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Poděkování 
 
Na tomto místě patří poděkovat v prvé řadě zástupcům statutárního města Přerova, voleným zástupcům a 

kolegům z Magistrátu města Přerova, za rozhodnutí posunout své město v oblasti emisí skleníkových plynů 

a celkové adaptace na změnu klimatu vpřed rychleji, odpovědněji a inovativněji, než je dosavadní průměrná 

angažovanost českých samospráv. Toto rozhodnutí bylo ztělesněno v roce 2021 přistoupením města 

k mezi signatáře Paktu starostů a primátorů pro energii a klima Evropa. Město Přerov je současně teprve 

druhým městem Olomouckého kraje, které se do globálního Paktu zapojilo.  

 

Město Přerov se vstupem do Paktu starostů a primátorů pro energii a klima zařadilo do rodiny pokrokových 

samospráv, které svou budoucnost a budoucnost svých občanů, firem a životního prostředí celkově vnímají 

odpovědně a v globálních souvislostech. Pro účelné plánování město tvoří právě tento Akční plán 

udržitelné energie a klimatu (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP).  

 

Aktivity, které město ve prospěch řešených agend v rámci SECAP koná nejsou planým gestem, ale 

konkrétním přínosem pro udržitelný rozvoj celé přerovské společnosti.  

 

SECAP Přerov by nebylo možno zpracovat bez spolupráce s více s desítkami organizací státu, veřejného 

sektoru, firem a zástupců veřejnosti města Přerova.  

 

Významným přínosem pro celý SECAP byli všichni zástupci energetických společností, od výrobců energie 

přes distributory až po státní regulativní, výkonné a dohledové orgány.  

 

Všem patří poděkování za profesionální a trpělivou součinnost.  
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1. ÚVOD A KONTEXT SECAP 

 

1.1 Co s sebou přináší změna klimatu? 
 

Žijeme v době bezprecedentního vývoje a rozmachu lidské civilizace. Lidská civilizace je dnes skutečně 

globální a propojená. Lidstvo se dostalo do stadia, kdy zásadně a většinou negativně ovlivňuje životní 

prostředí na celém světě. Při tom spotřebovává množství energie a produkuje množství odpadu a emise 

skleníkových plynů. Skleníkové plyny se kupí v atmosféře, nerecyklovaný odpad v celém životním 

prostředí. 

 

V důsledku hromadění skleníkových plynů v atmosféře dochází ke klimatickým změnám. Probíhající 

klimatická změna ovlivňuje všechny přirozené systémy na Zemi a její důsledky se v budoucnu budou dále 

prohlubovat. 

 

Vliv člověka na změnu klimatu je v dnešní době velice dobře prokázaný. Na klima působí velké množství 

různých vlivů, včetně několika různých cyklů sluneční aktivity nebo změn rotace země či její polohy vůči 

ostatním tělesům sluneční soustavy. Je však spočítáno, že za změnami, které pozorujeme v současnosti, 

stojí především činnost člověka. Část z emisí produkovaných člověkem se projevuje ochlazením atmosféry. 

Toto ochlazení je však zcela překryto oteplujícím efektem, který způsobují emise označované jako 

skleníkové plyny (Greenhouse gases, GHG). Proto o klimatické změně někdy zjednodušeně hovoříme jako 

o globálním oteplování. 

 

IPCC 

Hlavní světovou autoritou v oblasti změn klimatu je Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), 

spadající pod OSN. Vědci v IPCC v rámci své činnosti shromažďuje poznatky z výzkumu klimatu 

z celého světa a následně všechny sesbírané údaje společně vyhodnocují a vyvozují z nich závěry. 

Množství sledovaných publikací je skutečně ohromné, pohybuje se v řádu desetitisíců. Zprávy, které 

pravidelně publikují jsou tak založeny na veškerých informacích, které jako lidstvo máme momentálně 

k dispozici. Proto jsou závěry z IPCC maximálně důvěryhodné a přesné. 

Hodnotící zprávy IPCC 

Zjištěné poznatky IPCC publikuje v pravidelných intervalech ve formě tzv. hodnotících zpráv. Během let 2021 a 

2022 je průběžně zveřejňovaná 6. hodnotící zpráva. Ta sestává ze tří částí, z nichž každou zpracovává jiná 

pracovní skupina (Working group, zkráceně WG). Tématem WG1 jsou fyzikální vědecké základy změny klimatu. 

Představuje tak základ informací a poznatků, ze kterých ostatní pracovní skupiny vycházejí. WG2 se zaměřuje na 

dopady klimatické změny, adaptaci a zranitelnost. Napříč celým světem zkoumá a předjímá do budoucnosti vliv 

jednotlivých projevů klimatu na životní prostředí a na konkrétní odvětví lidské činnosti. WG3, se zabývá mitigací 

klimatické změny, tedy snižováním množství vypouštěných skleníkových plyn (GHG) a jeho případným 

odstraňováním z atmosféry. 

 

Celosvětově došlo podle IPCC oproti předindustriálnímu období již k oteplení o 1,07 °C. V České republice 

za posledních 60 let vzrostla průměrná teplota o 2 °C, tedy více, než je celosvětový průměr. Během příštích 

20 let velmi pravděpodobně stoupne o další 1 °C. 

 

Dnes už na světě nenajdeme místo, které by nebylo ovlivněno změnami klimatu. V polárních oblastech 

razantně ubývá ledová pokrývka. Přímořské oblasti jsou ohroženy zvyšující se hladinou oceánů, což je 

způsobeno jednak vodou z roztátých ledovců, jednak nárůstem objemu vody v důsledku jejího zahřátí na 

vyšší teplotu. Se zvýšením teploty dochází k posunu areálů druhů rostlin i živočichů. To kromě výrazného 

vlivu na biodiverzitu má důsledky i v zemědělství. Negativní vliv zvýšené teploty se projevuje i na zdraví 

obyvatelstva a celkové fungování lidského organismu. Nemoci, jinak typické pro tropické a subtropické 
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oblasti, se dostávají do vyšších zeměpisných šířek. Změny v atmosféře se projevují zvýšeným výskytem 

extrémního počasí. Mnoho projevů změny klimatu již zaznamenáváme i na území Česka. 

 

O řešení změny klimatu se s rostoucí intenzitou pokouší mezinárodní společenství. Vyvrcholením těchto 

globálních snah byla Pařížská dohoda o změně klimatu, která vešla v platnost v listopadu 2016. Smluvní 

strany Pařížské dohody se shodly, že udrží nárůst průměrné globální teploty na úrovni výrazně nižší než 

2 °C ve srovnání s úrovní před industrializací a že budou usilovat o omezení tohoto nárůstu na 1,5 °C oproti 

období před industrializací. 

 

Co znamená zvýšení teploty o 2 °C? 

Běžným pohledem může být jeden či dva stupně Celsia zanedbatelný rozdíl. Z lokálního pohledu se 

jedná i historicky o poměrně malou změnu. O cca 2 °C teplejší klima jsme ve střední Evropě měli 

například v období 6600‒4000 let př.n.l.  

Proč by nás tedy současné oteplení mělo znepokojovat? Důvodů je několik: 

1) Změny jsou velice rychlé 

K výrazným změnám dochází v průběhu přibližně jednoho století, což představuje jen několik 

lidských generací ale např. sotva jednu generaci produkčního lesa. Proto nám nestačí pomalá, 

přirozená, adaptace na změny. 
 

2) Nejde pouze o teplotu 

Společně se zvýšením teploty přicházejí také výrazné změny v množství srážek a jejich rozložení. 

Nás ve střední Evropě se zvláště dotýká výrazné sucho. Tím se nastupující období liší od již 

zmíněného holocenního teplotního maxima končícího okolo roku 4000 př.n.l., které bylo naopak 

extrémně bohaté na srážky a tím pádem relativně příznivé. 
 

3) Zvýšení teploty je nerovnoměrné v čase 

Uváděná změna se vztahuje k ročním průměrným hodnotám. Největší rozdíly se však obvykle 

týkají extrémních hodnot, které mj. nejvíce ovlivňují rozšíření druhů a způsobují zdravotní 

komplikace. 
 

4) Zvýšení teploty je nerovnoměrné v prostoru 

V Česku již nyní teplota stoupla více, než kolik činí globální průměr. Je pravděpodobné, že zde 

změny pocítíme razantně. Nejvíce se vliv oteplení projeví v polárních oblastech. Tamní změny 

však ovlivní odrazivost povrchu země a také mořské a vzdušné proudění, což zpětně opět ovlivní 

klima i jinde na světě. 
 

5) I malá změna může mít velké následky 

Průměrná zimní teplota v Česku se pohybuje okolo -1°C. Proto zvýšení o jeden stupeň může 

rozhodnout o to, jestli bude více sněžit nebo pršet. S nedostatkem sněhu se poté prohlubuje sucho 

v krajině. 
 

6) Lidská civilizace je dnes velká a globální 

Naše civilizace je tak velká, že téměř každá hrozba vyplývající z klimatických změn se někde 

projeví tak, že to člověk pocítí. Jako lidstvo obýváme prakticky celou planetu, takže není kam před 

zhoršením klimatu „utéct“. 
 

7) Člověk životní prostředí již zásadně narušil 

Člověk zásadně narušil přirozené procesy v přírodě. Zmenšil tak schopnost ekosystémů 

samovolně se vypořádat s působícími změnami a narušeními. Současná klimatická změna tak 

pravděpodobně bude mít mnohem destruktivnější účinek než podobné změny v minulosti. 

 

 

V současné době lidstvo čelí množství velkých výzev. Nelze opomenout v nedávné době proběhlou 

pandemii covidu 19, jejíž hlavní hrozba aktuálně pominula, nicméně její vliv na ekonomiku je stále značný. 

Klimatická změna je však beze sporu největší výzvou, která na lidstvo momentálně čeká. Její rozsah je 
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ohromný a projevuje se velkým množstvím různých hrozeb dopadajících na téměř každou oblast lidské 

činnosti. Nemůžeme navíc očekávat, že se vše časem samovolně vrátí do původního stavu (alespoň ne 

v časovém horizontu, který má pro naši civilizaci nějaký význam). 

 

Svět zatím není na cestě k dosažení environmentálních cílů udržitelného rozvoje nebo jiných mezinárodně 

dohodnutých cílů v oblasti životního prostředí. Naléhavě je třeba jednat a zvrátit tyto negativní trendy, 

obnovit planetární a lidské zdraví. Celková situace v oblasti životního prostředí se zhoršuje a prostor pro 

její řešení se pomalu uzavírá.  

 

Zapojit se do řešení klimatické krize je úkol pro nás všechny. Adaptační opatření (viz dále) přinášejí užitek 

každému přímo v místě provedení. Jsou tedy lidmi všeobecně kladně přijímána. Oproti tomu opatření ke 

snižování emisí GHG (tzv. mitigační opatření) působí globálně. Nemůžeme očekávat, že například 

uzavřením uhelné elektrárny zabráníme působení klimatické změny v jejím okolí. Snížíme tím pouze její 

vlastní příspěvek ke globálním změnám na celé planetě. To mnohdy vytváří dojem, že vlastním přičiněním 

nic nezmůžeme a zmírňování klimatických změn za nás musí vyřešit někdo jiný. Pravda je ovšem taková, 

že stejně jako každý svým malým dílem přispívá k produkci emisí a skládá se na výsledný celoplanetární 

efekt, tak každý z nás může svým malým dílem přispět ke zlepšení. Výsledek úsilí o zlepšení, do kterého 

se zapojí všichni, bude opět ohromný. 

 

Místní samosprávy v tomto úsilí mají významnou roli. Na národní úrovni mohou být tvořeny různé strategie 

a plány, realizace množství opatření na úrovni každodenního využívání energií napříč celou zemí by však 

v rukou státu byla nereálná. I jednotlivci mají při řešení klimatické změny velký podíl. Jejich možnosti 

působit změny ve společnosti jsou však omezené. Místní samosprávy tak mají zásadní význam a vhodnou 

pozici. Zároveň jsou blízko obyvatelům, aby se mohly různými způsoby zapojovat do jejich každodenního 

života. Přesto se jejich úsilí musí doplnit činnostmi státu, soukromého sektoru i domácnostmi a obyvateli. 

 

Důvodem, proč má klimatická změna takový význam v rámci SECAP je její přímá souvislosti s 

energetickým využíváním fosilních paliv a dalších činností člověka, které emitují skleníkové plyny. Kromě 

adaptace na změnu klimatu a snižování emisí skleníkových plynů cílí SECAP na prevenci a řešení 

energetické chudoby.  

 

1.2 Základní pojmy 
 

❖ Skleníkové plyny (Greenhouse Gases, GHG) 

Tyto plyny v atmosféře způsobují tzv. skleníkový efekt. Tedy omezují průchod tepelné energie odražené 

od povrchu Země zpět do vesmíru. Tím přispívají k oteplování planety. Samotný skleníkový efekt spojený 

s určitým množstvím GHG v atmosféře je nezbytnou podmínkou pro existenci života na Zemi. Zvýšení jejich 

množství v posledních letech však způsobuje změnu klimatu a má nepříznivý dopad na lidskou společnost. 

Nejznámější skleníkové plyny jsou oxid uhličitý (CO2) a metan (CH4). 

 

❖ Adaptace 

Adaptací, případně adaptačním opatřením myslíme reakci na již proběhlou změnu klimatu. Adaptace 

snižuje dopad této změny na lidskou společnost. Tato opatření však neovlivňují samotnou změnu klimatu 

a její průběh. Hovoříme také o přizpůsobování se klimatické změně. Typickým příkladem je sázení stromů 

do ploch betonových parkovišť, které se v letních měsících přehřívají. 

 

❖ Mitigace 

Slovo mitigace znamená zmírňování. O mitigaci klimatické změny mluvíme v případě, že provádíme 

opatření, která zmenšují velikost budoucích změn klimatu. Nejčastěji jsou spojována se snížením množství 

GHG vypouštěných do atmosféry. Spadají sem hlavně opatření ke snižování energetické náročnosti nebo 

výroba energie z obnovitelných zdrojů. 
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1.3 O Paktu starostů a primátorů 
 

Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu a energetiky je hnutí, sdružující tisíce místních samospráv, 

které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky. Existuje od 

roku 2008 a za tu dobu se k němu připojilo již přes 11 000 signatářů z řad měst a obcí. Dohromady tak 

pokrývá přes 340 milionů obyvatel. Činnost paktu zasahuje do 54 zemí. Tato čísla s každým dalším 

měsícem narůstají, nadále se připojují další a další obce. Pakt starostů a primátorů se tak stává jedním 

z nejvýznamnějších zprostředkovatelů lidské snahy bojovat s klimatickou změnou. 

 

Pakt uvádí těchto 10 důvodů a výhod plynoucích ze členství: 

1. Široké mezinárodní uznání a zviditelnění opatření Vašeho místního orgánu v oblasti klimatu a 

energetiky 

2. Příležitost podílet se na utváření politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 

3. Věrohodné závazky prostřednictvím kontroly a monitorování pokroku 

4. Lepší finanční příležitosti pro Vaše místní klimatické a energetické projekty  

5. Inovativní způsoby vytváření sítí, výměny informací a budování kapacity prostřednictvím 

pravidelných akcí, partnerství měst, webinářů nebo on-line diskuzí 

6. Praktická podpora (helpdesk), instruktážní materiál a nástroje 

7. Rychlý přístup k „know-how vedoucímu k dokonalosti“ a inspirativním případovým studiím 

8. Usnadněné sebehodnocení a vzájemné (peer-to-peer) výměny prostřednictvím společné 

šablony pro monitorování a podávání zpráv  

9. Flexibilní referenční rámec pro akci, přizpůsobitelný místním potřebám 

10. Posílená spolupráce a podpora ze strany celostátních a nižších než celostátních orgánů 

 

Vstupem do Paktu starostů a primátorů se město Přerov zavázalo ke snížení emisí do roku 2030 o 40 % 

oproti roku 1990. Tento závazek se odvíjí od národní a evropské legislativy pro zmírňování klimatických 

změn platné v době vstupu do paktu. 

 

Spolu s vývojem závazků na úrovni Evropské unie se měnil i závazek vyplývající z Paktu starostů a 

primátorů (viz Obr. 1). Původní cíl platný od vzniku paktu v roce 2008 stanovoval minimální snížení emisí 

CO2 o 20 % do roku 2020.V roce 2014 byla založena iniciativa Mayors Adapt, která se kromě mitigace 

klimatické změny (řešené Paktem starostů a primátorů) zabývá také adaptací na klimatické změny. V roce 

2015 došlo ke sjednocení obou iniciativ. Zároveň byl aktualizován cíl pro snížení emisí, tentokrát již pro 

nové desetiletí. Nový cíl, platný až do roku 2021, kdy se k paktu přidalo město Přerov, je snížení emisí CO2 

o 40 % do roku 2030. 

 

V roce 2017 Pakt starostů a primátorů překročil hranice Evropy, když vzniklo nové sdružení působící 

globálně. Globální Pakt starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky dnes sdružuje regionální 

kanceláře v Severní Americe, Latinské Americe a Karibiku, Číně a jihovýchodní Asii, Indii a Japonsku a 

celkem působí v 57 zemích. 

