazuje snímek z družice Landsat ze srpna 2020. 

 

Nejvíce tepla vyzařuje zemědělská orná půda na východě katastru a zastavěné území kolem řeky. 

V zastavěném území se nejvíce přehřívají tmavé plochy, jako jsou střechy průmyslových areálů (okolí 

Cukrovaru), což je významné pro přehřívání celého území. Z hlediska uživatelů jsou nejvíce náchylné 

k přehřívání velké zpevněné plochy bez stínění (okolí vlakového nádraží, parkoviště u Penny apod.). 

Další veřejné zpevněné plochy už mají stínění (autobusové nádraží – přístřešky s folií, velké stromy). 

Pro ochlazení jsou nejpodstatnější plochy vegetace (především vzrostlé stromy) a vodní plochy. Takže 

sady a zahrady a řeka představují v území chladnější části.  

 

 

Termální snímek 

 sytě červená – nejvíce přehřívané plochy 

 modrá – ochlazované plochy 

 

Dlouhodobé sucho  

V současné době je průměrný srážkový úhrn 490 mm/rok. V budoucnosti očekáváme podobné 

množství srážek, ale jejich rozložení bude odlišné. Také vlivem větších teplot bude zvýšený výpar, což 

přispěje k nedostatku vody v krajině. Kvůli nedostatku sněhové pokrývky dochází k většímu odtoku 

vody už v zimních měsících, a tak už na začátku vegetační sezóny hrozí nedostatek vody v půdním 

profilu. 

Sucho můžeme vyjádřit tzv. vodní bilancí za vegetační sezónu, tedy rozdíl mezi srážkami a 

výparem a transpirací rostlin v průběhu jejich vegetační sezóny. Současná vodní bilance v krajině zas 

poslední období je negativní a do budoucnosti se očekává, že se rozdíl bude prohlubovat. 

 

Dopady sucha na krajinu se projevují v řadě oblastí: 

 Snížená hladina vody ve vodních tocích, zhoršená kvalita vody – výskyt sinic, bakterií, zápach 

 Usychání lesů a stromů v krajině 

 Požáry – uschlý porost je mnohem náchylnější na omylem založený či přirozený požár, příchod 

bouřek na vyschlou krajinu představuje dříve v našich podmínkách nečekané nebezpečí 
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 Nárůst škůdců a parazitů – zhoršenými podmínkami pro růst rostlina stromů se zvyšuje výskyt 

a působení řady dekompozitních organismů (jmelí, kůrovec, dřevokazné houby) 

 Větrná eroze na polích – souvisí s rovinatou konfigurací terénu obhospodařovanou 

průmyslovým typem zemědělství, zvýšené množství prachu pak ovlivňuje především 

zastavěné území obce 

Dopady sucha můžeme zmenšit podporou retenčních schopností krajiny, tedy stálým pokryvem 

vegetace na orné půdě, vhodným osevním postupem, protierozními opatřeními a organickým 

hnojením. V zastavěném území nám pomůže tzv. modro-zelená infrastruktura, která pomocí 

vegetace a vodních prvků zadrží vodu a ochladí okolí.  

 

F.4. Povodně, přívalové deště lokální záplavy 

Povodně: 

Židlochovice leží na soutoku Svratky a říčky Litavy. Územím prochází také vodní tok Farský potok, 

který se vlévá do Svratky v zastavěném území obce. Největší povodňovou vlnu může způsobit Svratka 

vzhledem k mohutnosti a délce toku. Příčiny povodní na předchozí části toku Židlochovice nemohou 

ovlivnit, proto je třeba se připravit na případnou eliminaci škod v případě povodně.   

Obec má povodňový plán z roku 2010 a nejnovější aktualizaci z r. 2016. Stoletý průtok (Q100) je pro 

řeku Svratku vypočítán na objem 400 m3/s. Pod mostem proteče max 297 m3/s , zbytek se přelije 

přes komunikaci na ul. Brněnská u koupaliště do inundace (viz mapa). Pravý břeh chráněn před 

stoletou vodou protipovodňovou ochranou z r. 1999 a 2006. Město chrání sypané hráze a betonové 

zdi.  

 
 

Přelití (zasažené území) při stoleté vodě, zdroj: geoportal 

 

Podzemní voda: 

Obec se potýká s vysokou hladinou podzemní vody, kdy se podzemní voda pohybuje v 

podzemních korytech souběžných s korytem řeky. Někdy se tak dostává do sklepů budov, které tím 

ohrožuje.  

 

Přívalové srážky: 

Při přívalových srážkách je voda ze svahů Výhonu odváděna záchytnou sítí svodnic a vpustí do 

kanalizace, příkopů nebo do Farského potoka. V některých oblastech je toto odvedení nedostatečné 

a dochází k vymílání krajnic. V obci se nenachází retenční vodní plochy. 
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Eroze: 

Obrázek odtokových poměrů naznačuje, že voda ze srážek stéká ze svahů kopce Výhonu směrem 

k intravilánu, kde je v zástavbě odvedena kanalizací. Při větších srážkách může dojít 

k problematickým situacím na komunikacích a k vymílání krajnic.  

 

 
 

Mapa: odtokové linie, zdroj: VÚMOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuv půdy 

Podle geologické mapy je území Výhonu vystaveno riziku sesuvů půdy, přičemž část severních 

svahů je definována jako aktivní území. To je dáno geologickou skladbou jednotlivých vrstev písčitých 

a flyšových, které při nadměrném zavodnění mohou ztratit stabilitu. Proto je třeba vodu z území 

primárně odvádět, a ne zasakovat do podloží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa svahové nestability, zdroj: ČGS 

 světle šedá – uklidněné svahové nestability 

 šedá – dočasně uklidněné 

 růžová – aktivní 
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F.5. Lidé a majetek ohrožení dopady změny klimatu 

Dopady vln horka se týkají všech obyvatel obce – nemožnost dostatečného spánku během 

tropických nocí (nad 20 °C) vedoucí zhoršení koncentrace, únavě a stresu. Zároveň nejvíce trpí tzv. 

rizikové skupiny, mezi které patří dlouhodobě nemocní, starší lidé a malé děti, jejichž organismus 

není schopen dostatečné termoregulace, což může vést k vážným zdravotním komplikacím, někdy i 

k fatálnímu ohrožení života tepelným stresem. Proto je potřeba se na vlny horka připravit dopředu 

(zásoby základního vybavení, léků, a důsledně sledovat možné příznaky akutního stavu (zarudnutí, 

pocit přehřátí, apatie, agresivita atp.). Dlouhodobé horko vede navíc k sociální izolaci zranitelných 

skupin, protože se kvůli nadměrnému horku bojí vycházet. 

Také pro nemovitosti nadměrné povrchové teploty, které letní dny představují, způsobují 

problémy – praskání při nedostatečně řešení dilataci, rychlé stárnutí materiálu apod. Předcházet lze 

stíněním materiálu (zelené střechy, fotovoltaika atd.). 

 

Pro nemovitosti hlavní rizika představují povodně a záplavy v blízkosti vody. Rozsah škod většinou 

představuje násobně větší investice než adaptační opatření, které by riziko snížilo (retence vody, 

zadržování vody v krajině atp.). Pokud by došlo k sesuvu půdy, tak podobně jako u povodní 

představuje riziko pro nemovitosti, nejen domy, ale i zahrady či veřejné prostory. 
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G. ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ 

G.1. Připravovaná a realizované adaptační opatření 

Během analytické části byly shromážděny projekty obce, na kterých se již pracuje nebo jsou ještě 

ve fázi obecnějšího či již rozpracovanějšího záměru. Některé projekty se přímo týkají adaptací – 

výsadby, práce s vodou, krajinné prvky atp., některé jsou obecnější (výstavba nových domů, 

rekonstrukce), ale i tyto projekty mají svůj adaptační potenciál, proto byly zahrnuty do tohoto 

přehledu projektů. 

 

Vybrané projekty byly rozděleny do tří kategorií podle priority a rozsahu: 

 

Kategorie Popis projektu 

Projekt aktuální 

Jedná se o záměr, který je jasně definován, často probíhá již některá z 

fází přípravy či realizace (přípravné práce, prověření, projektové práce 

atp.). Adaptační strategie popisuje možné zvýšení adaptačního 

potenciálu daného projektu. Realizace je prioritní. Obec směřuje k 

dokončení již v blízké budoucnosti.   

Projekt vhodný 

Záměr je definován na další období, zatím je v obecnější rovině nebo se 

jedná o dlouhodobý záměr. Případně představuje adaptačně důležitý 

projekt, který však zatím nebyl dostatečně rozpracován. 

Projekt výhledový 

Nový nápad směřující ke zvýšení adaptační schopnosti města. Podoba 

a konkrétní řešení je nutné prověřit. Rozsah se pohybuje od drobnějších 

zásahů až k plošně velkým změnám. Projekt je možné realizovat v 

budoucnosti na základě zpřesnění technického řešení a podle možností 

a finančních kapacit obce (např. podle dotačních příležitostí). 

 

Připravované projekty jsou rozděleny do tří kategorií – budovy, veřejná prostranství včetně zeleně 

a hospodaření s vodou a volná krajina.  