 

Na úrovni Evropské unie došlo během posledních měsíců ke zpřísnění závazků. Stalo se závazným 

dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Jako postupný krok k dosažení tohoto cíle byl přijat balíček Fit 

for 55, který cíl snížení emisí do roku 2030 stanovuje na 55 %. Nový cíl je závazný pro města, která do 

Paktu vstoupila po přijetí balíčku. Pro ostatní města zůstává zavazující cíl platný v době vstupu, je však 

možné vlastní cíl dobrovolně navýšit. Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 je naopak cíl závazný pro 

všechny. 
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Obr. 1: Vývoj Paktu starostů a primátorů a s ním spojených závazků, zdroj: Pakt starostů a primátorů pro 

energii a klima (Evropa)  

 

Poslední novinka v cílech a závazcích Paktu spočívá v zakomponování boje s energetickou chudobou. 

V důsledku změn ve společnosti a geopolitických změn dochází v poslední době k prudkému nárustu cen 

energií. V rámci energetické transformace, která souvisí s mitigací klimatické změny i s nutností zajistit 

větší energetickou nezávislost, musí dojít ke spravedlivému rozložení ekonomických nákladů v rámci celé 

společnosti.  

Zásadním cílem Paktu je, aby náklady energetické transformace nedopadly nepřiměřeně na nejchudší 

vrstvu obyvatelstva, kterou přímé zvýšení plateb za energie může dostat do existenčních problémů. 

 

1.4 Co je to SECAP? 
 

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP či Akční 

plán) je zásadní dokument spojený s členstvím obce v Paktu starostů a primátorů. Při vstupu do paktu se 

město zaváže ke snížení emisí skleníkových plynů a k adaptaci prostředí na klimatickou změnu. Aby bylo 

tyto závazky možné vyhodnocovat, je nezbytné mít situaci ve městě exaktně zmapovanou a 

prozkoumanou. Průběžně pak jepotřeba údaje doplňovat o aktuální stav a vyhodnocovat. Každé město 

v Paktu starostů a primátorů proto má povinnost vypracovat SECAP, který toto mapování situace a přesné 

vyhodnocení údajů bude obsahovat. 

 

Kromě analýzy spotřeby energie, emisí skleníkových plynů a rizik a hrozeb vyplývajících ze změny klimatu 

SECAP obsahuje také seznam opatření, která mají dovést město ke splnění nastavených závazků. 

Opatření jsou navržená ve formě akčního plánu a reagují na konkrétní zjištěné nedostatky. Snaží se při 

tom naplnit zjištěný potenciál, který město má. Součástí návrhů opatření by mělo být i exaktní vyhodnocení 

očekávaných přínosů, tedy úspory GHG a snížení rizika vyplývajícího ze změny klimatu. 

 

SECAP by nikdy neměl být založený jen na dojmech, nýbrž opřený o přesná a správná data. 

Jedině tak je možné na hrozbu efektivně reagovat a dosáhnout nastavených cílů. 

 

SECAP se zabývá těmi oblastmi, které se přímo nebo nepřímo dotýkají aktivit a majetku města nebo ve 

kterých se město plánuje angažovat, či provádět opatření. Mezi různými městy se zahrnuté oblasti do určité 

míry liší. Vždy platí, že samospráva sama a o sobě může mnohé, ale drtivou většinu opatření (zejména 

v oblasti energetiky) je nutno vykonat ostatními lokálními aktéry (firmy, občané, stát, neziskový sektor). 

Samospráva má v tomto směru velký koordinační a iniciační potenciál.  
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1.4.1 Struktura SECAP a jeho součásti 
 

Dokument SECAP, akční plán, se skládá z těchto hlavních částí: 

 

❖ Výchozí emisní inventura (Baseline Emission Inventory, BEI) 

Je to podrobná analýza spotřebované energie a sní spojené produkce emisí na území města. Vztahuje se 

k vybranému výchozímu roku a porovnává jej se současným stavem. Na jejím základě jsou pro město 

naplánovaná opatření vedoucí k naplnění stanovených cílů pro snižování emisí. 

 

❖ Analýza rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Analysis, RVA) 

Jedná se o analýzu zaměřenou na jednotlivé projevy změny klimatu a rizika, která z nich vyplývají. U většiny 

rizik využívá prostorovou analýzu města a vyhledává nejzranitelnější místa, na která jsou poté cíleně 

aplikována adaptační opatření. 

 

❖ Návrhy a opatření (samotný akční plán) 

Obsahuje seznam mitigačních a adaptačních opatření. Mitigační opatření jsou navržena tak, aby směřovala 

k naplnění stanoveného cíle pro snížení emisí GHG. Adaptační opatření cíleně reagují na vyhodnocená 

rizika a připravují město na nevyhnutelné následky klimatické změny. 

 

V návaznosti na SECAP se dále vypracovává: 

 

❖ Monitorovací emisní inventura (Monitoring Emission Inventory, MEI) 

Aktualizace údajů zjištěných v rámci BEI k pozdějšímu roku. Provádí se v předem stanovených obdobích 

(viz kapitola 4.1). Slouží k vyhodnocení dosažených úspěchů a zhodnocení plnění stanovených mitigačních 

cílů. 

 

1.5 Charakteristika města 
 

1.5.1 Obecné informace 
  

Statutární město Přerov se nachází v Olomouckém kraji, v blízkosti města Olomouce. Rozkládá se na obou 

březích řeky Bečvy, v nadmořské výšce cca 200 m n.m. Přerov má 13 místních částí: Město, Předmostí, 

Lověšice, Kozlovice, Lýsky, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice. 

Většina obyvatelstva (77 %) je však soustředěna do části Přerov I ‒ Město. 

 

V centru města se nachází jeho historické jádro. V rámci památkové ochrany je v centru města vymezená 

Městská památková zóna a její ochranné pásmo. Charakter města je z velké části tvořen panelovými sídlišti 

ze 60. a 70. let (např. Šírava či Předmostí). Součástí města je také rozsáhlý komplex lužních lesů Žebračka 

a řada parků. 

 

Díky své exkluzivní poloze v ústí Moravské brány je Přerov důležitou dopravní křižovatkou, a to na 

železniční i silniční dopravní síti. Železnice nabízí přímé spojení do třech hlavních směrů ‒ na Břeclav a 

dále na Vídeň, na Ostravu a dále do Polska a na hlavní město Prahu. Směr na Břeclav je dále doplněn 

spojením na Brno (trať s velkým významem ovšem zcela nedostačující kapacitou). V rámci silniční sítě leží 

Přerov na hlavní dopravní tepně Česka, dálnici D1, která je ovšem v úseku v okolí Přerova stále 

nedokončená, což komplikuje dopravu  a poškozuje životní prostření ve městě. Silnicemi I. a II. třídy je dále 

zajištěno spojení do Olomouce, Lipníka nad Bečvou, Bystřice pod Hostýnem, Kojetína, Hulína a Prostějova. 

 

V blízkosti řeky Bečvy a železnice jsou soustředěny průmyslové areály. Dominantními podniky, které 

v Přerově sídlí, jsou PRECHEZA, a.s. (chemická výroba), Meopta, a.s. (výroba optiky), PSP, a.s. 

(strojírenská výroba) a Metso Czech Republic, s.r.o. (výrobce stavebních a důlních technologií). Od roku 

1990 proběhly v hospodářské struktuře města výrazné změny. Zároveň došlo od té doby k významnému 

zlepšení v oblasti negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí. 
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1.5.2 Demografická struktura 
 

Přerov je ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ definován jako regionální centrum a s počtem 

obyvatel přes 41 tis. je třetím nejlidnatějším v Olomouckém kraji. Správní obvod obce s rozšířenou 

působností (ORP) Přerov je řazen, dle téhož dokumentu, do hospodářsky a sociálně ohroženého území. 

Odráží to některé negativní sociodemografické jevy patrné v tabulce (Tab. 1) a grafu (Obr. 2) níže. Jde 

například o dlouhodobě záporný přirozený přírůstek, vysoké hodnoty indexu stáří i celkové demografické 

stárnutí populace. 

  

Tab. 1: Věková struktura obyvatelstva Přerova ve sledovaných letech (viz kapitola 4.1) 

Počet osob 2011 2017 2021 

Muži 0‒14 3 065 3 098 3 021 

Muži 15‒64 15 395 14 109 12 888 

Muži 65 a více 3 405 3 900 4 104 

Muži celkem 21 865 21 107 20 013 

Ženy 0‒14 2 901 2 956 2 811 

Ženy 15‒64 15 357 13 667 12 546 

Ženy 65 a více 4 959 5 835 6 034 

Ženy celkem 23 217 22 458 21 391 

Celkem pro obě pohlaví  45 082 43 565 41 404 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, data k 31. 12. 2021 

 

Zmíněné demografické stárnutí populace reflektuje věková struktura obyvatelstva, kdy je více obyvatel 

v postproduktivním věku (lidé starší 65 a více let) než v předproduktivním věku (lidé ve věku 0–14 let). Ve 

sledovaném období dětí v předproduktivním věku ubývá, a naopak lidí v postproduktivním věku přibývá. 

Tuto skutečnost potvrzuje i index stáří, který vyjadřuje kolik obyvatel ve věku 65 a více připadá na 100 dětí 

do 15 let. Pro město Přerov nabýval index stáří v roce 2011 hodnot 111,1 a v roce 2021 už hodnot 173,8. 

Na 100 dětí tak dnes připadá téměř 174 seniorů. Obyvatelé ve věku 65 a více let jsou navíc považováni za 

velmi zranitelnou skupinu vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám. 

 

Index stáří také svědčí o odchodu mladé generace spolu se snižujícím se počtem obyvatel, znázorněným 

v grafu na obr. 2. Přirozený přírůstek, migrační saldo a hrubá míra celkového přírůstku (hmcp) jsou tak 

hlavní faktory určující vývoj počtu obyvatel ve městě Přerov. Ve sledovaném období 2011–2021 nabývaly 

všechny sledované ukazatele záporných hodnot.  

 

Přirozený přírůstek udává rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých osob. V našem 

případě pro celé sledované období převažují zemřelí a přírůstek tak nabývá záporných hodnot. Můžeme 

ho nazvat přirozeným úbytkem. Například v roce 2021 zemřelo 616 lidí a narodilo se 375.  

 

Migrační saldo představuje rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých. V každém roce 

sledovaného období se tak více lidí vystěhovalo, než přistěhovalo. Kupříkladu v roce 2018 se vystěhovalo 

z Přerova 966 obyvatel a přistěhovalo se pouze 697.  

 

Hrubá míra celkového přírůstku (hmcp), v případě Přerova spíše úbytku, je v grafu zobrazená liniově. Jde 

o vyjádření celkového rozdílu mezi počátečním a konečným stavem obyvatelstva v daném roce. Současně 

je tvořen přirozeným přírůstkem/úbytkem a celkovým počtem přistěhovalých/vystěhovalých osob. Hrubá 

míra, neboť jsou absolutní hodnoty vztažené na 1 000 obyvatel středního stavu a jsou tedy v ‰ (promilích). 

Po celé sledované období se pohybovala v záporných hodnotách, kopíruje dva předchozí ukazatele a 

můžeme říci, že město Přerov se vylidňuje. Tento stav není příznivý, pokud bychom přepočítávali zvyšující 

se hodnoty emisí skleníkových plynů na jednoho obyvatele. 
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Obr. 2: Přirozený přírůstek, migrační saldo a hrubá míra celkového přírůstku v ‰ od roku 2001 do roku 

2021 v Přerově. Zdroj: ČSÚ (2021), vlastní zpracování 

 

 

Podle sčítání lidí domů a bytů v roce 2021 měl Přerov zhoršené ekonomické podmínky, neboť 

nezaměstnanost dosahovala 5,17 %. Pro Českou republiku byla míra nezaměstnanosti ke konci roku 2021 

pouze 3,5 % a Přerov je tak daleko nad průměrem. Dle výsledků SLDB 2011 bylo v roce 2011 zaměstnáno 

přes 18 tis. obyvatel z celkových 21 tis. ekonomicky aktivních obyvatel. Nejvíce byl ze sektorů národního 

hospodářství zastoupen terciérní sektor, který zaměstnával přes 52 % pracujících obyvatel. Podíl těchto 

městotvorných funkcí odpovídá skutečnosti, že Přerov je důležitým regionálním centrem. Dále 

v sekundárním sektoru bylo zaměstnáno téměř 34 % obyvatel a na primární tak připadá bezmála 1 % 

ekonomicky aktivních. Dle klasifikace ekonomických činností bylo k roku 2021 nejvíce subjektů řazeno 

k velkoobchodu a maloobchodu, následovaným profesní, vědeckou a technickou činností. 

 

1.6 Strategický rámec 
 

Na změnu klimatu reaguje velké množství dokumentů na všech úrovních. Na mezinárodní scéně jsou to 

zvláště dokumenty OSN. Význam pro nás mají strategie, koncepce a zejména právní akty Evropské unie, 

které jsou následně přenášeny i do národního práva členských států, včetně České republiky. Všechny 

závazné cíle a požadavky, se kterými je potřeba pracovat i na úrovni města, tak většinou vycházejí právě 

z legislativy Evropské unie, respektive z národní aplikace unijního práva. Důležité pro tvorbu Akčního plánu 

jsou také regionální a městské či obecní dokumenty. Ty často agendu spojenou s klimatickou změnou, 

životním prostředím nebo energetikou řeší samostatně a je potřeba být s nimi v souladu. 

 

1.6.1 Globální strategie a východiska 
 

Většina dnešních mezinárodních strategických dokumentů vychází z Cílů udržitelného rozvoje (SGDs)), 

které byly stanoveny na konferenci o udržitelném rozvoji v Rio de Janeiru 2012 a jsou publikovány 

v dokumentu Budoucnost, kterou chceme. Výsledkem vyjednávání je 17 cílů, jejichž přehled ukazuje 

Obr. 3. 
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Obr. 3: Cíle SDGs, zdroj: OSNUNIC Praha | Informační centrum OSN 
 

Klíčový globální dokument, který položil základy aktuální právní ochrany klimatu, je Pařížská dohoda. Na 

klimatické konferenci v Paříži v prosinci 2015 přijalo 195 zemí historicky první univerzální, právně závaznou 

globální dohodu o klimatu. Nahrazuje starší Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu a s ní spjatý 

Kjótský protokol. Pařížská dohoda stanoví globální akční plán na ochranu lidstva před hrozbou 

dalekosáhlé změny klimatu omezením globálního oteplování výrazně pod 2 °C. Od každé země se také 

požadovalo, aby definovala cíle pro zamýšlené národně stanovené příspěvky (INDC), založené na 

ambiciózních cílech a daleko nad rámec dosavadního úsilí. Pařížská dohoda je mostem mezi dnešní 

politikou a klimatickou neutralitou, která je cílem na konci tohoto století. 

 

EU byla první velkou světovou ekonomikou, která představila svůj plánovaný příspěvek k nové dohodě, 

zahrnující mj. snahu o omezení růstu teploty pod 1,5 °C a potřebu co nejrychlejšího globálního obratu 

v oblasti emisí. Deklaruje také větší roli měst a samospráv v dosahování úsilí. Dohoda také počítá s tím, 

že vyspělé země dosáhnou cílů dříve a poté se budou finančně podílet na pomoci dosažení stejných cílů 

rozvojovými zeměmi. 

 

Hlavním dokumentem strategického plánování v oblasti klimatické změny v rámci EU je Strategie EU pro 

přizpůsobení se změně klimatu. Strategie stanoví opatření ke zlepšení odolnosti Evropy vůči změně 

klimatu. Ukládá zvýšit připravenost a kapacitu pro reakci na dopady změny klimatu na místní, regionální, 

vnitrostátní úrovni a úrovni EU. Klade důraz na soudržný přístup a společnou koordinaci činností. 

 

V rámci Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) si EU prostřednictvím Evropského právního rámce 

pro klima (nařízení EU č. 2021/1119) stanovila závazný cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. 

K tomu je zapotřebí, aby se stávající úrovně emisí skleníkových plynů v příštích desetiletích výrazně snížily. 

Jako dílčí krok směrem ke klimatické neutralitě EU zvýšila své ambice v oblasti klimatu do roku 2030 a 

zavázala se snížit emise do roku 2030 alespoň o 55 %. Tyto cíle jsou pro členské státy právně závazné. 

 

Balíček Fit for 55 ‒ Plán EU na ekologickou transformaci je posledním souborem návrhů na revizi a 

aktualizaci právních předpisů EU a na zavedení nových iniciativ, který má zajistit, aby byly politiky EU v 

souladu s klimatickými cíli dohodnutými Radou a Evropským parlamentem. Název „Fit for 55“ odkazuje na 

nově nastavený cíl EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Balíček klade 
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důraz také na sociální spravedlnost při transformaci společnosti. Dále na zachování konkurenceschopnosti 

EU a podpoření její vůdčí pozice v oblasti boje proti změně klimatu. 

 

Dále se v problematice související s tímto dokumentem uplatňují některé další balíčky. Přechod energetiky 

k obnovitelným zdrojům, včetně postupného odklonu od spalování uhlí, řeší balíček Čistá energie pro 

všechny Evropany (nebo také tzv. zimní balíček). Cílem balíčku Cirkulární ekonomika EU je přechod 

společnosti k oběhovému hospodářství, tedy maximalizace recyklace a opětovného použití všech surovin, 

produktů a odpadů. 

 

1.6.2 Národní strategie a východiska  
 

Základním dokumentem státní správy pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života obyvatel je 

Strategický rámec Česká republika 2030. Jeho klíčové oblasti se kromě tradičních tří pilířů rozvoje 

(sociálního, environmentálního a ekonomického) věnují životu v regionech a obcích, českému příspěvku 

k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí. Strategický rámec je českou reakcí na přijetí globální 

rozvojové agendy Valným shromážděním OSN v New Yorku v září 2015 a přenáší do domácího prostředí 

17 cílů udržitelného rozvoje (obr. 3). 