 

 

 

G.2. Přehled projektů 

Projekty aktuální 

Budovy  Nové nákupní centrum Lidl včetně řešení okolí 

 Přístavba školy 

 Chytré Líchy 

 Obnova Robertovy vily 

Veřejné prostory  Promenáda kolem Svratky 

 Veřejné prostory Chytré Líchy 

 Kvalitní péče o stávající zeleň 

Krajina  Výhon – rozšíření Velkého Hájku 

 Povodňový park 

 

Projekty vhodné 

Budovy  Výstavba nové polikliniky 

Veřejné prostory  Parkoviště – rozčlenění plochy vegetací, stínění fotovoltaikou 

 Rekonstrukce Komenského ulice 

 Obnova Coufalíkova náměstí 

 Rekonstrukce Náměstí Míru 

 Sportovní areál 

 Vybudování archeoparku 

 Zasakovací průlehy ve veřejném prostoru 

Krajina  Komplexní pozemkové úpravy 

 Zajištění opatření proti sesuvu půdy 

 Obnova lužního lesa za čistírnou 

Procesní doporučení  Poradna pro obyvatele 
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Projekty výhledové 

Budovy  Nová budova hasičského záchranného sboru 

 Rekonstrukce Strejcova sboru/Švestkova domu 

 Světlé střechy kolem pivovaru 

 Bytové domy – efektivní využití vody, světlé střechy 

 Biosolární střechy    

Veřejné prostory  Obnova Farského potoka 

 Péče o koupaliště 

 Odbočka Vírského vodovodu pro novou výstavbu 

 Podpora retence dešťové vody a zasakování – eliminace 

odlehčovacích komor 

Krajina  Hospodaření s půdopokryvnými rostlinami 

 Agrivoltaika 

 Hospodaření regenerativním zemědělství 

 Hospodaření agrolesnickými postupy 

Procesní doporučení  Zakomponování adaptačních řešení do strategických 

dokumentů města 

 Zásady pro jednání s developery 

 Standardy pro kvalitní zadání veřejných budov   

 Obnova předzahrádek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.2.1. Budovy 

Nové nákupní centrum Lidl včetně řešení okolí 

Popis Nový supermarket na původně obecních pozemcích. 

V okolí povodňová jezírka přírodního charakteru přístupná veřejnosti, 

zasakování dešťové vody v okolním území. 

V současnosti začíná příprava projektové dokumentace. 

Lokalita Sever katastru – na soutoku Svratky a Litavy 

Adaptační potenciál Střecha prodejní haly – snížení přehřívání střechy – zelená střecha, 

biosolární (kombinace s fotovoltaikou), světlá střecha (pokud není ze 

statických důvodů možné umístění zelené). 

Prověření úspor vody – využití akumulační srážkové vody pro provoz a 

zalévání, vakuové způsoby splachování, efektivní vodovodní baterie 

apod.  

Podoba parkoviště s dostatečným stíněním – kombinace vzrostlých 

stromů a fotovoltaiky, nestačí pouze zasakovací dlažba. 

Dostatečné napojení na pěší a cyklodopravu – lávka pro pěší, 

dostatečné zázemí pro cyklisty (sprchy pro zaměstnance). 

Na co nezapomenout Zapojení obyvatel do přípravy projektu, dostatečné seznámení s 

řešením. 

Spolupráce na řešení s okolními dotčenými obcemi (Vojkovice, Blučina). 

 

Přístavba školy 

Popis Připravený projekt 

Lokalita Ulice Tyršova 

Adaptační potenciál Zelená střecha 

Využití dešťové vody 

Snížení přehřívání – např. povrchem střechy a barevností střechy 

Na co nezapomenout  

 



   
  

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)                     58 
 

Chytré Líchy 

Popis Připraveno zadání na celé území, které respektuje výsledky příprav 

podle DBU. Podle výsledků architektonické soutěže pokračují další 

projekční fáze 

Lokalita Líchy 

Adaptační potenciál Základem je práce s vodou pro celé území, která je ovlivněna vysokou 

hladinou spodní vody.  

Podoba výsadeb odpovídající městské struktuře zástavby, omezení 

zpevněných ploch (využití zasakovacích řešení – štěrkové trávníky), 

zasakování zajistit přes plochy zeleně. 

Venkovní prostor stínit např. s využitím fotovoltaiky. 

Je možné prověřit možnost využití vakuových způsobů splachování a 

odvádění kanalizace. 

Na co nezapomenout Prověření fungování protipovodňových hrází v případě intenzivního 

deště přímo v dané lokalitě. 

Podpořit retenční prostory pro dočasné zachycení dešťové vody. 

 

Obnova Robertovy vily 

Popis Stávající budova využívaná pro Základní uměleckou školu a knihovnu z 

konce 19. století, jejíž fasáda je ve špatném stavu. Součástí je okolní 

parkový areál, kde jsou také terénní sníženiny k zasakování vody 

Lokalita Ulice Nádražní 

Adaptační potenciál Součástí rekonstrukce co největší možné zateplení s ohledem na 

historickou podobu domu (střešní pláště, podlahy, okna…) a efektivní 

zdroj vytápění. 

Na co nezapomenout Součástí by mělo být vhodné využití šedé vody a akumulace srážkové 

vody. 

 

 

Výstavba nové polikliniky 

Popis Obecný záměr vybudování městské novostavby 

Lokalita Ještě není jednoznačně určen 

Adaptační potenciál Nulový dům s využitím obnovitelných zdrojů na provoz.  

Vnější stínění oken. 

Biosolární střecha/ světlá střecha s fotovoltaikou a využitím dešťové 

vody. 

Vhodné řešení okolí – umístění stromů, řešení zeleně, zasakování. 

Parkování se snížením přehřívání. 

Hospodaření s dešťovkou, stínění zelení, fotovoltaikou. 

Na co nezapomenout Vhodná dostupnost pro nemotorovou dopravu 

 

Nová budova hasičského záchranného sboru 

Popis Zatím funguje spolek dobrovolných hasičů, výhledově by měla 

vzniknout jednotka hasičů pro JMK. Zatím existuje studie rozvoje 

areálu, nutný výkup okolních domků, přístavba a rekonstrukce původní 

hasičárny. 

Lokalita Ulice Strejcův sbor 

Adaptační potenciál Zpevněné plochy se svedením vody do zasakovacích ploch. 

Střechy zajistit proti přehřívání – světlé povrchy, zelené střechy, využití 

fotovoltaiky. 

Na co nezapomenout V areálu dobře plánovat zpevněné plochy, aby nevznikly nadbytečné. 

Méně používané plochy možné řešit se zatravňovací rošty nebo 

štěrkové trávníky. 
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Rekonstrukce Strejcova sboru/Švestkova domu 

Popis Zajímavý historický komplex, který je vhodné obnovit – původní objekt, 

který souvisí s komunitou Jednoty bratrské, staré renesanční sklepy 

pod ulici, kolem vede Farský potok, v blízkosti krypta Žerotínů 

Lokalita Strejcův sbor 

Adaptační potenciál Vzhledem k městské formě a památkové ochraně lze realizovat jen 

drobnější řešení – využití vody pro kašnu, plochu parkoviště vytvořit 

propustnou (kamenná dlažba se širokými spárami) 

Na co nezapomenout  

 

Světlé střechy kolem pivovaru 

Popis Velké budovy kolem pivovaru s tmavými střechami vykazují největší 

zdroj přehřívání v zastavené části města 

Lokalita Mezi ulicemi Nádražní, Zámeckou a Robertovou 

Adaptační potenciál Při rekonstrukcích nahradit světlými střechami, které budou mít vyšší 

albedo. Součástí může být také stínění ´fotovoltaickými panely. 

Na co nezapomenout Nutné přesvědčit památkáře o možnosti změnit povrchy) 

 

Biosolární střechy    

Popis Kombinace zelené extenzivní střechy a FV panelů 

Lokalita Podle možností 

Adaptační potenciál Dvě složky střechy – extenzivní zelená střecha a fotovoltaika – fungují 

obě adaptačním způsobem, protože omezují přehřívání. Zelená střecha 

navíc akumuluje dešťovou vodu a následně ji odpařuje 

Na co nezapomenout Prověřit doplnění u stávajících objektů (dostavby školy – obě části,  

 

Bytové domy – efektivní využití vody, světlé střechy 

Popis Bytové domy vlastněné obcí při rekonstrukci budou mít zapracované 

adaptační prvky: 

 světlá barva střechy nebo zelená střecha (obojí kombinovatelné 

s umístění FV panelů) 

 akumulace a využití dešťové vody jako užitkové vody pro dům  

 přečištění a využití šedé vody (málo znečištěná voda z umyvadel 

a sprch) 

 případně rekuperace tepla z teplé vody 

 úsporné zařizovací předměty (úsporné splachování WC mís, 

provzdušňovací perlátory) 

 rekuperační jednotky pro pravidelnou výměnu vzduchu se 

zpětným využitím tepla 

 - vnější stínění na oknech (především jižní a západní fasáda) 

Lokalita Sídliště Družba 

Adaptační potenciál Snížení spotřeby pitné vody v obytné zástavbě 

Snížení přehřívání domu skrze střechu  

Zlepšení zdravého prostředí pravidelnou výměnou vzduchu 

Na co nezapomenout Prověření výhodnosti řešení pro daný objekt (zelená střecha x využití 

dešťovky apod.) 

Zapojení obyvatel do plánování, osvěta o vhodných řešeních 
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G.2.2. Veřejné prostory 

Promenáda kolem Svratky 

Popis Zpřístupnění Svratky pro obyvatele, cyklostezka, lávka přes Cézavu a 

Svratku,  

Lokalita Nábřeží Svratky 

Adaptační potenciál Přírodě blízká protipovodňová opatření 

Přirozené využití řeky pro letní ochlazení, 

Snížení nároků na motorovou dopravu 

Zvýšení sociální funkce území 

 

Veřejné prostory Chytré Líchy 

Popis Experimentální využití modrozelené infrastruktury v co největší míře 

(snížení množství zpevněných ploch, zasakování vody, kvalitní výsadby) 

Lokalita Líchy 

Adaptační potenciál Klimaticky výhodná obytná čtvrt 

Na co nezapomenout Pokračování v plánování se zapojením budoucích obyvatel, zapojení 

místních  

 

Kvalitní péče o stávající zeleň 

Popis Pokračování v péči o stávající zeleň tak, aby fungovala ve veřejných 

prostorech jako chladící a protorotvorný prvek – kvalitní arboristické 

ošetření stávajících stromů 

Adaptační potenciál Chladící funkce zeleně, hospodaření s dešťovou vodou (předčistění přes 

zeleně při zasakování) 

Na co nezapomenout Pokračování ve vyčlenění dostatečných finančních prostředků 

v rozpočtu,  

 

 

 

Parkoviště – rozčlenění plochy vegetací, stínění fotovoltaikou 

Popis Velká přehřívaná parkoviště rozčlenit zelenými zasakovacími pásy 

s výsadbou stromů v strukturním substrátu 

Parkovací plochy zastínit FV panely 

Lokalita Velká parkoviště (kolem Penny, Nádražní, Sportovní atp.) 