 

Aktivity v oblasti adaptace na změnu klimatu jsou soustředěné pod Ministerstvo životního prostředí. 

Hlavním dokumentem je Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015, aktualizace 

2021). Hlavním cílem strategie je zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu. Tedy zmírnit dopady změny 

klimatu za pomocí adaptace, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně zvýšit hospodářský 

potenciál pro příští generace. Konkrétní aktivity k naplnění této strategie obsahuje Národní akční plán 

adaptace na změnu klimatu. Na konci roku 2019 došlo k jeho vyhodnocení a výsledky sloužily jako jeden 

z hlavních podkladů pro aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. 

 

Politika ochrany klimatu v České republice definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu 

na národní úrovni. Zajišťuje tak splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti 

na mezinárodní dohody (např. Pařížská dohoda). Cílem strategie (do roku 2030, s výhledem do roku 2050) 

je přispět k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství ČR. Strategie definuje cíle 

pro pokles emisí pro roky 2020, 2030, 2040 a 2050. Pro rok 2050 se počítá se snížením emisí o 80 % vůči 

roku 1990. ČR dosud nemá k dispozici scénáře, které by počítaly s dosažením klimatické neutrality.  

 

Návazná témata související s adaptací a mitigací klimatické změny řeší i další specificky zaměřené 

dokumenty. Patří mezi ně např. 

• Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu 

• Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050  

• Národní program snižování emisí  

 

 

1.6.3 Rregionální a místní strategie a východiska 
 

Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023‒2030 

Krajská adaptační strategie, která je v tuto chvíli krátce před dokončením, analyzuje na celém území kraje 

jednotlivé hrozby vyplývající ze změny klimatu. Hodnotí také vliv změn a zranitelnost území v jednotlivých 

sektorech, pro které jednotlivě vypracovává SWOT analýzy. Pro jednotlivé sektory pak navrhuje opatření 

s cílem adaptovat území na klimatické změny. Hlavními sledovanými cíli, ze kterých vycházejí plánované 

projekty jsou: 

• Zelený a odolný Olomoucký kraj – společně s podporou měst i venkova dosáhnout vyšší kvality 

životního prostředí. 

• Podnikavý a konkurenceschopný Olomoucký kraj – posílit ekonomický růst motivací k podnikání, 

inovacemi a službami pro podnikatele. 

• Talentovaný a soudržný kraj – rozvinout kvalitní služby a investovat do vzdělání a osobního rozvoje 

obyvatel v kraji. 
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Strategický plán rozvoje města Přerova pro období 2021‒2027 

Strategický plán je nejdůležitější strategický dokument, který město má. Soustředí se na všechna témata, 

která se činnosti města nějakým způsobem dotýkají, a nastavuje dlouhodobou vizi a priority, kterými by se 

vedení města mělo zabývat. Zastřešuje také všechny ostatní strategické dokumenty a dbá na jejich 

vzájemnou provázanost. Zohledňuje také témata z oblasti životního prostředí, dopravy a technické 

infrastruktury, která úzce souvisejí s klimatickou změnou. 

 

Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu pro období 2021‒2030 

Na podkladu modelů vývoje teplot a srážek v budoucnosti a s pomocí satelitních snímků zkoumá strategie 

zranitelnost území vůči jednotlivým hrozbám, které může změna klimatu přinést. Pro adaptaci území a 

částečně i mitigaci klimatických změn strategie navrhuje opatření, která se zaměřují na dosažení tří 

strategických cílů: 

• Přerov je odolný vůči hrozbám vyplývajícím ze změny klimatu 

• Přerov je příjemné město pro život s dostatkem zeleně a vody 

• Přerov aktivně snižuje svůj příspěvek ke změně klimatu. 

Navrhovaná opatření se dotýkají hospodaření s vodou, městské zeleně, mikroklimatických podmínek ve 

městě, ekologické stability území, motivace a zapojení obyvatelstva, krizového řízení, hospodaření 

s energiemi a odpady a také emisemi v dopravě. Výsledky strategie jsou prezentovány na webových 

stránkách https://www.modrozelenyprerov.eu/. 

 

Plán udržitelné městské mobility města Přerov (2017) 

V analytické části plán mapuje aktuální situaci ohledně individuální, veřejné i bezmotorové dopravy ve 

městě. Součástí je zpracovaný sociologický dopravní průzkum v domácnostech i kordonové sčítání vozidel 

na území města. V návrhové části pak vytváří koncepci automobilové, cyklistické pěší a veřejné dopravy, 

s důrazem na organizační změny a opatření ohledně imisní a hlukové zátěže. Cílem je, aby doprava 

v Přerově byla bezpečná, inovativní, dobře propagovaná a přijímaná veřejností a aby vytvářela dobré 

podmínky pro život, s ambicí vytvořit z Přerova v dlouhodobém horizontu „to nejlepší město na Hané“.  

 

Územní energetická koncepce statutárního město Přerova (2020) 

Jedná se o dokument vypracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb. Vychází z platné Státní energetické 

koncepce a Energetické koncepce Olomouckého kraje. Jeho součástí je podrobný rozbor území z pohledu 

energetiky, včetně demografické analýzy, analýzy spotřeby paliva a energie podle sektorů hospodářství, 

analýzy zásobování a výroby energie a analýzy potenciálu území pro výrobu energie a energetické úspory. 

Hodnotí také energetickou infrastrukturu v území a navrhuje opatření pro její další rozvoj. Koncepce 

obsahuje údaje o spotřebě a výrobě energií, vycházející z dat ERÚ, ČHMÚ, distributorů energií a místních 

výrobců energií. Většina dat je k dispozici za rok 2017, případně za období 2015‒2017. 

 

Koncepce nabíjecích stanic města v Přerově (2019) 

Tato koncepce je součástí přípravy města na očekávaný masový nástup elektromobility v nadcházejících 

letech. Navrhuje prostorové umístění nabíjecích stanic soukromých, veřejných i polosoukromých 

v závislosti na soustavě elektrické sítě a legislativě. Zabývá se také technickým provedením nabíječek a 

nabíjecích konektorů. 

 

  

https://www.modrozelenyprerov.eu/
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2. CÍL, VIZE A ZÁVAZKY 

Jedním z aktuálních opatření reagujících na zhoršující se vývoj změny klimatu a nedostatečné tempo 

snižování emisí skleníkových plynů je nejnověji vytýčený cíl pro celou Evropskou unii, závazný pro všechny 

členské státy včetně České republiky. Tímto cílem je dosažení klimatické neutrality: „Celounijní emise 

a pohlcování skleníkových plynů, jež jsou upraveny právem Unie, musí být v Unii nejpozději do roku 2050 

vyrovnané, čímž se do uvedeného data emise sníží na čistou nulu, přičemž po tomto datu bude Unie 

usilovat o dosažení negativních emisí“. Cíl snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030 je nedílným příspěvkem 

k dosažení klimatické neutrality v roce 2050.  

 

Cíl Pařížské dohody (nepřekročit oteplování o 1,5 °C) nabyl na významu v návaznosti na nejnovější zjištění 

IPCC uvedené ve zprávě WG1 ze dne 7. srpna 2021. Panel IPCC dospěl k závěru, že globální teplota 

dosáhne nebo překročí hodnotu nárůstu o 1,5 °C dříve, než se původně předpokládalo, a sice v příštích 20 

letech. Pokud podle IPCC nedojde k okamžitému a ambicióznímu snížení emisí skleníkových plynů, omezit 

globální oteplování na hodnoty blížící se ani 2 °C již nebude možné. Ve své zprávě ze dne 28. února 2022 

nazvané „Změna klimatu 2022: Dopady, přizpůsobení se a zranitelnost“ panel IPCC uvedl, že změna 

klimatu představuje hrozbu pro dobré životní podmínky lidí a zdraví planety. Jakékoli další zpoždění v přijetí 

koordinovaných anticipačních globálních opatření v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího 

zmírňování promarní krátkou a rychle mizící příležitost k zajištění udržitelné budoucnosti a možnosti 

přijatelného života pro všechny. 

 

Z výše nastíněných východisek čerpá také Pakt starostů a primátorů pro energii a klima (Evropa), jehož 

signatářem je město Přerov od roku 2021.  

 
 

Cíl 

Město Přerov svým vstupem do Paktu starostů a primátorů pro energii a klima v roce 2021 přijalo 

závazek k podpoře a realizaci cílů EU na svém území: Snížení emisí skleníkových plynů minimálně 

o 40 % do roku 2030 a přijetí společného postupu k řešení zmírňování dopadu změn klimatu  

a přizpůsobení se změnám klimatu. 
 

 

Signatáři Paktu jsou zavázáni přičinit se k plnění daných cílů a deklarují: 

1. ZAVAZUJEME SE stanovit si střednědobé a dlouhodobé cíle, které jsou v souladu s cíli EU a alespoň 
tak ambiciózní jako naše národní cíle. Naším cílem bude dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. 
S ohledem na současnou kritickou situaci v oblasti klimatu učiníme tato opatření naší prioritou a 
budeme o nich informovat naše občany. 
 

2. ZAPOJUJEME naše občany, podniky a orgány státní správy na všech úrovních do realizace této vize 
a do transformace našich sociálních a ekonomických systémů. Snažíme se vypracovat místní 
klimatický pakt se všemi aktéry, kteří nám pomohou těchto cílů dosáhnout. 
 

3. JEDNÁME právě teď a společně, abychom se vydali tím správným směrem a urychlili nezbytný 
přechod. Vypracujeme, zavedeme a oznámíme ve stanovených termínech akční plán k dosažení 
našich cílů. Naše plány budou obsahovat ustanovení o tom, jak zmírnit dopady změny klimatu a 
adaptovat se na ně a zároveň zachovat inkluzivitu.  
 

4. KOMUNIKUJEME s kolegy starosty a primátory a místními lídry v Evropě i mimo ni a vzájemně se 
inspirujeme. Podpoříme je, aby se k nám připojili v rámci Globálního paktu starostů a primátorů 
bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí, pokud vezmou za své zde popsané cíle a vizi.  
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2.1 Vize města v budoucnosti 
 

 Přerov je v roce 2030 moderním udržitelným městem, které těží z využívání moderních technologií a 

ze své polohy na nadnárodní křižovatce dopravních cest. 

Město na důležité železniční křižovatce s dobrou návazností na v současnosti budované 

vysokorychlostní železniční tratě nabízí dobré spojení ve směru na Prahu, Olomouc, Ostravu, Brno, 

Zlín, Břeclav, Vídeň, Bratislavu, Krakov a Varšavu. Potenciál krátkých jízdních dob veřejnou dopravou 

ve všech směrech i napojení na dálniční síť přitahuje do města obyvatele. 

 

 Ve městě funguje rozsáhlá energetická komunita, která podstatnou část své spotřeby energií pokrývá 

z vlastní elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Energetickou soběstačnost zvyšuje celé město. 

Přerov poskytuje svým občanům rozsáhlé a kvalitní služby založené na moderních technologiích a 

nízké spotřebě energie.  

 

 Firmy a občané města mají zajištěny stabilní a cenově dostupné dodávky energie. Město aktivně řeší 

energetickou chudobu, zajišťuje stabilní systémové dodávky energie a podporuje rozvoj energrgické 

soběstačnosti. Město má rozvinutý koncept posílení energetické soběstačnosti, zvýšení energeticky 

účinnosti, a značnou část vyrobené energie v místě také spotřebovává v místě.  

 

 Zaměstnanci města, pracovníci velkých i menších podniků, významná část obyvatel, jezdí na služební 

a z velké části i soukromé cesty moderními elektromobily, které mohou nabíjet při parkování v práci 

nebo doma zcela z obnovitelných zdrojů energie.  

 

 Dálková tranzitní silniční doprava je vyvedená z města dokončeným dálničním obchvatem. Centrum 

města je klidné a bezpečné pro pohyb chodců a cyklistů. Město vytváří příjemný veřejný prostor 

především pro lidi, automobily jsou parkovány převážně v parkovacích domech a podzemních 

garážích a nezabírají místo v ulicích. 

 

 Ve veřejném prostoru města i na budovách je dostatek zeleně, která společně s vodními prvky vytváří 

příjemné prostředí pro obyvatele. Okolí města, nezastavěná krajina, je spravována udržitelně, město 

prosazuje ekologické hospodaření v zemědělské krajině.  

 

 Lužní les Žebračka stabilně prospívá a spolu s dalšími lesy a parky tvoří zelené plíce města Přerova.  

 

 Závazek ke snížení emisí CO2 město uplatňuje v rámci zadávání veřejných zakázek na rekonstrukce 

a výstavbu nových budov i infrastruktury. Město úzce spolupracuje s energetickými partnery 

působícími na území města, pravidelně provádí osvětovou činnost svým občanům v oblasti odpadů, 

energií a ochrany životního prostředí. 

 

Hlavní pilíře rozvoje 

 Koordinovaný a společně plánovaný rozvoj směrem k udržitelné budoucnosti  

 Energetické úspory, účinnost, soběstačnost a využívání zdrojů energie 

 Efektivní a dostupná doprava směřující bezemisnímu řešení 

 Účelná lokální energetika a prevence energetické chudoby 

 Atraktivní prostředí pro obyvatele města 

 Zeleň a voda ve městě i v krajině 

 

 



 

19 
 

3. PROJEVY ZMĚNY KLIMATU A 
JEJICH OČEKÁVANÝ VÝVOJ 

Od roku 1750 pozorujeme nárůst koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Důsledkem je oteplování 

atmosféry, které v posledních letech zrychluje. Každé z posledních čtyř desetiletí bylo postupně vždy 

teplejší, než všechna předchozí od roku 1850. Globální povrchová teplota v minulém desetiletí byla podle 

IPCC o 1,09 °C vyšší, než v období 1850‒1900. Nárůst se v různých částech světa liší, významnější je nad 

pevninou než nad oceány. Liší se značně i mezi různými oblastmi na zemi. K větším nárůstům obecně 

dochází v oblastech dále od rovníku a chladnějších oblastech. V ČR za posledních 60 let vzrostla průměrná 

teplota o 2 °C, tedy více než je celosvětový průměr (viz obr. 4). Celosvětově také narůstá množství 

extrémních klimatických jevů. Sem patří zvláště vlny veder, extrémně vydatné srážky či tropické cyklony.  

 
Obr. 4: Průměrná roční teplota v ČR v letech 1960-2020. Zdroj: www.faktaoklimatu.cz 

 

 

3.1 Očekávaný vývoj klimatu na území Přerova 
 

Změna klimatu se v hydrometeorologických / klimatologických měřeních a pozorováních projevuje změnou 

v trendech základních klimatických charakteristik – teploty a srážek. Na území města Přerov očekáváme 

významné změny v běžných ročních teplotách a objemu srážek. Níže popsané analýzy vychází 

z komplexních klimatických modelů, které se využívají k předpovědím budoucího vývoje klimatu. Odhady 

zde uvedené vychází z tzv. vyššího emisního scénáře (RCP8,5), který předpokládá nárůst globálních emisí 

oxidu uhličitého. Tento scénář je ale v současné době překračován, protože lidstvo vypouští více 

skleníkových plynů, než se očekávalo. Proto je níže popsané predikce nutné brát jako konzervativní 

předpoklad očekávatelných změn. Je však pravděpodobné, že bude rozsah změn ještě vyšší, zejména po 

roce 2050.  
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Metodika zpracování dat: 

S využitím dat služby Copernicus Climate Change Service (C3S) byla zpracována data predikčních modelů 

budoucího vývoje klimatu EURO-CORDEX. Územní modely jsou v rozlišení 0,11×0,11 °, v ČR lze mluvit asi o 12×12 

km. Ve zprávě Očekávané klimatické podmínky v České republice (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, 2019) 

jsou pouze některé modely EURO-CORDEX zmíněny jako vhodné ke sledování vývoje klimatu v ČR. Z těchto 

modelů bylo použito sedm modelů dostupných v datovém skladu Copernicus Data Store. Tento soubor (ensemble) 

modelů slouží k výpočtu ensemblových průměrů klimatických ukazatelů. Veškeré predikce vycházejí z emisního 

scénáře RCP 8,5. Z počátečních aplikací vyplývá, že zvolený ensemble v některých oblastech ČR nadsazuje 

absolutní hodnoty srážek. Díky hrubému rozlišení modelů zahrnují někdy agregované hodnoty i širší okolí, což může 

mj. díky terénní členitosti zkreslovat klimatický profil. Zásadní charakteristika, trend vývoje, je nicméně důvěryhodná. 

 

3.1.1 Teplota 
 

Do roku 2030 dojde ke zvýšení průměrné teploty vzduchu v Přerově zhruba o 0,5 °C, do roku 2050 pak 

o více než 1 °C. Nárůst bude nejvíce patrný v létě a zimě. Vzroste počet tropických dní (teplota nad 30 °C), 

do roku 2030 by jich mělo být o 25 % více, do roku 2050 zhruba dvojnásobek ročně. V polovině století 

můžeme každoročně očekávat 20–30 dní s teplotou nad 30 °C. Tento nárůst se poté odrazí i v častějším 

a delším výskytu vln veder, kdy jsou extrémně vysoké teploty několik dní až týdnů v kuse. V zimě naopak 

ubyde ledových dní, kdy je teplota celý den pod 0°C. Do roku 2100 by teplota mohla narůst až o 4,2 °C. K 

největším výkyvům teplot, jakožto i k nejvyššímu nárůstu průměrných teplot bude docházet v zimě. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Modelované roční a sezónní rozložení teplot v letech 2011-2100 v Přerově. Pozn.: Sezónní 

rozložení teplot je modelováno podle scénáře RCP4.5 a 8.5. Zdroj: ASITIS, dle EURO-CORDEX 
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Obr. 6: Počet tropických dnů v letech 2011-2100 v Přerově podle RCP8.5. Zdroj: ASITIS, dle EURO-
CORDEX 

Do roku 2100 budou dále přibývat tropické dny. Podle modelu by jich mohlo v průměru být ročně o 22 více. 

 

 

3.1.2 Srážky 

 
Celkové množství ročních srážek v Přerově se nebude výrazně měnit, případně může docházet k mírnému 

nárůstu. Změní se ale rozložení srážek v roce, více bude pršet na jaře, na podzim a v zimě. V létě naopak 

srážek ubyde a prodlouží se dlouhá období bez jakéhokoliv deště. Může tak docházet až k vysychání 

některých vodních toků. Častěji se pak dostaví vydatné srážky (50 mm za den) způsobující přívalové 

povodně.  
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Obr. 7: Modelované roční a sezónní (5letý průměr) rozložení srážek v letech 2011(2015)-2100 v Přerově. 
Zdroj: ASITIS, dle EURO-CORDEX (ensemble, scénář RCP8.5; pro sezónní rozložení použit model SMHI 
RCA4). 

 

3.1.3 Vítr 
 

Vědecké modely vývoje změn v rychlosti větru nejsou v současné době natolik průkazné, aby se z nich 

dalo přesněji usuzovat, k jak velké změně bude docházet.  

Přesto panuje shoda, že bude docházet k častějším extrémním povětrnostním jevům (bouřky, vichřice, 

orkány, tornáda). Pravděpodobně také bude docházet ke snižování rychlosti větru a častějšímu bezvětří 

během letních období.  
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4. VÝCHOZÍ EMISNÍ INVENTURA 
(BEI) 

Výchozí emisní inventura je základem každého SECAP. Abychom mohli dosáhnout výsledků, a zvláště 

abychom dokázali objektivně měřit dosažení vytyčených cílů, musíme mít přesný přehled o výchozí situaci, 

se kterou budeme dosažený úspěch porovnávat. BEI proto podrobně mapuje emise skleníkových plynů ve 

všech sektorech, které jsou s činností města provázané. 

 

S opatřeními, které cíleně spoří množství spotřebované energie nebo zvyšují podíl její výroby 

z obnovitelných zdrojů, se můžeme setkávat již delší dobu. Některá města v tomto ohledu již značně 

pokročila. Jiná města s přípravou opatření ke zmírňování dopadů klimatické změny spíše začínají. Aby byly 

zaznamenány i pozitivní změny které již proběhly, provádí se výchozí emisní inventura ke zvolenému roku 

z minulosti. 

 

4.1 Výchozí rok pro emisní inventuru a průběžný monitoring 
 

Pakt starostů a primátorů doporučuje coby výchozí rok ideálně 1990, ke kterému se vztahují evropské 

závazky na snížení emisí. Úspěšné zpracování BEI je ovšem závislé na dostupnosti širokého množství 

různých dat, která musí být průkazná – kvalitní, konkrétní, přesná a musí se vztahovat přímo k danému 

městu. V různých částech Evropy se dostupnost dat o energiích i dopravě zásadně liší. Celonárodní 

statistiky jsou obvykle dostupné za dlouhé období do minulosti. Získat spolehlivá data od města nebo  od 

distributorů energií pro období z dřívějších desetiletí v Česku často není možné. Proto je nutné volit 

kompromisní výchozí rok, ke kterému již budou potřebná data dostupná. 

 

Rok 2011 bylo možné zvolit z několika důvodů:  

• Dostupnost údajů od všech distributorů energií 

• Dostatečné informace o rozdělení spotřeb do sektorů 

• Dostatek provozních údajů ze zdrojů města (skartují se často po 10 letech) 

• Údaje z celostátního sčítání lidu 

• Zhodnocení charakteristiky dat zpracovatelem SECAP 

• Místní specifika a možnost praktické proveditelnosti sběru dat k roku 2011 

 

Součástí analýzy také bývá monitorovací emisní inventura (MEI), která porovnává situaci ve výchozím roce 

s pozdějším stavem. MEI jsou předepsané v pravidelných intervalech v období po vypracování SECAPu. 

Je však žádoucí provést monitorovací inventuru i pro současný stav a období mezi výchozím rokem a 

současností. Jako monitorovací rok pro období mezi výchozím rokem a současností byl zvolen rok 2017. 

Současnost byla vztažena k roku 2021. 

 

Pakt starostů a primátorů nastavuje pro SECAP minimální podmínky pro reporting a jeho obsah (viz Tab. 

2). Reportovací povinnost se odvíjí od roku 0, který představuje rok vstupu města do Paktu. Pro Přerov je 

rokem 0 rok 2021. Během následujících dvou let je nezbytné vypracovat a schválit SECAP. Plný reporting, 

včetně MEI je potřeba vypracovat do roku 6, tedy do 4 let od vypracování SECAP. Akční reporting, 

zahrnující aktualizaci strategie, reporting mitigačních akcí, RVA vyhodnocení a reporting adaptačních akcí 

pak i v roce 4 (do dvou let po schválení akčního plánu). Doporučeno je ovšem sbírat údaje pro MEI 

každoročně, pokud je to možné. Dále je doporučeno, aby pro rok 2030 (cílový rok pro současné závazky) 

byl vypracovaný plný reporting se závěrečným zhodnocením. 
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Pro reporting je navžen následující časový rozvrh: 

• 2022 ‒ SECAP 

• 2024 ‒ Akční reporting (bez MEI) 

• 2026 ‒ Plný reporting 

• 2028 ‒ Akční reporting (bez MEI) 

• 2030 ‒ Plný reporting a závěrečné zhodnocení  

 

 

Tab. 2: Minimální nároky na reporting podle časového rozvrhu 

 
Vstup do paktu SECAP Akční reporting Plný reporting 

 Rok 0 Během 2 let Během 4 let Během 6 let 

Strategie     

Emisní inventura  
 

(BEI) 
 

 
(MEI) 

Mitigační akce   
 

(alespoň 3)  

Srovnávací 

přehled adaptace     

Analýza rizik a 

zranitelnosti     

Adaptační 

opatření   
 

(alespoň 3)  

Vysvětlivky:  Povinné |  Volitelné 
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4.2 Metodika a zahrnuté sektory 
 

V rámci výchozí emisní inventury (BEI) jsou mapovány emise CO2, jakožto hlavního skleníkového plynu, 

v několika různých sektorech, spadajících zvláště do oblasti budov a zařízení a do oblasti dopravy. 

Z množství sektorů, které metodika pro SECAP nabízí byly vybrány ty, které jsou pro město Přerov 

relevantní nebo se v nich město plánuje v rámci budoucích opatření angažovat. Přehled sektorů a jejich 

zařazení do BEI pro Přerov ukazuje tab. 3. Některé sektory jsou metodikou pro SECAP označeny jako 

klíčové, jejich zařazení do inventury je povinné. Ty jsou v tabulce označeny modrou barvou. 

 

Tab. 3: Sektory zahrnuté do emisní inventury 

Sektor Zařazení do 

BEI 

Poznámka 

Oblast budov a zařízení 

Městské budovy, vybavení a 

technologie 

ANO  

Terciérní sektor ANO 

Sektor bydlení ANO 

Veřejné osvětlení ANO 

Průmysl NE 

Ostatní (Zemědělství a lesnictví) NE 

Oblast dopravy 

Vozový park města a jeho 

organizací 

ANO  

Veřejná doprava ANO 

Soukromá a komerční doprava ANO 

Dálková a ostatní silniční doprava NE 

Městská kolejová doprava NE 

Ostatní železniční doprava NE 

Lodní doprava NE 

Ostatní zdroje emisí 

Odpadní hospodářství NE Zahrnuje pouze emise spojené s technologickým 

procesem, nikoliv s jeho energetickými nároky Úprava odpadních vod NE 

Výroba energie 

Lokální výroba elektřiny ANO Zahrnuje výrobu elektřiny z OZE, KVET výrobu a 

příp. výrobu z malých emisních zdrojů (<20 MW) 

Lokální výroba tepla/chladu ANO Zahrnuje výrobu pro účely lokální distribuce 

tepla/chladu a KVET výrobu 

 

V rámci lokální výroby energie jsou zmapována provedená opatření na obnovitelnou nebo vysoce efektivní 

výrobu elektřiny a tepla/chladu. Ta se podílejí na snížení celkové emisní stopy města. 

 

Některé sektory se do vyhodnocení emisí pro SECAP nezahrnují nikdy. Jedná se především o nukleární 

energetiku, technologie zachycování CO2 (CCS), změny v CO2 spojené s vysazováním nebo kácením 

stromů, emise z hnojiva a emise navázané na emisní povolenky (u těch se předpokládá, že jsou dostatečně 

regulovány ze strany státu). Vyloučena z hodnocení je také letecká doprava a lodní nákladní doprava. 

 

Pro měření množství emisí jsou k dispozici dvě základní metodiky: 

1. Standardní přístup 

2. Posuzování životního cyklu (LCA, Life cycle assessment) 

 

V rámci standardního přístupu jsou posuzovány pouze emise spojené s přímou spotřebou energie 

v daném sektoru, respektive s množstvím spotřebovaného paliva pro výrobu energie. Oproti tomu LCA 
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metoda má snahu zahrnout emise vzniklé v rámci celého životního cyklu použitých produktů a surovin. 

Např. u automobilů by se nezapočítávalo pouze spotřebované palivo během provozů, nýbrž i energie 

využitá pro těžbu potřebných surovin, výrobu vozu a všech jeho komponent, jeho distribuci k zákazníkovi, 

a nakonec i energie využitá pro ekologickou likvidaci.  

 

Skutečné a vyčerpávající posouzení životního cyklu konkrétního produktu, společnosti nebo sektoru je 

náročný proces, který dalece přesahuje rozsah a zaměření tohoto dokumentu. Pakt starostů a primátorů 

proto nabízí zjednodušenou LCA metodiku, která stejně jako u standardního přístupu počítá s emisními 

faktory pro jednotlivé typy paliva. Ty jsou však navýšené o hodnotu přibližně odpovídající odhadu 

energetických nároků v jiných částech životního cyklu. 

 

Z důvodu snazší interpretace a jednodušší opakovatelnosti měření a výpočtů byl pro tuto studii zvolen 

standardní přístup k měření množství emisí (podle přímé spotřeby paliva). 

 

Sektor průmyslu  

Přerov je město s rozvinutým průmyslem, jež reprezentuje zvláště chemický závod PRECHEZA a.s., 

specializující se na výrobu titanové běloby a jiných pigmentů, technické kyseliny sírové a různých 

produktů na bázi síranů. Aktuální objem výroby vždy závisí na mnoha okolnostech a výrazně se 

projevuje na celkové velikosti spotřeby energií ve městě. Zároveň se očekává další nárůst výroby 

v návaznosti na dokončení dálnice D1. Aby celkový nárůst (nebo pokles) výroby nepřekryl vliv všech 

opatření v jiných sektorech, není sektor průmyslu dle zvolené metodiky SECAP do vyhodnocení BEI 

zahrnutý.  

 

 

4.3 Shrnutí hlavních výsledků BEI 
 

Od roku 2011 do roku 2021 v oblasti budov a zařízení 

• Celkové množství spotřebované energie zůstalo velmi podobné 

• Množství emisí se snížilo o 8,72 % 

• Množství emisí pokleslo v každé jednotlivé podoblasti 

• Největší pokles zaznamenaly ty podoblasti, které má přímo ve správě město 

 

Od roku 2011 do roku 2021 v oblasti dopravy 

• Objem dopravy v minulých letech zásadně narůstal 

• Celkové emise se zvýšily o 11,31 % 

• Emise se zvýšily ve všech dílčích podoblastech 

 

Celkem tedy negativní vliv dopravy jde proti dosaženým úspěchům v oblasti budov a zařízení. 

Výsledné snížení emisí po započtení obou oblastí je 1,99 % 

 

Výsledky výchozí emisní inventury shrnují následující tabulka Tab. 4 a obrázek Obr. 8. 
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Tab. 4: Shrnutí výsledků výchozí emisní inventury 

Emise tCO2 2011 2017 2021 úspora za celé období 

Oblast budov a zařízení  

Městské budovy, vybavení a technologie 8 742 9 004 6 566 24,89 % 

Terciérní sektor 48 312 48 959 47 908 0,84 % 

Sektor bydlení 86 496 81 955 78 547 9,19 % 

Veřejné osvětlení 1 529 1 537 1 259 17,63 % 

Oblast dopravy  

Vozový park města a jeho organizací 359 488 513 -42,91 % 

Veřejná doprava 737 835 888 -20,60 % 

Soukromá a komerční doprava 58 368 65 441 64 790 -11,00 % 

‒z toho osobní doprava 45 620 51 145 51 719 -13,37 % 

‒z toho nákladní doprava 12 747 14 296 13 071 -2,54 % 

Oblast budov a zařízení 145 078 141 454 134 280 7,44 % 

Oblast dopravy 59 463 66 765 66 191 -11,31 % 

Celkem 204 542 208 219 200 471 1,99 % 
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Obr. 8: Grafické hrnutí výsledků BEI, vývoj od roku 2011 k roku 2022, cíl snížení emisí CO2 pro rok 2030. 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.4 Výroba energií a emisní faktory 
 

Zmapování lokální výroby elektřiny je zásadní součástí emisní inventury, která ovlivňuje výsledné množství 

emisí u většiny ostatních sektorů. Podle ní jsou totiž stanoveny emisní faktory pro spotřebovanou energii 

na území města. Mapujeme zde výrobu dvou druhů energie: elektrické energie a tepla.  

 

Pro zásobování elektřinou se používá rozsáhlá distribuční síť, která pokrývá území celé České republiky, 

navíc je přímo propojená se sítěmi jiných států. Vzniká tak komplikovaná přenosová soustava, kde není 

možné jednoznačně vymezit, z jakého zdroje konkrétní využitá energie pochází. Způsob výroby se navíc 

na různých místech zásadně liší. Zatímco v zemích severní Evropy pochází už dnes většina elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, ve Francii naprosto dominuje jaderná výroba, a v Polsku stále většina elektřiny 

pochází z uhlí. Abychom dokázali množství emisí souvisejících se spotřebou elektřiny jednoznačně 

vyhodnotit, musíme přesně vymezit kategorie původu elektřiny. 

 

 
Obr. 9: Elektrická přenosová síť v Evropě se znázorněním momentálního množství emisí na kWh 

odebrané elektřiny a přetoků mezi státy, stav ze 16.6. 2022 21:00 hod. Zdroj: online aplikace 

electricitymap, Copenhagen, 2022, dostupné online na app.electricitymap.org/map 

 

Pro účely této emisní inventury pracujeme se dvěma kategoriemi, s lokálně vyrobenou elektřinou a 

s elektřinou z národního energetického mixu. Neuvažujeme tak mezistátní přeprodej elektřiny. Základním 

předpokladem je, že elektřina vyráběná z obnovitelných zdrojů, z druhotných surovin, odpadního tepla, 

v kogeneraci s výrobou tepla nebo z velmi malých emisních zdrojů slouží především pro lokální využití, 

zatímco velké fosilní elektrárny a jaderné elektrárny se podílejí na zásobování v rámci celého státu. 

 

Z celkové spotřeby elektřiny na území města (E) odečteme lokálně vyráběnou elektřinu (Elokální) a zjistíme 

tak množství elektřiny odebrané z národního mixu (EČR). 

 

𝐸Č𝑅 = 𝐸 − 𝐸𝑙𝑜𝑘á𝑙𝑛í 

 

V případě, že by lokální výroba elektřiny byla větší než množství spotřebované elektrické energie, bylo by 

město považováno v oblasti elektřiny za energeticky pozitivní.  

 

4.4.1 Lokální výroba elektřiny 
 

Do lokální výroby elektřiny v rámci Přerova jsou zahrnuty tyto zdroje: 
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• Fotovoltaické elektrárny (FVE) 

• Vodní elektrárna (MVE) 

• Výroba elektřiny z odpadního tepla 

• Kogenerační výroba elektřiny z bioplynu 

• Kogenerační výroba elektřiny z fosilních zdrojů 

Pozn. Jiné zdroje výroby elektřiny na území města v době zpracování SECAP nebyly v Přerově instalovány.  

 

Fotovoltaické elektrárny 

Výroba elektřiny ze slunce je považovaná za hlavní směr, kterým by se Česko mělo posouvat k udržitelné 

výrobě energie. Fotovoltaické elektrárny (FVE) můžeme rozdělit na fotovoltaické parky a elektrárny vázané 

k určitému objektu. Fotovoltaické parky jsou obvykle velkého výkonu (stovky až tisíce kWp). Často byly 

postaveny okolo roku 2010 na zemědělské půdě a veškerou vyrobenou elektřinu dodávají do sítě. 

Elektrárny vázané k objektu jsou obvykle optimalizovány tak, aby co nejlépe pokryly jeho energetické 

nároky a aby do sítě bylo dodáváno pouze minimální množství přebytků z výroby. Umísťují se nejčastěji na 

střechy objektů a jejich výkon se pohybuje v řádu jednotek až nižších stovek kWp. 

 

Podle dat ERÚ jsou na území Přerova uděleny licence na provoz 73 fotovoltaických elektráren. Z toho 36 

je provozováno soukromými osobami a u dalších 37 je držitelem licence firma. Celkový výkon 

licencovaných fotovoltaických elektráren je 1,638 MWp. Z toho elektrárny vlastněné soukromými osobami 

mají instalovaný výkon 0,442 MWp. Většina z těchto údajů zahrnuje FVE postavené před rokem 2014, 

respektive několik velkých instalací z pozdější doby. 