Adaptační potenciál Snížení letního přehřívání pro celé okolí 

Ochrana proti nadměrnému slunečnímu záření i pro parkující 

automobily 

Na co nezapomenout  

 

Rekonstrukce Komenského ulice 

Popis Uliční prostor zrekonstruovat tak, aby odpovídal požadavkům 

současnosti – vhodné typy dlažeb, modrozelená infrastruktura, výsadba 

vhodných stromů a použití dešťových záhonů 

Lokalita Ul. Komenského 

Adaptační potenciál Zvýšení společenské funkce prostoru 

Snížení letního přehřívání 

Zasakování dešťové vody a s tím spojené snížení nároků na kanalizaci 

při přívalových deštích 

Na co nezapomenout Zapojení místních obyvatel při plánování 
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Obnova Coufalíkova náměstí 

Popis Zkvalitnění prostoru kolem kostela, zvýšení hodnoty místní vegetace, 

vytvoření dešťových záhonů a dalších dočasných retenčních prostor pro 

vodu 

Lokalita Coufalíkovo náměstí 

Adaptační potenciál Zlepšení podmínek pro společenský život v obci 

Zasakování dešťové vody, snížení nároků na kanalizaci v době 

přívalových dešťů 

Chladící funkce zeleně 

Snížení znečištění Svratky přetoky z odlehčovacích komor v době 

velkých dešťů 

Na co nezapomenout Zapojení místních obyvatel při plánování 

 

Rekonstrukce Náměstí Míru 

Popis Podobu náměstí z 90. let přizpůsobit současnosti, zmenšení zatížení 

dopravou, zvýšení hodnoty místní vegetace, vytvoření dešťových 

záhonů a dalších dočasných retenčních prostor pro vodu i na 

zpevněných plochách, snížení vizuálního smogu 

Lokalita Náměstí Míru 

Adaptační potenciál Modrozelná infrastruktura pro hospodaření s dešťovou vodu – prostory 

pro retenci a zasakování 

Snížení znečištění Svratky přetoky z odlehčovacích komor v době 

velkých dešťů 

Snížení letního přehřívání 

Podpora společenské funkce hlavního náměstí 

Na co nezapomenout Zapojení sociologa do návrhu, participace veřejnosti 

 

 

 

Sportovní areál 

Popis Vytvoření nového sportovního areálu v místě dožívajícího stávajícího 

sportoviště 

Lokalita Jižní strana města při ulici Nádražní 

Adaptační potenciál Akumulace dešťové vody pro zalévání trávníků 

Prostor pro retenci vody v případě dlouhodobých dešťů 

Snížení přehřívání budoucího parkoviště výsadbou velkokorunných 

stromů 

Na co nezapomenout Prostor pro retenci vody v případě dlouhodobých dešťů 

 

Vybudování archeoparku 

Popis Vytvoření rekonstrukce archelologického naleziště  

Lokalita Severní strana Výhonu 

Adaptační potenciál Ochrana proti přehřívání u nových ploch – stínění, zasakování vody, 

výsadba velkokorunných stromů, které mohou ochlazovat 

Na co nezapomenout Snížení potřeby parkování podporou nemotorové dopravy (cyklo, pěší, 

elektrokola a elektrokoloběžky – přístup od cyklostezky u řeky) 

 

Zasakovací průlehy ve veřejném prostoru 

Popis Pokračovat v budování kvalitních zasakovacích prostor (stávající kolem 

budovy mucholapkárny a za Robertovou vilou dobře fungují) 

Lokalita Vhodné zelené plochy v obci 

Adaptační potenciál Retence přebytečné dešťové vody, akumulace, zasakování 

Ochlazení území 

Snížení znečištění Svratky přetoky z odlehčovacích komor v době 

velkých dešťů 
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Obnova Farského potoka 

Popis Malý vodní tok pramenící Hájkem v zastavěné části upravit, zpřístupnit 

– možná časem možnost zadržování vody,  

Lokalita Výhon, Coufalíkovo náměstí, ulice Strejcův sbor 

Adaptační potenciál Zpřístupnění vodního toku pro obyvatele – chlazení, společenská 

funkce 

Zajištění prostoru pro retenci v době přívalových srážek 

Na co nezapomenout Nutné prověřit zasakování v horní části toku s rizikem sesuvů půdy, 

možnost využít pro vodní hrací prvky pro děti 

 

Péče o koupaliště 

Popis Původní areál koupaliště, který potřebuje obnovu a zatraktivnění 

Lokalita Jižní část katastru Vojkovice 

Adaptační potenciál Koupaliště představuje důležité místo pro ochlazení obyvatel, zároveň 

plní důležitou funkci setkávacího místa v době horka, kdy jiné veřejné 

prostory ztrácejí na atraktivitě. 