 

V současnosti menší instalace splňující limit pro instalovaný výkon menší než 10 kWp nepotřebují 

k provozu licenci. Počet fotovoltaických instalací, které nepodléhají nutnosti vlastnit licenci je vcelku obtížné 

zjistit. Jednou z možností je využití údajů z databáze přidělených dotací v programech Nová zelená 

úsporám. Dá se předpokládat, že většina zájemců o vlastní FVE na rodinném nebo bytovém domě tento 

program využije. Od roku 2013 byla v Přerově poskytnuta dotace na 44 instalací, z toho 6 pouze pro 

elektrický ohřev vody, 3 pro výrobu elektřiny bez akumulace a zbylých 35 s akumulací. Odhadované 

přebytky dodané do sítě jsou u těchto instalací 16,25 MWh/rok. Většina vyrobené energie však je 

spotřebována na místě. 

 

Vodní elektrárna 

Na území města Přerova se nachází jedna malá vodní elektrárna (MVE), provozovaná společností MVE 

Přerov s.r.o. Nachází se na řece Bečvě v blízkosti železničního mostu u nádraží. Její celkový instalovaný 

výkon je 500 kWp. 

 

Množství vyrobené elektřiny je závislé na průtoku vody v řece. V případě dlouhodobějšího sucha může být 

odběr vody pro elektrárnu výrazně omezen. Například během velmi suchého roku 2015 došlo k poklesu 

výroby na 824 MWh oproti 1451 MWh v předcházejícím roce. 

 

 

 

Výroba elektřiny z odpadního tepla 

Tento zdroj elektřiny je součástí provozu podniku PRECHEZA. Výroba tepla (páry) a elektřiny probíhá 

v PRECHEZE výhradně ve výrobně kyseliny sírové, kde je v rámci výrobní technologie spalována kapalná 

síra na oxid siřičitý, z kterého se v dalších technologických krocích vyrábí kyselina. Jde o silně exotermní 

reakci, procesní plyn je pak veden do parního kotle, kde je z něj vyráběna pára. Od roku 2016 se část páry 

následně využívá na výrobu elektrické energie. Veškerá zde vyrobená elektřina je považována za 

bezemisní, protože využívá pouze odpaní teplo. 

 

Kogenerační výroba elektřiny z bioplynu 

Na čističce odpadních vod provozované společností VaK Přerov je od roku 2007 vyráběna elektřina a teplo 

spalováním bioplynu, který na čističce vod vzniká. V roce 2021 byl generátor v období od dubna do 
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prosince odstaven. Proto zde byla výroba výrazně nižší než v předchozích letech. Veškerá elektřina 

vyrobená spalováním bioplynu je považována za bezemisní. 

 

Kogenerační výroba elektřiny z fosilních zdrojů 

Pod tuto kategorii spadá výroba v Teplárně Přerov, provozovaná společností Veolia Energie ČR, a.s. Jedná 

se o velkou teplárnu původně spalující černé uhlí. V současnosti probíhá její postupná přestavba na 

spalování zemního plynu. Malou část použitého paliva tvoří biomasa s nulovým emisním faktorem. 

V budoucnosti bude zprovozněn nový multipalivový kotel o výkonu 40 MWt, schopný spalovat biomasu a 

tuhá alternativní paliva (certifikované palivo vyrobené z vytříděného odpadu). Dodavatelem kotle je finská 

firma Valmet Technologies a zprovoznění je očekáváno v roce 2023. Vývoj spotřeby paliva v teplárně ve 

sledovaných letech uvádí následující tabulka (Tab. 5). 

 

Tab. 5: Množství energie obsažené v palivu spotřebovaném v Teplárně Přerov v MWh. Rok 2011 je výchozí 

rok BEI. 

spotřebované palivo [MWh] 2011 2017 2021  

Černé uhlí 1 239 714,44 875 363,33 394 193,33 

Biomasa 23 280,28 0,00 359,44 

LTO 3 946,11 1 448,89 189,44 

Zemní plyn 2 917,22 6 595,28 103 143,06 

Celkem 1 269 858,06 883 407,50 497 885,28 

Zdroj: Veolia Energie, a.s. 

 

V Teplárně Přerov je vyráběna elektřina i teplo, obojí z části v kogeneraci a z části samostatně. Zatímco 

kogenerační výroba elektřiny je z hlediska množství emisí a efektivity výroby výhodnější a zahrnuje se pod 

lokální výrobu elektřiny, elektřina vyrobená samostatně se započítává do národní výroby elektřiny. 

Množství vyrobené energie v jednotlivých kategoriích uvádí následující tabulka: 

 

Tab. 6: Množství vyrobené elektrické energie a tepla v Teplárně Přerov podle technologie výroby 

(kogenerační a samostatná). 

Vyrobená energie [MWh] 2011 2017 2021  

Výroba elektřiny ‒ kogenerační  61 506 60 047 43 440 

Výroba elektřiny ‒ samostatná 198 023 92 220 19 308 

Výroba tepla ‒ kogenerační 219 118 225 758 136 973 

Výroba tepla ‒ samostatná 119 230 52 408 94 324 

Celkem 597 877 430 433 199 721 

Zdroj: Veolia Energie, a.s. 

 

Aby bylo možné vypočítat emisní faktor lokálně vyrobené elektřiny, bylo nutné stanovit jaký podíl ze 

spotřeby paliva připadá souhrnně na kogenerační výrobu. Přepočet vycházel z metodiky SECAP příloha 2 

a z návrhu směrnice Evropského parlamentu o energetické účinnosti verze 2021. Následně byla energie 

v kogeneraci rozpočítána mezi elektřinu a teplo (viz metodika SECAP, normovaná účinnost výroby tepla 

byla uvažována 90 % a pro elektřinu 50 %). 

 

Tab. 7: Palivo spotřebované v Teplárně Přerov. 

Palivo Emisní faktor 

[tCO2/MWh] 

2011 [tCO2] 2017 [tCO2] 2021 [tCO2] 

Černé uhlí 0,3409 422 643,45 298 428,87 134 388,39 

Biomasa 0 0,00 0,00 0,00 

LTO 0,2668 1 052,66 386,51 50,54 

Zemní plyn 0,1997 582,44 1 316,79 20 593,13 

Celkem 
 

424 278,55 300 132,16 155 032,06 
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Zdroj: Veolia Energie, a.s., ČHMÚ 

 

Jedna z kogeneračních jednotek v rámci Teplárny Přerov označovaná jako KGJ 13 je provozovaná externí 

firmou a údaje o výrobě a spotřebě paliva jsou u ní vedeny samostatně. KGJ 13 je v provozu od roku 2021. 

 

Tab. 8: Výroba elektřiny, spotřeba paliva a s tím spojené emise v kogenerační jednotce KGJ 13, která je 

v rámci Teplárny Přerov provozována externí firmou. 

KGJ 13 2011 2017 2021 

Množství vyrobené elektřiny [MWh] 0 0 7 946 

spotřebované palivo [MWh] 
   

Zemní plyn 0 0 20 216 

Emise [tCO2] 
   

celkem 0 0 4 036 

Z výroby elektřiny 0 0 1 820 

Zdroj: Veolia Energie a.s., ČHMÚ 

 

 

4.4.2 Národní energetický mix pro elektřinu 
 

Elektřina spotřebovaná na území města, která není pokrytá lokální výrobou se vyhodnocuje jako elektřina 

dodaná z národního mixu. Pro výpočet množství emisí se používá národní emisní koeficient, který 

zveřejňuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Účelem této analýzy je zmapovat příspěvek snížení emisí, 

který je spojený s činností města a jeho obyvatel. Aby se odfiltroval vliv opatření na národní úrovni, využívá 

se pro všechny sledované roky stejná hodnota. 

 

Nejnovější oficiálně zveřejněná hodnota je uvedená v příloze 7 vyhlášky č. 140/2021 sb. o energetickém 

auditu. Vychází z dat o výrobě elektřiny v roce 2018. Podrobnosti ohledně výpočtu jsou uvedeny na 

webových stránkách MPO. Jedná se však o emisní koeficient zahrnující pouze elektřinu z fosilních zdrojů. 

V rámci SECAPu se do národní výroby elektřiny zahrnuje i elektřina z jádra. Proto byl ze stejných dat 

spočítán emisní faktor zahrnující fosilní i jadernou elektřinu rovnající se 0,528 tCO2/MWh. Srovnání hodnot 

ukazuje tab. 9. 

 

Tab. 9: Národní emisní faktory pro výrobu elektřiny  
Emisní faktor tCO2/MWh 

Elektřina ‒ všechna 0,466 

Elektřina ‒ fosilní 0,860 

Elektřina ‒ fosilní a jaderná 0,528 

zdroj: MPO 

 

Zastoupení zdrojů na výrobě v roce 2018 a pro porovnání i v roce 2021 ukazuje obr. 10. Můžeme vidět, že 

největší podíl tvořilo v roce 2018 hnědé uhlí (40,3 %), následované jadernými elektrárnami (35,7 %). 

Dohromady tak tyto dva zdroje pokrývají více než tři čtvrtiny výroby. Na rok 2021 se podíl jaderné elektřiny 

nepatrně zvýšil na 36,6 %. Výrazně se snížil podíl hnědého uhlí (na 35,1 %), které se tím propadlo na 2. 

místo. Jako náhrada uhlí v roce 2021 nejčastěji posloužil zemní plyn, jehož podíl se zvýšil ze 6 % na 10,4 

%. 
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Obr. 10: Podíl zdrojů na výrobě elektřiny v národním energetickém mixu České republiky za roky 2018 

(využito pro výpočet oficiálních emisních faktorů MPO) a 2021. Zdroj: Energostat, oenergetice.cz 

https://oenergetice.cz/energostat  

 

4.4.3 Lokální emisní faktor pro elektřinu 
 

Ze zdrojů zahrnutých do lokální výroby elektřiny spočítáme emisní faktor pro lokálně vyrobenou elektřinu 

v jednotlivých letech. Na zbylou elektřinu spotřebovanou ve městě (saldo elektřiny) aplikujeme národní 

emisní faktor pro fosilní a jadernou elektřinu. Získáme tak lokální emisní faktor pro spotřebovanou elektřinu, 

který následně aplikujeme při výpočtech emisí ve sledovaných sektorech. Místní výrobu shrnuje následující 

tabulka (Tab. 10). 

 

Tab. 10: Množství vyrobené elektřiny na území Přerova podle jednotlivých zdrojů, s rozdělením na 

bezemisní a emisní výrobu. 

  2011 2017 2021 

Výroba elektřiny bezemisní [MWh] 
   

Precheza 0,00 18 197,00 20 879,00 

ČOV 878,00 813,00 164,00 

FVE 1 342,48 1 347,51 1 348,93 

Vodní* 1 138,80 886,00 956,95 

Výroba elektřiny emisní kogenerační [MWh]  

Veolia 61 506,00 60 047,00 43 440,00 

KGJ 13 0,00 0,00 7 946,00 

Místní výroba elektřiny celkem [MWh] 64 865,28 81 290,51 74 734,87 

* část údajů pro vodní elektrárnu byla domodelována na základě dlouhodobého trendu a údajů o výrobě ve vodních 

elektrárnách v Olomouckém kraji. Údaje se mohou mírně lišit od skutečnosti. 

Zdroj: ERÚ, Veolia Energie, a.s., Precheza a.s., TSMP a.s. 

 

https://oenergetice.cz/energostat
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Obr. 11: Graf znázorňuje množství vyrobené elektřiny na území Přerova v MWh, podle jednotlivých zdrojů. 

Samostatně jsou zobrazeny ve sloupcích bezemisní a emisní zdroje. Výška šedých sloupců znázorňuje 

součet bezemisních a emisních zdrojů. Zdroj údajů: ERÚ, Veolia Energie, a.s., Precheza a.s., TSMP a.s. 

 

Další tabulka (Tab. 11) ukazuje výpočet místního emisního faktoru a jednotlivé složky podílející se na 

výpočtu. Výsledný emisní faktor se mezi lety 2011 a 2021 snížil o 14,5 %. 

 

Tab. 11: Tabulka znázorňující výpočet místního emisního faktoru elektřiny a údaje, na nichž je výpočet 

založen. Konkrétně množství spotřebované elektřiny na území města, kolik z toho je pokryto místní 

výrobou, kolik je dodáno z národních zdrojů a odpovídající emisní faktory pro jednotlivé části.  
Jednotka 2011 2017 2021 

Celkem spotřeba elektřiny MWh 238 397,62 226 624,00 224 614,69 

Celkem místní elektřiny MWh 64 865,28 81 290,51 66 788,87 

Celkem emise z místní elektřiny tCO2 44 913,56 49 389,74 30 825,97 

Emisní faktor z místní elektřiny tCO2/MWh 0,692 0,608 0,412 
     

Elektřina z národního mixu  

(Saldo spotřeby) 

MWh 173 532,34 145 333,49 149 879,81 

Emisní faktor národního mixu tCO2/MWh 0,528 0,528 0,528 

Celkem emise z národního mixu tCO2 91 625,07 76 736,08 79 136,54 
     

Celkem emise z elektřiny tCO2 136 538,64 126 125,83 109 962,51 

Výsledný emisní faktor elektřiny tCO2/MWh 0,573 0,557 0,490 

Zdroj: ČEZ Distribuce, ERÚ, MPO, vlastní zpracování 

 

4.4.4 Výroba tepla 
 

Tepelnou energii na území Přerova vyrábí poměrně velké množství subjektů. Pomocí kogenerace vyrábí 

teplo ve větším množství PRECHEZA a VaK Přerov (viz kapitola 4.4.1). Oba tyto podniky však veškeré 
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vyrobené teplo spotřebují v rámci svého areálu, s tím, že další tepelnou energii musí ještě nakupovat 

z jiných zdrojů. 

 

V rámci BEI v souladu s metodikou SECAP nevyhodnocujeme energii spotřebovanou v rámci průmyslové 

výroby. Proto se budeme dále zabývat pouze tepelnou energií distribuovanou přes systém centrálního 

zásobování teplem (CZT), který provozuje městská společnost Teplo Přerov, a.s. (Statutární město Přerov 

je 100 % akcionářem). 

 

Teplo v CZT pochází ze dvou zdrojů, z plynových kotelen provozovaných Teplem Přerov a z Teplárny 

Přerov (Veolia Energie, a.s.). Plynové kotelny jsou umístěny napříč městem poblíž místa spotřeby a 

v současnosti jich je celkem 14. Z celkového množství tepla vyrobeného v Teplárně Přerov byla do 

soustavy CZT dodána v roce 2011 přibližně třetina. Do současnosti výrazně pokleslo množství tepla 

dodávané jiným subjektům. I s mírným poklesem odběru v domácnostech tak v roce 2021 Teplo Přerov 

odebírá z od Veolie 45 % tepla vyrobeného v teplárně. Toto teplo představuje současně 97 % z celkového 

odebraného tepla v CZT. 

 

Následující tabulka (Tab. 12) ukazuje množství tepla v CZT z různých zdrojů a jeho odběr rozdělený na 

dodávky ústředního topení a teplé vody a dodávky do bytů a nebytových prostor. 

 

Tab. 12: Teplo v CZT podle zdroje výroby a dodávky tepla z CZT rozdělené na bytové a nebytové prostory 

a na dodávky ústředního topení a teplé vody. 

Teplo Přerov 2011 2017 2021 

Nákup a výroba [GJ] 
   

Plynové kotelny celkem 12 955 13 123 12 151 

Nákup od Veolie celkem 399 835 370 833 374 177 

Dodávky [GJ] 
   

Byty ‒ ústřední topení 230 397 214 233 215 534 

Byty ‒ teplá voda 117 851 106 875 106 979 

Nebyty ‒ ústřední topení 60 957 59 126 60 481 

Nebyty ‒ teplá voda 3 585 3 722 3 334 

Zdroj: Teplo Přerov, a.s. 
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Obr. 12: Graf ukazuje poměr tepla dodaného do CZT podle zdroje původu. Zdroj údajů: Teplo Přerov. 

 

 

Emisní faktor byl vyhodnocen společně pro bytové i nebytové prostory. Výpočet emisního faktoru ukazuje 

následující tabulka (Tab. 13). Pro snazší porovnání s ostatními nosiči energie jsou uvedeny hodnoty v 

MWh. 

 

 
Obr. 13: Dodávky tepla z CZT rozdělené na bytové a nebytové prostory, samostatně pro teplou vodu a 

ústřední topení. Šedé sloupce znázorňují celkový součet. Zdroj údajů: Teplo Přerov 
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Tab. 13: Výpočet emisního faktoru pro teplo v CZT, jako vstup slouží údaje o výrobě tepla v Teplárně Přerov 

a v plynových kotelnách v majetku Teplo Přerov, a.s. 

CZT Jednotka 2011 2017 2021 

Teplárna Přerov 

Výroba tepla celkem MWh 338 348 278 166 231 297 

Emise z výroby tepla celkem tCO2 161 701 138 574 105 775 

Emisní faktor (teplárna) tCO2/MWh 0,478 0,498 0,457 

Teplo odebrané pro CZT MWh 111 065 103 009 103 938 

Emise z tepla pro CZT tCO2 53 080 51 316 47 532 

Plynové kotelny 

Výroba tepla celkem MWh 3 599 3 645 3 375 

Emisní faktor (zemní plyn) tCO2/MWh 0,200 0,200 0,200 

Emise z plynových kotelen tCO2 718 728 674 

Celkem v CZT 

Spotřeba tepla MWh 114 664 106 654 107 313 

Emise celkem tCO2 53 798 52 044 48 206 

Výsledný emisní faktor tCO2/MWh 0,469 0,488 0,449 

Zdroj: Veolia energie a.s., Teplo Přerov a.s. 

 

Ve sledovaném období se emisní faktor snížil o 4,26 %. S ohledem na metodiku výpočtu, která u 

kombinované výroby rozděluje emise mezi elektřinu a plyn nerovnoměrně v závislosti na poměru vyrobené 

elektřiny a zemního plynu se emisní faktor ve sledovaném roce 2017 dočasně zvýšil. 

 

 

4.5 Oblast budov a zařízení 
 

4.5.1 Městské budovy, vybavení a technologie 
 

Do této kategorie spadají budovy, u kterých je vlastníkem město nebo některá z jím zřízených organizací. 

Město tak má přímou možnost ovlivnit hospodaření v budově. Vyňaty z této kategorie jsou rezidenční 

budovy v majetku města, které byly zahrnuty pod kapitoly 4.5.3. 

 

Údaje o spotřebách energií v budovách v majetku města za roky 2017 a 2021 byly získány ze 

systému Energy Broker, který shromažďuje informace o spotřebě energií od roku 2016. Spotřeba tepla za 

rok 2011 je doplněná z dat poskytnutých společností Teplo Přerov, spotřeba plynu za rok 2011 je u většiny 

budov doplněná z dat poskytnutých distributorem plynu, společností GasNet. U budov, kde údaje o 

spotřebě plynu nebyly známé je spotřeba odvozená z roku 2017 na základě denostupňů. V případě, že 

bylo odběrné místo tepla sdíleno mezi více subjektů a jen část z toho připadala městu, byla městu přiřazena 

poměrná část odpovídající poměru spotřeby města vůči celkové spotřebě z roku 2017. 

 

Pro spotřebu elektřiny se údaje za rok 2011 nepodařilo získat. Byl proto vytvořen odhad, na základě změny 

spotřeby v sektoru „Obchod, Služby, Zdravotnictví, Školství“ vůči roku 2017. 

 

Údaje o spotřebě v budovách spadajících pod městské organizace Sportoviště Přerov, Teplo Přerov, 

Technické služby (TSMP) a VaK Přerov nejsou sdílené do Energy Brokeru. Údaje byly poskytnuty 

jednotlivými společnostmi. U tří budov (Zimní stadion, cyklověž a Komplex Šířava (VaK Přerov)) byly známé 

údaje jen za některé roky. U chybějících let byla spotřeba kvalifikovaně odhadnuta dle celkových údajů a 

trendu. 
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Následující tabulka (Tab. 14) ukazuje přehled spotřeb elektřiny, plynu a tepla rozdělených na město a jeho 

jednotlivé organizace. Budovy, které během sledovaného období změnily majitele, jsou rozděleny podle 

toho, ke které organizaci náleží v současnosti. 

 

Tab. 14: Spotřeba energie (elektřiny, zemního plynu a tepla) v budovách spadajících pod Magistrát města 

Přerova a pod jednotlivé městské organizace.  
2011 2017 2021 

Elektřina [MWh] 

Pod správou města 2 695,5 2 608,8 2 153,1 

Sportoviště Přerov 1 636,0 1 771,9 1 538,3 

Teplo Přerov 53,0 37,7 35,4 

TSMP 226,2 194,3 228,8 

VaK Přerov 130,4 131,4 129,4 

Zemní plyn [MWh] 

Pod správou města 2 658,6 3 048,8 1 975,5 

Sportoviště Přerov 0 0 0 

Teplo Přerov 299,8 179,8 168,5 

TSMP 719,4 651,7 626,6 

VaK Přerov 0,2 0,2 0,2 

Teplo [MWh] 

Pod správou města 8 755 8 790 6 798 

Sportoviště Přerov 2 525 2 279 1 773 

Teplo Přerov 0 0 0 

TSMP 0 0 0 

VaK Přerov 0 384 363 

Zdroj: město Přerov 

 

 
Obr. 14: Spotřeba energie (elektřiny, zemního plynu a tepla) v budovách spadajících pod Magistrát města 

Přerova a pod jednotlivé městské organizace. Údaje jsou v MWh. Zdroj údajů: město Přerov 
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V další tabulce (Tab. 15) jsou uvedeny množství emisí CO2 připadající na budovy ve správě města a jeho 

organizací. Za sledované období se emise snížily u všech organizací, kromě Vodáren a kanalizací. Celkový 

pokles činí 24,4 %. Mezi lety 2011 a 2021 se také snížilo množství emisí od všech energonositelů, přestože 

do roku 2017 emise z elektřiny a tepla stouply. 

 

Tab. 15: Emise v sektoru městských budov, vybavení a technologií, podle organizace a podle 

energonositelů.  
2011 2017 2021 

Emise celkem podle organizace [tCO2] 

Magistrát (nebytové prostory) 6 182 6 350 4 502 

Sportoviště Přerov 2 122 2 098 1 550 

Teplo Přerov 90 57 51 

TSMP 273 238 237 

VAK Přerov 75 260 226 

Celkem 8 742 9 004 6 566 

Emise celkem podle energonositele [tCO2] 

Elektřina 2 715 2 640 2 000 

Plyn 734 775 553 

Teplo 5 292 5 589 4 013 

Celkem 8 742 9 004 6 566 

Zdroj: město Přerov, vlastní výpočet 
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4.5.2 Terciérní sektor 
 

Terciérní sektor zahrnuje všechny nevýrobní odvětví hospodářství. Spadají sem tedy především 

provozovatelé služeb, obchodu a zdravotnictví. Spadá sem ovšem také oblast vzdělávání a veřejné 

instituce. Vyčleněné z této kapitoly jsou všechny budovy pod správou města. 

 

Abych SECAP získali přesnější obrázek o hospodaření veřejných institucí, byly osloveny státní a krajem 

zřízené organizace působící na území města a soukromé vzdělávací instituce. Vyplněný dotazník s údaji 

o spotřebách, provedených a plánovaných opatřeních vyplnilo 26 organizací. Z toho 4 jsou soukromé 

vzdělávací instituce, 8 spadá pod stát a 14 je provozováno Olomouckým krajem (viz Tab. 16). Samostatně 

je pak uvedená Nemocnice AGEL Přerov ‒ jedná se o soukromou společnost sídlící v budově kraje ‒ 

s poměrně velkými energetickými nároky na vytápění. 

 

Tab. 16: Seznam oslovených organizací spadajících pod terciérní sektor. Zahrnuje statní organizace, 

organizace zřizované krajem a soukromé vzdělávací instituce. 

Název Typ společnosti 

Vysoká škola logistiky o.p.s. (budova patří městu) Soukromá 

ZŠ a MŠ Sluníčko Soukromá 

Speciální mateřská škola A&J s.r.o. Soukromá 

Soukromá základní škola Acorn’s and John’s school s.r.o. Soukromá 

Obvodní oddělení policie Přerov 1 Státní 

[Policie] Územní odbor Přerov Státní 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, KoP Přerov Státní 

Generální finanční ředitelství – Finanční úřad (GFŘ – FÚ) pro Olomoucký kraj, 

Územní pracoviště (ÚzP) v Přerově 

Státní 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Státní 

Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov Státní 

Státní plavební správa Státní 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Státní 

Správa silnic OK, střediska Přerov Krajská 

Středisko sociální prevence Olomouc, pobočka Přerov Krajská 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Přerov - Dvořákova 75 Krajská 

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Krajská 

Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov Krajská 

Muzeum Komenského v Přerově Krajská 

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov Krajská 

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Krajská 

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Krajská 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 

Bartošova 24 

Krajská 

Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 Krajská 

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov, Denisova 3 Krajská 

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Krajská 

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Krajská 

 

Údaje o celkové spotřebě elektřiny a zemního plynu byly získány od distributorů a vyčleněny podle členění 

NACE jako sektor obchod, služby, zdravotnictví a školství. Údaje o spotřebě tepla byly získány od Tepla 

Přerov jako údaje o dodávkách CZT do nebytových prostorů. Od těchto údajů byly odečteny spotřeby 

náležící k budovám ve vlastnictví města. Údaje jsou rozděleny na základě údajů od oslovených společností 

na státní, krajské, soukromé a na souhrnnou kategorii Neoslovené společnosti. 
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Dále byly získány údaje z databáze velkých a středních stacionárních zdrojů znečištění REZZO, odkud 

byly vybrány údaje o spotřebách jiných paliv (konkrétně LTO, nafta a propan-butan), opět vybraných podle 

NACE jako společnosti náležící k sektoru obchod, služby, zdravotnictví a školství. Údaje o spotřebě paliv 

ukazuje následující tabulka (Tab. 17). 

 

Tab. 17: Spotřeba energií (Elektřiny, zemního plynu a tepla) podle typu společností spadajících pod 

terciérní sektor. Ostatní paliva jsou uvedená souhrnně pro celý terciérní sektor.  

Elektřina [MWh] 2011 2017 2021 

Typ společnosti 
   

Soukromá 141,1 134,8 116,3 

Státní 820,6 731,5 682,2 

Krajská 1 333,6 1 350,4 1 211,6 

Neoslovené společnosti 52 097,2 50 425,5 49 127,4 
 

Zemní plyn [MWh] 2011 2017 2021 

Typ společnosti 
   

Soukromá 75,0 79,7 95,4 

Státní 674,9 683,7 727,0 

Krajská 2 208,7 2 233,2 1 946,9 

Nemocnice AGEL 10 479,8 40,7 43,5 

Neoslovené společnosti 48 255,4 58 375,7 70 295,9 
 

Teplo [MWh] 2011 2017 2021 

Typ společnosti 
   

Soukromá 612,5 683,4 604,2 

Státní 1 902,0 1 879,7 1 718,3 

Krajská 3 428,5 3 051,7 3 710,2 

Nemocnice AGEL 0 5 815,6 6 382,2 

Neoslovené společnosti 3 230,6 3 052,6 4 896,1 
 

Jiná paliva [MWh] 2011 2017 2021 

LTO 2 017 985 1 542 

Nafta 0 26 127 

Propan-butan 0 13 13 

Zdroj: oslovené organizace (viz Tab. 16), ČHMÚ, AGEL, ČEZ Distribuce, GasNet, Teplo Přerov 
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Obr. 15: Graf znázorňující spotřebu energií (elektřiny, tepla a zemního plynu) podle typu společností 

spadajících pod terciérní sektor. Zdroj údajů: oslovené organizace (viz tab. 16), ČHMÚ, AGEL, ČEZ 

Distribuce, GasNet, Teplo Přerov 

 

Následně byly na základě emisních faktorů spočítány emise, rozdělené podle stejného dělení na oslovené 

a neoslovené společnosti a podle jednotlivých paliv (energonositelů). 

 

Tab. 18: Množství vyprodukovaných emisí v terciérním sektoru podle typu organizace a podle 

energonositele. 

Vyprodukované emise [tCO2] 2011 2017 2021 

Podle typu organizace 

Soukromá 383 424 347 

Státní 1 497 1 461 1 251 

Krajská 2 813 2 687 2 649 

Nemocnice AGEL 2 092 2 905 2 927 

Neoslovené společnosti 41 526 41 481 40 733 

Podle energonositele 

Elektřina 31 152 29 298 25 035 

Plyn 12 318 12 261 14 597 

Teplo 4 304 7 127 7 828 

LTO 538 263 411 

Nafta 0 7 34 

Propan-butan 0 3 3 

Celkem 48 312 48 959 47 908 

Zdroj: oslovené organizace (viz tab. 16), ČHMÚ, AGEL, ČEZ Distribuce, GasNet, Teplo Přerov, vlastní 

zpracování 
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4.5.3 Sektor bydlení 
 

Pod sektor bydlení spadají všechny obytné budovy ve městě, včetně budov spravovaných bytovými 

družstvy nebo v majetku města. 

 

V Přerově se podle posledního sčítání lidu (SLDB 2021) nachází 4702 domů. Z toho 3518 je v majetku 

fyzických osob, 117 vlastní bytové družstvo, 101 vlastní město nebo stát, 124 jiná právnická osoba, 920 je 

ve spoluvlastnictví vlastníků a 9 domů má kombinaci vlastníků (spadá do více kategorií). Nejčastějším 

materiálem jsou cihly, tvárnice nebo kámen (dohromady 72 %) a stěnové panely (11 %). 

 

Z celkového počtu 4640 budov je 3483 rodinných domů, 1074 bytových domů a 83 spadá do kategorie 

ostatní budovy. Celkem 4175 domů je obydlených.  

 

Následující tabulka (Tab. 19) ukazuje spotřebu paliv a energií pro účely domácností. Údaje byly získány od 

distributorů energií (ČEZ distribuce, GasNet a Teplo Přerov). Údaje o tuhých palivech jsou převzaty 

z modelu malých stacionárních zdrojů emisí REZZO 3. S tím, že údaje pro rok 2021 v tomto modelu dosud 

nebyly k dispozici, proto jsou údaje pro rok 2021 odvozeny z údajů pro rok 2020. 

 

Tab. 19: Spotřeba energií a paliv v domácnostech. 

Spotřeba energií v domácnostech [MWh] 2011 2017 2021* 

Elektřina 42 556 39 925 43 696 

Zemní plyn 67 894 64 409 68 674 

Teplo 63 999 59 509 59 871 

Teplá voda 32 736 29 688 29 716 

Hnědé uhlí (tříděné) 4 110 4 306 4 110 

Hnědouhelné brikety 914 977 938 

Černé uhlí (tříděné) 3 865 4 073 3 894 

koks 103 110 105 

dřevo 31 409 32 532 30 632 

biobrikety 572 953 600 

pelety 387 542 778 

LTO 41 42 39 

Propan-butan 154 175 164 

Celkem 248 740 237 240 243 218 

*Údaje za rok 2021 kromě elektřiny, zemního plynu, tepla a teplé vody jsou odvozeny z údajů pro rok 2020, z důvodu 

nedostupnosti aktuálních údajů v době zpracování. 

Zdroj: ČEZ Distribuce, GasNet, Teplo Přerov, ČHMÚ 
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Obr. 16: Graf znázorňuje vývoj spotřeby jednotlivých druhů paliva a energií (energonostelů) 

v domácnostech. Zdroj údajů: ČEZ Distribuce, GasNet, Teplo Přerov, ČHMÚ 

 

Následující tabulka (Tab. 20) uvádí množství emisí vztažené ke spotřebě energií v domácnostech. 

 

Tab. 20: Emise v sektoru domácností podle druhů paliva a energií (Energonositelů). 

Emise podle energonositelů [tCO2] 2011 2017 2021* 

Elektřina 24 373 22 220 21 392 

Zemní plyn 13 555 12 860 13 711 

Teplo 30 027 29 039 26 894 

Teplá voda GJ 15 359 14 487 13 349 

Hnědé uhlí (tříděné) 1 471 1 541 1 471 

Hnědouhelné brikety 321 343 329 

Černé uhlí (tříděné) 1 301 1 371 1 311 

koks 39 42 41 

dřevo 0 0 0 

biobrikety 0 0 0 

pelety 0 0 0 

LTO 11 11 10 

Propan-butan 36 42 39 

Celkem 86 496 81 955 78 547 

Zdroj: ČEZ Distribuce, GasNet, Teplo Přerov, ČHMÚ, vlastní výpočet 

 

 

4.5.4 Veřejné osvětlení 
 

Veřejné osvětlení v Přerově zahrnuje v současnosti 99 odběrných míst s tarifem C62d. Od roku 2016 jsou 

údaje zaznamenávány do systému energetického monitoringu Energy Broker. Údaje za rok 2011 byly 

získány od distributora elektřiny (ČEZ Distribuce). 
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Následující tabulka (Tab. 21) ukazuje vývoj spotřeby energie na VO a množství emisí vypočtené na základě 

místního emisního faktoru pro elektřinu. 

 

Tab. 21: Spotřeba elektřiny a s ní spojené emise pro veřejné osvětlení v Přerově. 

Veřejné osvětlení Jednotka 2011 2017 2021 

Spotřeba elektřiny MWh 2 669 2 761 2 572 

Vypočtený emisní faktor tCO2/MWh 0,573 0,557 0,490 

Celkové emise tCO2 1 529 1 537 1 259 

Zdroj: město Přerov, ČEZ Distribuce, vlastní zpracování 

 

 
Obr. 17: Spotřeba elektřiny na provoz VO v Přerově. Zdroj údajů: město Přerov, ČEZ Distribuce 

 

4.6 Oblast dopravy 
 

Doprava je jedním ze sektorů, kde i v posledních letech stále dochází k nárůstu spotřeby energie. Zároveň 

se doprava podílí asi z jedné čtvrtiny na emisích vyprodukovaných v rámci České republiky. Je zde proto 

velký potenciál pro budoucí změny a opatření, spočívající zejména v převedení dopravy od fosilních paliv 

k „čisté mobilitě“ (zejm. elektromobilitě) a zároveň v podpoře jiných bezemisních a nízkoemisních forem 

dopravy (např. chůze, cyklistika), stejně jako v maximalizaci využívání a efektivity systémů veřejné 

hromadné dopravy (resp. městské hromadné dopravy, MHD). V rámci BEI vyhodnocujeme množství emisí 

spojených s vozovým parkem města a jeho organizací, ve veřejné dopravě ve městě a v soukromé a 

komerční dopravě. 

 

4.6.1 Vozový park města a jeho organizací 
 

Do tohoto sektoru spadá silniční doprava přímo související s činností města a jím zřizovaných organizací. 