Využití vody z vrtů místo z vodovodního řadu  

Obecní koupaliště může snížit spotřebu vody na privátní bazény v době 

největšího sucha a zákazu odběru z vodovodní sítě. 

Dostatečné stínění okolních ploch – vzrostlá zeleň, slunečníky atp. 

Na co nezapomenout Hledání vyvážení mezi vodními atrakcemi a prostorem pro klidné 

plavání – vhodné udělat pří přípravě veřejné projednání.  

 

 

 

 

 

 

 

Odbočka Vírského vodovodu pro novou výstavbu 

Popis Pro novou výstavbu nutná nová odbočka Vírského vodovodu, protože 

stávající vodojem nebude kapacitně dostačovat 

Lokalita Líchy 

Adaptační potenciál Zajištění dostatku pitné vody pro novou výstavbu 

Na co nezapomenout Podpora snižování spotřeby pitné vody v domácnostech – poradenství  

 

Podpora retence dešťové vody a zasakování - eliminace odlehčovacích komor 

Popis Koncepčním řešením zasakování, akumulace a retence dešťové vody 

snížit nároky na odlehčovací komory na jednotné kanalizaci jako 

prevence znečištění vodního toku (vychází ze Studie zasakovacích 

poměrů, Aquatis, 2019, vhodné rozpracování do konkrétnějšího plánu 

v území – plán modrozelené infrastruktury. 

Lokalita Území celé obce 

Adaptační potenciál Snížení příležitostného znečištění Svratky při větších deštích 

Na co nezapomenout Začlenění retenčních možností pro zpomalení odtoku dešťové vody do 

všech městských projektů na veřejných prostorech, ale i na pozemcích 

budov 
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G.2.3. Krajina 

Výhon – rozšíření Velkého Hájku 

Popis Vytvoření biocentra podle územního plánu, které naváže na stávající 

lesní porost 

Lokalita Výhon – západní svah v návaznosti na stávající územní plán 

Adaptační potenciál Zvýšení pevnosti svahu 

Ochrana proti přehřívání 

Zvýšení biodiverzity a dalších ekosystémových služeb území 

Na co nezapomenout Kvalitní výběr druhů vhodných do suchomilného prostředí 

 

Povodňový park 

Popis Slepé rameno Svratky – Povodňový park (projekt FONTES) – hotová 

dokumentace, žádost o dotaci, slepé rameno Svratky tůně rekreační 

tůň – směrem do Vojkovic, napojení podchodem na budoucí Lidl 

Lokalita Slepé rameno Svratky 

Adaptační potenciál Velmi důležitý projekt, který na stávajícím poli řeší vytvoření přírodě 

blízkého prostředí s mokřady, jezírky, výsadbami apod.  

Zvýšení odolnosti proti suchu – možnost zasakování, dočištění vody 

přírodními procesy 

Zvýšení odolnosti proti povodním 

Ochlazování zastavěného území ze severní strany 

Rekreační funkce podporující využití nemotor. dopr. na cesty do Lidlu 

Na co nezapomenout Vhodné nastavení kombinace funkcí – rekreační x biologická 

Přesvědčení zemědělců o smysluplnosti navrhované změny 

Dobrá spolupráce s ostatními obcemi 

Vhodná kombinace s dalšími zemědělskými změnami v okolí 

 

 

 

 

Komplexní pozemkové úpravy 

Popis Základní předpoklad pro řešení krajiny koncepčně s vypořádáním 

nejasných a nepřehledných vlastnických vztahů v území.  

Lokalita Celý extravilán obce 

Adaptační potenciál Podmínky pro polní cesty, krajinné prvky 

Na co nezapomenout  

 

Zajištění opatření proti sesuvu půdy 

Popis Podle geologické mapy území Výhonu hrozí půdními sesuvy v případě 

přívalových dešťů, které by podmáčely vrstvy flyšů. Vzhledem k tomu, 

že sesuvné území částečně navazuje na zastavěnou část obce, je třeba 

problému věnovat velkou pozornost, i když míra rizika se nejeví vysoká.  

Lokalita Výhon:  

Severní strana svahu – aktivní možnosti sesuvu,  

Západní strana svahu – možnosti sesuvu nejsou v současnosti aktivní, 

ale navazuje na zastavěné území 

Adaptační potenciál Dostatečný pokryv vegetací (především staré vzrostlé stromy) snižuje 

možnosti sesuvu povrchového, a tím zvyšují biologické hodnoty území, 

zároveň zabraňuje nadměrnému přehřívání. 