Údaje o ročním nájezdu kilometrů jednotlivých vozidel a množství spotřebovaného paliva (popřípadě 

průměrné spotřebě) byly poskytnuty jednotlivými městskými organizacemi, které provozují vlastní flotilu 

vozidel. Za magistrát města dodal údaje Odbor vnitřní správy. Dále byly získány údaje od těchto městských 

organizací: 

• Kulturní a informační služby (KIS Přerov) 

• Městská Policie Přerov 

• Sportoviště Přerov (organizace vyčleněná z Teplo Přerov, a.s. v roce 2019) 

• Sociální služby města Přerov (SSMP) 

• Teplo Přerov 

• Technické služby města Přerov (TSMP) 

 

V některých případech nebyly údaje z roku 2011 (výjimečně i z roku 2017) dostupné. Pak byly v závislosti 

na charakteru konkrétních dat hodnoty dopočítány pomocí regresního modelu nebo byly dosazeny hodnoty 

z nejbližšího známého období. 
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Jak ukazuje následující tabulka (Tab. 22), celkový počet provozovaných vozidel ve sledovaném období 

vzrostl z 84 na 111. Vozidla jsou rozdělena do kategorií osobní, nákladní a ostatní. Pod kategorii ostatní 

jsou shrnuty traktory, čtyřkolky, a jiné speciální stroje, sloužící převážně k údržbě městské zeleně a 

infrastruktury.  

 

Tab. 22: Počet vozidel ve vozovém parku města a jeho organizací. 

Počet vozidel 2011 2017 2021 

Nákladní 39 41 42 

Osobní 28 41 47 

Ostatní 17 18 22 

Celkem 84 100 111 

Zdroj: město Přerov 

 

Další tabulka (Tab. 23) ukazuje množství spotřebovaného paliva. Značný nárůst je pozorovatelný hlavně 

v případě nafty, a je zapříčiněn hlavně rozvojem vozového parku technických vozidel a sortimentu služeb, 

které zajišťuje TSMP. Alternativní paliva (LPG a CNG) v roce 2011 nebyla využívána vůbec. Největší rozvoj 

měla v roce 2017, poté jejich spotřeba opět poklesla. Jedinou společností, která alternativní paliva 

využívala byla Městská Policie. 

 

Tab. 23: Spotřeba paliva ve vozidlech ve vozovém parku města a jeho organizací.  
2011 2017 2021 

Benzín E5 [l] 37 996 24 416 34 299 

Nafta [l] 102 012 156 423 161 352 

LPG [l] 0 1 954 1 070 

CNG [kg] 0 4 631 1 027 

Zdroj: město Přerov 

 

V souladu s všeobecným trendem, kdy je doprava jedním ze sektorů v nichž stále dochází k nárůstu 

spotřeby energie, i zde došlo ve zkoumaném období k nárůstu počtu vozidel, celkovým emisím, a mezi lety 

2011 a 2017 i k nárůstu celkového nájezdu. Naprostá většina nárůstu je způsobena významným rozvojem 

TSMP a nárůstem rozsahu jimi poskytovaných služeb. Bez započítání vozového parku této organizace 

došlo v celkovém množství vyprodukovaných emisí od roku 2011 k mírnému poklesu (viz Tab. 24). 

K nárůstu emisí došlo také u Městské policie a SSMP, naopak značný pokles je pozorovatelný u vozového 

parku Magistrátu a Tepla Přerov. 

 

Tab. 24: Emise z provozu vozidel města a jeho organizací. 

 Emise tCO2 

2011 2017 2021 

KIS Přerov 5,01 4,99 4,99 

Magistrát 41,47 26,32 18,08 

Městská Policie 19,02 23,57 34,55 

Sportoviště Přerov - - 1,22 

SSMP 19,48 22,08 25,22 

Teplo Přerov 13,84 13,84 8,85 

TSMP 260,01 397,46 419,92 

celkem 358,84 488,27 512,81 

celkem bez TSMP 98,83 90,80 92,90 

Zdroj: město Přerov, vlastní výpočet 
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4.6.2 Veřejná doprava 
 

Společnost ARRIVA autobusy a.s., která v současnosti zajišťuje hromadnou dopravu ve městě, poskytla 

provozní údaje za roky 2018‒2021, tedy od začátku platnosti aktuální smlouvy. Pro rok 2021 byly využity 

přímo údaje o množství naježděných kilometrů a o množství spotřebovaného paliva. Pro roky 2011 a 2017 

bylo celkové množství naježděných kilometrů odvozeno na základě počtu naježděných kilometrů 

vyplývajících z jízdních řádů. Toto množství bylo následně navýšeno o režijní jízdy koeficientem 1,0824, 

který odpovídá rozdílu mezi skutečným nájezdem a údajem z jízdních řádů v roce 2018, který je nejstarším 

rokem, pro který byla k dispozici úplná data.  

 
Naježděné kilometry byly následně rozděleny mezi naftová a CNG vozidla v poměru odpovídajícímu 

poměru kusů vozidel v běžné turnusové potřebě daného roku. Z dat poskytnutých Arrivou byly odvozeny 

průměrné spotřeby naftových a CNG vozidel. Z nich pak bylo odvozeno celkové množství spotřebovaného 

paliva a na základě emisních faktorů množství vyprodukovaných emisí. Údaje shrnuje následující tabulka 

(Tab. 25). 

 
Tab. 25: Výpočet emisí z veřejné dopravy na území Přerova. Zahrnuje údaje o celkovém nájezdu, počtu 

vozidel, spotřebě paliva a s ní souvisejícím množství vyprodukovaných emisí.  

Veřejná doprava 2011 2017 2021 

Celkový nájezd [km/rok] 722 599 821 320 912 344 

Počet vozidel v turnusové potřebě 
   

počet vozidel CNG 13 13 9 

počet vozidel Nafta 10 7 10 

Spotřeba paliva 
   

CNG [kg] 150 015 196 086 112 908 

Nafta [l] 122 151 111 765 217 403 

Množství vyprodukovaných emisí [tCO2] 

CNG 411,49 537,86 309,71 

Nafta 325,16 297,51 578,72 

Celkem 736,65 835,38 888,43 

Zdroj: ARRIVA autobusy, a.s., vlastní výpočet 

 

4.6.3 Soukromá a komerční doprava 
 

Výpočet emisí ze soukromé a komerční dopravy bývá obvykle nejkomplikovanější součástí emisní 

inventury. Existuje velké množství metod a přístupů, které lze na tento sektor uplatnit. Nejpřesnějších 

výsledků lze dosáhnout, na základě lokálního modelu dopravy, který přesně popisuje dopravní vztahy na 

daném území a poskytuje údaje o dopravním chování obyvatelstva. Zároveň dokáže odlišit dopravu 

generovanou v rámci města a tranzitní dopravu. 

 

Město Přerov v současnosti kompletním dopravním modelem nedisponuje, proto byl pro účely SECAPu 

vytvořen zjednodušený model dopravy opírající se o data, která byla k dispozici. Model je oproti běžným 

dopravním modelům jednoduchý a soustředí se výhradně na automobilovou dopravu sloužící městu a jeho 

obyvatelstvu. Vyloučena z něj tedy byla tranzitní doprava, která z důvodu neustále protahované dostavby 

dálnice D1 v úseku kolem Přerova zaujímá ve městě podstatnou roli, město však nemá příliš možností, jak 

ji ovlivnit. Samostatně pomocí různých metod byla vyhodnocována osobní a nákladní doprava. 

 

Dopravní model osobní dopravy 

 
Dopravní model pro výpočet emisí z osobní automobilové dopravy vychází z dopravního průzkumu, který 

byl provedený firmou ACCENDO pro účely Plánu udržitelné městské mobility města Přerov (SUMP) v roce 

2016. Průzkum obsahoval údaje o 2089 domácnostech, v nichž bydlí více než 4300 obyvatel. Domácnosti 
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byly vybrány náhodně pomocí metody náhodné procházky. Z dat o běžném dopravním chování 

respondentů byly vybrány údaje o cestách automobilem (započítány byly pouze cesty roli řidiče) a o cestách 

s využitím taxi služby. Následně byla data přepočítána s ohledem na demografické složení podle dat ČSÚ 

(viz Tab. 1). Výsledné údaje zobrazuje tab. 26. 

 
Tab. 26: Model průměrného ročního nájezdu automobilem. 

Roční nájezd automobilem na osobu z modelu dopravního chování Km/rok 

Muži 0‒14 0,000 

Muži 15‒64 5 608,750 

Muži 65 a více 1 661,896 

Ženy 0‒14 0,000 

Ženy 15‒64 1 944,171 

Ženy 65 a více 128,086 

Zdroj: dopravní průzkum v domácnostech pro SUMP Přerov 2016, ČSÚ, vlastní výpočet 
 
 
Dále byly z průzkumu využity informace o automobilech v domácnostech s údaji o roku výroby a odhadem 

ročního nájezdu a spotřeby paliva. Součet ročních nájezdů všech ukázal, že data o dopravní aktivitě 

respondentů z průzkumu vysvětlí 39,4 % celkového nájezdu vozidel v průzkumu. Proto byly modelované 

nájezdy pro sledované roky navýšeny v tomto poměru. 

 
Z dat z centrálního registru vozidel ministerstva dopravy byl zjištěn vývoj celkového počtu osobních 

automobilů registrovaných v obci Přerov a údaje o počtu osobních automobilů podle druhů paliva v ORP 

Přerov (viz Tab. 27). Na základě vývoje počtu automobilů a zastoupení pohonu na různá paliva byl 

namodelován předpokládaný roční nájezd vozidel pro vozidla s různými pohony (Tab. 28). Zohledněn byl 

očekáváný větší nájezd dieselových vozidel oproti benzínovým. 

 
Tab. 27: Počty vozidel na území města Přerova. 

Počty vozidel podle CRV 2011 2017 2021 

benzín 9292 10499 11244 

LPG celkem 371 420 451 

CNG celkem 0 37 77 

Nafta 5117 7133 8432 

Elektro 0 1 11 

Hybrid benzín 0 0 15 

Hybrid nafta 0 0 4 

Zdroj: Centrální registr vozidel, vlastní zpracování 
 
 
Tab. 28: Modelovaný roční nájezd vozidel podle paliva. 

Nájezd dle typu paliva [km] 2011 2017 2021 

benzín 131 002 562 147 789 755 152 271 108 

LPG celkem 6 582 483 6 870 082 6 811 254 

CNG celkem 0 605 221 1 162 897 

Nafta 124 649 709 140 622 821 144 886 855 

Elektro 0 16 357 166 128 

Hybrid benzín 0 0 226 538 

Hybrid nafta 0 0 60 410 

Celkem 262 234 753 295 904 237 305 585 191 

Zdroj: Vlastní výpočet 
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Dalším krokem byl výpočet stáří vozového parku podle dat z průzkumu. Jako výchozí hodnota bylo využito 

stáří jednotlivých automobilů v době průzkumu. Na základě průměrného stáři vozového parku v ČR 

v jednotlivých letech (odvozeno z dat Svazu dovozců automobilů) byly namodelovány počty vozidel 

spadajících pod jednotlivé emisní normy a jejich kilometrový nájezd, samostatně pro naftová a pro 

benzínová vozidla.  

 
Pro jednotlivé emisní třídy byly na základě dat z průzkumu spočítány jejich průměrné spotřeby paliva. Pro 

emisní třídy novější, než je doba provedení průzkumu, byly převzaty standardní spotřeby z metodiky 

COPERT. Spotřeba elektromobilů byla uvažována 20 kWh/100 km, u hybridních vozidel byla uvažována 

spotřeba 3 l/100 km + 10 kWh/100 km. Z toho vychází údaje o celkové spotřebě paliv u vedené v následující 

tabulce (Tab. 29). 

 
Tab. 29: Celková spotřeba paliv v osobní dopravě. 

Celková spotřeba jednotlivých paliv 2011 2017 2021 

Benzín l 9 435 989 10 548 417 10 694 479 

Nafta l 8 741 174 9 794 530 9 829 046 

CNG kg 0 42 366 81 403 

LPG l 429 178 447 929 444 094 

Elektřina kWh 0 3 271 61 920 

Zdroj: vlastní výpočet 
 
 
Z množství spotřebovaného paliva bylo pomocí emisních faktorů paliv odvozeno celkové množství 

vyprodukovaných emisí (Tab. 30). Vývoj nájezdu kilometrů, spotřebovaného paliva i vyprodukovaných 

emisí ukazuje obr. 18. 

 
Tab. 30: Celkové množství emisí z osobní dopravy podle jednotlivých paliv. 

Celkové množství emisí z jednotlivých paliv 
tCO2 

2011 2017 2021 

Benzín 21 676,83 24 232,35 24 567,89 

Nafta 23 268,66 26 072,65 26 164,53 

CNG 0,00 134,26 257,97 

LPG 674,87 704,36 698,33 

Elektřina 0,00 1,82 30,31 

Celkem tCO2 45 620,36 51 146,11 51 719,03 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Obr. 18: Roční nájezd, spotřeba energie v palivu a s ní spojené emise v osobní automobilové dopravě na 

území města Přerova. Zdroj: vlastní výpočet 

 

Dopravní model nákladní dopravy 

 
Druhou samostatnou složkou, která do modelu dopravy vstupuje je nákladní doprava. Jako základ pro 

stanovení celkového objemu dopravy byly využity údaje ze směrového kordonového dopravního průzkumu 

provedeno v Přerově v roce 2016 v rámci zpracování SUMP. Byly využity údaje o počtu vyjíždějících 

vozidel z města na celkem desíti sledovaných výjezdech, očištěné o tranzitní dopravu. Sledována byla 

lehká, střední a těžká nákladní vozidla (viz Tab. 31). 

 
Pro každý z výjezdů byl stanoven očekávaný průměrný nájezd kilometrů k cíli. Na základě metodiky 

Stanovení intenzit dopravy na městských pozemních komunikacích byly s přihlédnutím k termínu 

provedení průzkumu (středa 12.10. 2016 6‒17 hodin) a kategorii silnice (u všech byla uvažována kategorie 

B1 ‒ sběrné komunikace ve městech nad 20 tisíc obyvatel) vypočítány pro každý vjezd roční průměrné 

denní počty vozidel (RPDI). Pro každou kategorii vozidel následně byl spočítán roční nájezd kilometrů. 

V jednotlivých kategoriích vozidel byl následně nájezd upraven podle arbitrárně stanoveného očekávaného 

poměru, v jakém daná vozidla slouží k místní obslužnosti. U lehkých nákladních vozidel bylo započítáno 

90 % nájezdu, u středních 50 % nájezdu a u těžkých 20 % nájezdu. 

 
Z takto získaného součtu kilometrů bylo dále spočítáno množství spotřebovaného paliva (pro jednotlivé 

kategorie vozidel byly využity průměrné spotřeby podle metodiky COPERT. Na základě emisního faktoru 

pro naftu bylo následně spočteno celkové roční množství vyprodukovaných emisí, vztažené k roku 2016 

(viz Tab. 32). 
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Tab. 31: Počty nákladních vozidel na výjezdu z města, rozdělené na lehká (LN), střední (SN) a těžká (TN) 

nákladní vozidla. K jednotlivým výjezdům je přiřazena očekávaná průměrná vzdálenost cesty. 

Směr Silnice LN SN TN očekávaná 

vzdálenost 

km 

Čekyně II/436 45 5 2 5 

Olomouc I/55 251 129 76 24 

Rokytnice II/150 79 44 3 5 

Henčlov II/434 121 50 29 6 

Bochoř II/436 85 31 8 5 

Zlín I/55 190 116 70 40 

Zlín II III/0555 139 40 18 42,5 

Želatovice II/150 123 67 13 5 

Kozlovice II/434 168 59 7 4 

Ostrava I/47 227 84 80 85 

Celkem 
 

1 428 625 306 
 

Zdroj: kordonový dopravní průzkum pro SUMP Přerov 2016, vlastní zpracování 
 
 
Meziroční změny v množství spotřeby byly odvozeny na základě údajů z celostátního sčítání dopravy na 

území Přerova. Byly spočítány meziroční změny mezi jednotlivými průzkumy (2010, 2016 a 2020) vážené 

pro kategorie vozidel jejich koeficientem využití pro místní obsluhu. Údaje byly dále korigovány na základě 

souhrnných údajů z ročenek ministerstva dopravy (Tab. 33), konkrétně podle míry efektivity přepravy 

vypočítané jako podíl celkového množství vyprodukovaných emisí a přepravního výkonu v silniční nákladní 

přepravě. Výsledné údaje o nájezdu, spotřebě a emisích z nákladní dopravy zobrazuje tab. 34 a obr. 19. 

 
Tab. 32: Modelovaná průměrná spotřeba, roční nájezd, množství paliva a vyprodukované emise v nákladní 

dopravě, vychází z údajů pro rok 2016. 

Kategorie vozidel Jednotka LN SN TN 

spotřeba l/100 km 10,1 15,5 25,5 

Modelovaný roční nájezd km 26 456 776 185 770 9 998 015 

Množství paliva (nafta) l 2 672 134 28 794 2 549 494 

Vyprodukované emise tCO2 7 113 77 6 787 

Zdroj: vlastní výpočet  

 

Tab. 33: Celkový vývoj emisí v nákladní dopravě v ČR. 

Emise z nákladní silniční dopravy Jednotka 2011 2017 2021* 

Emise ze silniční nákladní dopravy v ČR ktCO2 4968 6569 6165 

Zdroj: ročenky MD 

 

 

Tab. 34: Vývoj ročního nájezdu, spotřeby paliva a množství emisí v nákladní silniční dopravě v Přerově. 