Na co nezapomenout  
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Obnova lužního lesa za čistírnou 

Popis Předčištěná voda z čistírny po kvalitní dočištění může být využita pro 

mokřad a zásobovat vodou i lužní les kolem řeky Svratky 

Lokalita Lužní les podél řeky Svratky na jihu území 

Adaptační potenciál Stabilizace lužního lesa pravidelným přísunem kvalitně dočištěné vody, 

která pochází z ČOV, vysoký přírodní potenciál místa 

Na co nezapomenout Podmínkou je dostatečné dočištění přiváděné vody od všech druhů 

znečištění (mikroplasty, antibiotika, hormony) 

 

Hospodaření s půdopokryvnými rostlinami 

Popis Podsev vyživuje hlavní plodinu a chrání půdu před negativními 

povětrnostními vlivy (větrná a vodní eroze). 

Krátce před nebo současně s výsevem hlavní plodiny se do každého 

druhého řádku vyseje jiná plodina. Nejčastěji se pěstuje kukuřice s 

podsevem vikve a trávy nebo řepka s pestrým podsevem (pohanka, 

svazenka, peluška, vikev, jednoletý jetel). 

Lokalita Větší plochy zemědělské půdy ve vlastním katastru (severní část, okolní 

katastry) 

Adaptační potenciál Zlepšení zasakovacích vlastností půdy 

Snížení větrné a vodní eroze 

Na co nezapomenout Podmínkou je dobrá spolupráce s místními zemědělci, aby byli ochotni 

přejít na nové postupy (vhodné např. pro MENDELU) 

 

 

 

 

 

 

 

Agrivoltaika 

Popis Kombinace pěstebních postupů s umístěním fotovoltaických panelů 

Lokalita Obecní pozemky na severu obce směrem na Blučinu a podle možností 

i navazující pozemky soukromých majitelů 

Pozemky Mendelovy univerzity na západ od Židlochovic 

Adaptační potenciál Výhodné dvojí využití plochy 

Stínění pozemků jako ochrana proti přehřívání 

Možnost sběru dešťové vody a jejího efektivnějšího využití 

Na co nezapomenout Umístění panelů s ohledem na možný rozliv řeky při povodních 

Podmínkou je dobrá spolupráce s místními zemědělci, aby byli ochotni 

přejít na nové postupy (vhodné např. pro MENDELU) 

 

Hospodaření regenerativním zemědělství 

Popis Snížení ohrožení půdy změnou pěstebních postupů: 

Bezorebné způsoby hospodaření 

Změna osevního plánu a rotace plodin – pěstování meziplodin 

Řízená pastva hospodářských zvířat 

Užívání kompostu a zbytků po úrodě 

Lokalita Větší plochy zemědělské půdy ve vlastním katastru (severní část, okolní 

katastry) 

Adaptační potenciál Zlepšení kvality zemědělské půdy sekvestrací uhlíku, který může zlepšit 

zemědělské výnosy. 

Nárůst klimatické odolnosti vůči suchu a přívalovým dešťům 

Zmenšení nutnosti hnojit průmyslovými hnojivy  

Půda může obsáhnout jen určité množství uhlíku v závislosti na typu 

hospodaření, průmyslové postupy vedou ke snížení schopnosti 

zachytávat a dlouhodobě vázat uhlík v půdě. 

Na co nezapomenout Podmínkou je dobrá spolupráce s místními zemědělci, aby byli ochotni 

přejít na nové postupy (vhodné např. pro MENDELU) 
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Hospodaření agrolesnickými postupy 

Popis Kombinace pěstování běžných plodin s pásy dřevin, často ovocných. 

Lokalita Větší plochy zemědělské půdy ve vlastním katastru (severní část, okolní 

katastry) 

Adaptační potenciál Maximalizace výnosů z pozemku (polní plodiny, ovoce, dříví), hluboké 

kořeny stromů transportují i živiny z hlubších vrstev, což je přínosné i 

pro jejich okolí (po opadu listí). 

Snížení eroze snížením rychlosti větru, zasakováním vody 

Útočiště pro živočichy (např. nabízí hnízdiště pro ptáky, kteří se pak živí 

škůdci pěstovaných plodin) přispívají k lepšímu mikroklimatu na místě. 

Zlepšení podmínek pro půdní mikroorganismy - 

Na co nezapomenout Podmínkou je dobrá spolupráce s místními zemědělci, aby byli ochotni 

přejít na nové postupy (vhodné např. pro MENDELU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.3. Návrh dalších procesních doporučení 

Poradna pro obyvatele 

Popis Odborná pomoc obyvatelům při rekonstrukcích a úpravách 

nemovitostí tak, aby se snížila spotřeba energie na provoz, zvýšila 

odolnost proti horku díky opatřením na domě i jeho okolí 

Lokalita Zásadní proměna nemovitostí v soukromém vlastnictví směrem 

k obnovitelným zdrojům,  

Adaptační potenciál Zajištění dlouhodobé kontinuity (dlouhodobě nastavený zdroj 

financování poradny) 

Vhodný konzultant/konzultanti, kteří mají nejen technické požadavky, 

ale chápou širší kontext úprav a dokážou to vysvětlit srozumitelně 

Na co nezapomenout Odborná pomoc obyvatelům při rekonstrukcích a úpravách 

nemovitostí tak, aby se snížila spotřeba energie na provoz, zvýšila 

odolnost proti horku díky opatřením na domě i jeho okolí 

 

Zakomponování adaptačních řešení do strategických dokumentů města 

Popis Ve strategických dokumentech nastavit jasné adaptační hledisko – 

např. územně plánovací dokumentace, generel odvodnění, koncepce 

dopravy v klidu atp. 

Adaptační potenciál Zásadní pro dlouhodobé prosazení adaptačních řešení jako 

samozřejmé kvality při provádění veškerých realizací – může se týkat 

kvalitního hospodaření s vodou, množství a kvality zeleně, 

dostatečného stínění, protipovodňové ochrany i krizového řízení 
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Zásady pro jednání s developery 

Popis Jednotné a dopředu nastavení podmínky pro jednání s novými 

stavebníky, možnost nastavení finanční spoluúčasti na veřejné 

vybavenosti (např. včetně modrozelené infrastruktury)  

Adaptační potenciál Vhodné například pro nastavení podmínek pro veřejné prostory – 

s ohledem na možnost stínění velkými stromy v ulicích, kvalitní 

podmínky pro modrozelenou infrastrukturu apod.   

 

Standardy pro kvalitní zadání veřejných budov   

Popis Nastavení obecných podmínek pro kvalitní zadání pro jednotlivé typy 

staveb s ohledem na snížení spotřeb provozních energií, adaptačních 

prvků a dalších kvalitativních požadavků.  

Adaptační potenciál Nastavení jednotných podmínek pro zadávání všechny investice do 

obecních budov podle typu budovy (obytná, kancelářská apod.) či 

prostoru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnova předzahrádek 

Popis Podpora soukromých majitelů nemovitostí, které mají předzahrádku, 

aby ji upravili k vytvoření kvalitního uličního prostoru, který vytvoří 

příjemný uliční prostor (zvlášť pokud v uličním prostoru nejsou možné 

další výsadby). 

Lokalita Především nová výstavba (Svratecká, Sportovní, Kpt. Rubena, 

Brněnská, Alšova, Lidická, Bezručova, Janáčkova, Jiráskova) 

Adaptační potenciál Zasakování dešťové vody na vlastním pozemku (průlehy, dešťové 

záhony). 

Stínění uličního prostoru vzrostlými stromy – nejlépe na hranici s ulicí  

Snížení náročnosti údržby – vhodné trvalkové záhony 

Zmenšení zpevněných povrchů pro parkování 

Na co nezapomenout Inspirovat k eliminaci vysokých plotů z akumulačních materiálů, které 

vedou k přehřívání a také vedou k sociální izolaci a snížení bezpečnosti 

v ulicích. 

Vhodné umísťování stromů vzhledem k existenci inženýrských sítí. 

 
 



   
  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 

Výsledky ankety 



   
  

                    
 

1. Které dopady klimatické změny podle vás nejvíc ohrožují život v Židlochovicích? Kde 

k tomu dochází? (můžete zaškrtnout i více odpovědí a uvést lokalitu – ulici, místní název 

apod.) 

 

 

2. Které problémy, jež do různé míry souvisí se změnami klimatu, považujete v Židlochovicích 

za nejzávažnější? (můžete zaškrtnout i více odpovědí a uvést lokalitu) 

 

 

3. Která adaptační opatření na zmírňování změny klimatu byste v Židlochovicích uvítal/-a? 

(můžete zaškrtnout i více odpovědí a uvést lokalitu) 

 

 

 

4. Jak je na změnu klimatu připraven váš dům? Jaká opatření na domě, ve kterém bydlíte, už 

v současnosti máte? 
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5. Jaký zdroj vytápění a ohřevu vody používáte v domě/bytě, kde bydlíte? 

 

 

 

6. Máte v domě/bytě elektrické chlazení (klimatizaci)? 

 

 

 

 

 

 

7. Máte na domě, ve kterém bydlíte, instalovanou fotovoltaické panely? 

 

8. Zvažujete, že si v blízké budoucnosti (cca do 2 let) vlastní fotovoltaické panely pořídíte?  
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9. Co jsou hlavní překážky, kvůli kterým jste si fotovoltaické panely elektrárnu zatím nepořídil, 

nebo ani neuvažujete, že si ji pořídíte? 

 

 

 

10. Uvítal/-a byste, pokud by město poskytovalo občanům bezplatné poradenství pro úspory 

energií a instalaci obnovitelných zdrojů (např. fotovoltaických elektráren) na jejich 

domech?   

 

 

11. Měl/-a byste zájem zapojit se do projektu městské fotovoltaické elektrárny, kdyby Vám 

město nabídlo koupit si v projektu malý podíl a získávat za něj pravidelně příslušnou část 

ze zisku z prodeje elektřiny do sítě?  

 

12. Zapojil/-a byste se do městem organizovaného energetického společenství, pokud by Vám 

to přineslo možnost odebírat levnější elektřinu? 
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