Emise z nákladní silniční dopravy Jednotka 2011 2017 2021 

Roční nájezd km 31 088 183 36 640 561 39 291 095 

Spotřeba paliva (Nafta) l 5 643 947 5 370 353 4 578 902 

Množství emisí tCO2 12 747 14 296 13 071 

Zdroj: vlastní výpočet  
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Obr. 19: Roční nájezd, spotřeba energie v palivu a s ní spojené emise v nákladní  automobilové dopravě 

na území města Přerova. Zdroj: vlastní výpočet. 

 

4.7 Výpočet ekvivalentních emisí CO2 
 

Oxid uhličitý není jediným skleníkovým plynem. Zastává však zdaleka největší roli. To je dané v prvé řadě 

jeho dominantním zastoupením ve všech emisích způsobených spalováním paliv. Významný je pro nás 

také proto, že má unikátní kombinaci relativně silného skleníkového účinku spolu s dlouhým obdobím, po 

kterém v atmosféře zůstává. Jiné skleníkové plyny mají mnohonásobně větší skleníkový efekt, ovšem jejich 

životnost v atmosféře je mnohem menší. Např. u druhého nejvýznamnějšího GHG, metanu, se uvádí 

přibližně 20x větší účinnost na skleníkový efekt, nicméně jeho životnost v atmosféře je pouze 10‒15 let, 

oproti 300‒1000 let u CO2. 

 

Aby byl účinek ostatních GHG do výsledné hodnoty započítán, udává se někdy množství emisí 

v ekvivalentním množství (v jednotkách tCO2eq), které přepočítává účinek ostatních GHG 

vyprodukovaných při spalování paliva na hodnotu CO2. Emisní faktor pro dané palivo je tak o něco větší. 

 

Pro porovnání jsme celkové množství emisí vyprodukované v oblasti budov a zařízení přepočítali na 

jednotky tCO2eq. Použili jsme opět národní emisní faktory navýšené v poměru, který odpovídá poměru 

běžných a ekvivalentních hodnot u evropských emisních faktorů z metodiky pro SECAP. Výsledné hodnoty 

jsou větší o 0,25‒0,28 %. Následující tabulka (Tab. 35) uvádí porovnání ekvivalentních hodnot s hodnotami 

znázorňujícími pouze vliv samotného CO2. 

 

Tab. 35: Přepočet výsledných emisí ve sledovaných sektorech ze standardního údaje pro CO2 na údaj 

ekvivalentních emisí CO2,  

Výsledné emise 2011 2017 2021 

Standardní [tCO2] 145 078 141 454 134 280 

Ekvivalentní [tCO2eq] 145 442 141 843 134 653 

% rozdíl 0,25 % 0,27 % 0,28 % 
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5. ANALÝZA RIZIK 
A ZRANITELNOSTI (RVA) 

5.1 Posouzení rizik a zranitelnosti (RVA) a jeho význam 
 

Risk and Vulnerability Assessment (RVA) neboli Posouzení rizik a zranitelnosti je proces, jehož 

smyslem je zmapovat, jak konkrétně je město ohroženo dopady změny klimatu, a tím vytvořit základ pro 

plánování potřebných adaptačních opatření.  

Město Přerov má zpracovanou Adaptační strategii na změnu klimatu a Analýza zranitelnosti v Adaptační 

strategii vychází z Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, který je implementačním 

dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Posouzení rizik a zranitelnosti 

(RVA v rámci SECAP) z této adaptační strategie primárně vychází. 

 

Pro analýzu zranitelnosti v rámci SECAP byl však seznam rizik a postup jejich hodnocení a dopadů 

na jednotlivé sektory terminologicky i obsahově přizpůsoben výstupům z Mezivládního panelu pro 

změnu klimatu (IPCC), který sleduje vývoj na expertní úrovni a který pravidelně zveřejňuje Hodnotící 

zprávy. V roce 2022, v době zpracování SECAP Přerov, byla zveřejněna část šesté hodnotící zprávy (AR6), 

která se zaměřuje na dopady klimatické změny, adaptaci a zranitelnost klimatického systému. Zpráva na 

základě vědeckých zkoumání konstatuje, že nadále roste počet extrémních projevů počasí. Dopady projevů 

změny klimatu jsou obzvláště patrné ve městech a urbanizovaných oblastech. Právě zde lze identifikovat i 

potenciál pro snižování dopadů v podobě adaptačních opatření, počínaje zelenými budovami, přes 

udržitelné systémy dopravy, až po obnovitelnou energii a bezpečné dodávky pitné vody. 

 

 

5.2 Rizika a jejich dopady 
 

 

5.2.1 Základní pojmy dle IPCC 
 

Riziko je definováno jako potenciál nepříznivých důsledků nebezpečí pro lidské nebo ekologické systémy, 

které bere v úvahu rozmanitost hodnot a cílů spojených s těmito systémy.  

Riziko poskytuje rámec pro pochopení stále závažnějších, vzájemně propojených a často nevratných 

dopadů změny klimatu na ekosystémy, biodiverzitu a člověka (rozdílné dopady v různých regionech, 

odvětvích a komunitách) a způsobů, jak nejlépe snížit nepříznivé důsledky pro současné i budoucí 

generace. V souvislosti se změnou klimatu může riziko vyplývat z dynamických interakcí mezi ohrožením 

souvisejícím s klimatem (viz AR6, WGI), expozicí a zranitelností postižených lidských a ekologických 

systémů. Riziko, které může být způsobeno reakcí lidí na změnu klimatu, je novým aspektem uvažovaným 

v konceptu rizika. 

 

Hlavní rizika mají potenciálně závažné nepříznivé důsledky pro lidi a sociálně-ekologické systémy 

vyplývající z interakce ohrožení souvisejících s klimatem se zranitelnými společnostmi a systémy 

vystavenými jeho vlivu.   

 

Ohrožení je definováno jako potenciální výskyt přírodní nebo člověkem způsobené události nebo trendu, 

jež mohou způsobit ztráty na životech, zranění nebo jiné zdravotní dopady, jakož i škody a ztráty na 

majetku, infrastruktuře, zdrojích obživy, poskytování služeb, ekosystémech a environmentálních zdrojích. 

Fyzikální klimatické podmínky, které mohou být spojeny s ohroženími, jsou v pracovní skupině I (WGI) 

označeny jako klimatické prvky (CIDs, climatic-impact drivers).  
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Expozice je definována jako přítomnost lidí, zdrojů obživy, druhů nebo ekosystémů, environmentálních 

funkcí, služeb a zdrojů, infrastruktury nebo ekonomických, sociálních či kulturních statků v místech a 

prostředích, které by mohly být nepříznivě ovlivněny.  

 

Zranitelnost je definována jako náchylnost nebo predispozice k nepříznivému ovlivnění a zahrnuje řadu 

pojmů a prvků, včetně citlivosti nebo náchylnosti k poškození a nedostatečné schopnosti vyrovnat se s ním 

a přizpůsobit se mu.  

Zranitelnost exponovaných lidských a přírodních systémů je složkou rizika, ale také samostatným tématem 

v literatuře. Přístupy k analýze a hodnocení zranitelnosti se od předchozích hodnocení IPCC vyvíjely. 

Obecně se má za to, že zranitelnost se liší v rámci komunit i mezi společnostmi, regiony a zeměmi a mění 

se i v čase.  

 

Odolnost je definována jako schopnost společnosti, ekonomiky a ekosystémů vyrovnat se s nebezpečnou 

událostí, trendem nebo narušením, reagovat nebo se reorganizovat způsobem, který zachovává jejich 

základní funkce, identitu a strukturu a v případě ekosystémů i biodiverzitu, a zároveň zachovává schopnost 

adaptace, rozvoje a transformace. Adaptace je často zaměřena na odolnost jako návrat k předchozímu 

stavu po nepříznivém vlivu.  

 

Adaptace má klíčovou roli při snižování expozice a zranitelnosti vůči změně klimatu. Jedná se o celkovou 

schopnost jakéhokoliv systému, organismu či společnosti přizpůsobit se změnám podmínek. 

V ekologických systémech zahrnuje adaptace autonomní přizpůsobení prostřednictvím ekologických a 

evolučních procesů. V lidských systémech může být adaptace preventivní nebo reaktivní, stejně jako 

postupná a/nebo transformační.  Zde mluvíme o adaptaci zvláště ve vztahu ke změnám, které souvisejí se 

změnou klimatu. Transformační adaptací se mění základní atributy sociálně-ekologického systému 

v očekávání změny klimatu a jejich dopadů.  

 

Účinnost určuje, do jaké míry opatření snižuje zranitelnost a rizika související s klimatem, zvyšuje odolnost 

a zabraňuje maladaptaci (nepřizpůsobení).  

 

 

5.2.2 Vazba na IPCC 
 

Příspěvek Pracovní skupiny II (WGII) - Dopady, adaptace a zranitelnost k Šesté hodnotící zprávě (AR6) 

Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) zohledňuje vzájemnou závislost klimatu, ekosystémů, 

biodiverzity a lidské společnosti (Obr. 20) a integruje poznatky přírodních, ekologických, sociálních a 

ekonomických věd ve větší míře než dřívější hodnocení IPCC. Hodnocení dopadů a rizik změny klimatu i 

adaptací na ni je zasazeno do kontextu současně probíhajících neklimatických globálních trendů, např. 

úbytku biodiverzity, celkové neudržitelné spotřeby přírodních zdrojů, degradace půdy a ekosystémů, rychlé 

urbanizace, demografických změn obyvatelstva, sociálních a ekonomických nerovností a pandemie.  

 

Koncept rizika je ústředním tématem výstupů všech tří pracovních skupin (WG) Šesté hodnotící zprávy 

(AR6). Rámec rizika a pojetí adaptace, zranitelnosti, expozice, odolnosti, rovnosti a spravedlnosti a 

transformace představují alternativní, překrývající se, doplňující se a široce používané výchozí body pro 

literaturu hodnocenou v této zprávě WGII.   
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Obr. 20: Od klimatického ohrožení k rozvoji odolnému vůči klimatu, Zdroj: IPCC, AR6 (překlad a úprava 

ASITIS) 

 

(a) Lidská společnost ovlivňuje změnu klimatu. Změna klimatu prostřednictvím ohrožení, expozice a 

zranitelnosti způsobuje dopady a rizika, která mohou překročit limity adaptace a vést ke ztrátám a škodám. 

Lidská společnost se může změně klimatu přizpůsobit, nesprávně se přizpůsobit a zmírnit ji, ekosystémy 

se mohou přizpůsobit a zmírnit ji v omezené míře. Ekosystémy a jejich biodiverzita určují životní podmínky 

a poskytují ekosystémové služby. Lidská společnost ovlivňuje ekosystémy a může je obnovovat a chránit.  

 

(b) Splnění cílů rozvoje odolného vůči klimatickým změnám, a tím podpora zdraví lidí, ekosystémů a 

planety, jakož i blahobytu lidí, vyžaduje, aby společnost a ekosystémy přešly do odolnějšího stavu. 

Uvědomění si klimatických rizik může posílit adaptační a mitigační opatření a změny, které rizika snižují. 

Přijímání opatření je umožněno veřejnou správou (governance), finančními zdroji, budováním znalostí a 

potřebných kapacit, technologií a stále intenzivnějšími projevy změny klimatu. Transformace zahrnuje 

systémové změny posilující odolnost ekosystémů a společnosti (část D).  

V části a) barvy šipek znázorňují principiální interakce mezi lidskou společností (modrá), ekosystémy 

(včetně biodiverzity) (zelená) a dopady změny klimatu a lidských činností, včetně ztrát a škod, při 

pokračující změně klimatu (červená). V části b) barvy šipek znázorňují interakce lidské společnosti 

(modrá), ekosystémů (včetně biodiverzity) (zelená) a snížené dopady změny klimatu a lidských činností 

(šedá).  

 

Zdroj: Shrnutí pro tvůrce politik IPCC AR6 WGII,  Příspěvek Pracovní skupiny II, Dopady, adaptace a 

zranitelnost (WGII) k Šesté hodnotící zprávě (AR6) Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), datum 

českého překladu: 28. března 2022  
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5.2.3 Klimatické jevy – Climatic Impact-Drivers (CIDs) 
 

Climatic impact-driver (CID) je klimatický stav, který přímo ovlivňuje prvky společnosti nebo 

ekosystémy. Klimatické jevy a jejich změny mohou vést k pozitivním, negativním nebo nevýznamným 

výsledkům (nebo jejich kombinaci). 

 

CIDs jsou přirozené nebo člověkem způsobené klimatické jevy nebo trendy, které mohou mít 

dopad (příznivý nebo nepříznivý) na určitý prvek společnosti nebo ekosystémy. 

 

 

Příklad dopadu klimatického jevu na ekosystémy a společnost ukazuje následující obrázek: 

 

 
Obr. 21: Různorodost dopadů stejného klimatického jevu, ilustrovaná na příkladu regionální sezónní 

sněhové pokrývky. 

Pozn. Jediný klimatický jev může ovlivnit ekosystémy a společnost různými způsoby.  

Zdroj: IPCC, AR6 (překlad a úprava ASITIS) 

 

V tabulce níže je identifikováno 7 hlavních klimatických jevů (CIDs), které se podílí na rizicích 

a příležitostech, z nichž v našich podmínkách nejsou relevantní dva – Pobřeží a Oceán.  

Riziko jako potenciál nepříznivých důsledků (viz kap. 4.3.1) – slovo "potenciál" ukazuje, že „nejistota“, 

nebo také „neúplné znalosti“ (jak je definuje IPCC), jsou klíčovým prvkem konceptu rizika. Tato nejistota 

nemusí být nutně kvantifikována, ale je zapotřebí poskytnout určitou představu o povaze a míře nejistoty, 

aby bylo možné provést smysluplné hodnocení rizik a reagovat na ně. 

 

Relevantnost rizik a dopadů na jednotlivé sektory (žádná/nízká, nízká/průměrná, vysoká) je vyjádřena 

jednotlivými barvami.  

Výpočet a popis konkrétní míry rizika na území města Přerova je popsán v kapitole 4.4. 
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Tab. 36: Přehled jednotlivých klimatických jevů (CIDs) ve vztahu k jejich dopadu na sektory identifikované WGII (IPCC, AR6, 2022) 

                                   

  Klimatické jevy (CIDs) 

    Teplo a chlad Sucho a vlhko Vítr Sníh a led Pobřeží Oceán Jiné 

Sektor 
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Suchozemské a 

sladkovodní ekosystémy 

(WGII, Kapitola 2) 

Tropické pralesy                              

    

Mírné a boreální (severské) lesy                              

    

Jezera, řeky a mokřady                              

    

Pastviny a savany                              

 

   

Pouště                              

    

Hory                              

    

Polární oblasti                              

    

Oceánské a přímořské 

ekosystémy (WGII, 

Kapitola 3) 

Pobřežní oblasti                               

    

Pobřežní moře                              

    

Šelfová moře                              

    

Polární moře                                  

Otevřený oceán a hluboké moře                                   

Voda (WGII, Kapitola 4) 

Zásoby vody v kryosféře                                  

Vodonosné vrstvy a podzemní voda                                  

Tok vody (řeky, potoky aj.) a povrch. odtok                                  

Kvalita vody                                  

Potraviny a další 

ekosystémové produkty 

(WGII, Kapitola 5) 

Rostlinná výroba                                  

Chov hospodář. zvířat a pastevectví                                  

Lesnictví                                  

Rybolov a akvakultura                                  

Města, obce a klíčová 

infrastruktura (WGII, 

Kapitola 6) 

Města                                  

Pozemní a vodní doprava                                   

Energetická infrastruktura                                  

Zastavěné území                                  

Zdraví, blahobyt a 

společnost (WGII, 

Kapitola 7) 

Produktivita práce                                  

Nemocnost                                  

Úmrtnost                                  

Rekreace a turismus                                  

Chudoba, živobytí a 

udržitelný rozvoj (WGII, 

Kapitola 8) 

Domovní fond                                  

Zemědělská půda                                  

Úmrtnost hospodářských zvířat                                  

Místní tradice                                  

Zdroj: IPCC, AR6, WGI, Kapitola 12 (tabulka 12.2), upraveno 

Relevantnost rizik a dopadů: žádná/nízká nízká/průměrná vysoká  není relevantní v ČR 
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Pozn. Tabulka 12.2 dle IPCC, AR6, WGI, Kapitola 12 / Relevantnost klíčových CIDs (a jejich příslušných 

změn v intenzitě, četnosti, trvání, načasování a prostorovém rozsahu) pro hlavní kategorie sektorů, která 

byla v mnoha studiích a výpočtech posouzeno s alespoň střední spolehlivostí v oddílu 12.3. zprávy WGI. 

„Vysoká relevantnost“ označuje CIDs, které jsou nejvýraznější a široce zkoumané z hlediska jejich přímého 

spojení s oblastmi, zatímco nižší relevance naznačuje slabší vazby a méně často zkoumané souvislosti. 

Konkrétní úrovně rizika a příležitostí závisí na měnícím se charakteru regionálních rizik, zranitelnosti a expozice, 

jak je hodnoceno ve WGII. 

 

 

5.3 Vyhodnocení rizik na území Přerova 
 

Snižování zranitelnosti lidí a ekosystémů a zvýšení jejich odolnosti vůči očekávaným rizikům je hlavním 

cílem adaptace na změnu klimatu. 

 

Výsledná hodnota míry zranitelnosti vychází z prostorové analýzy konkrétního rizika vůči dané oblasti  

(Tab. 37). Díky satelitním snímkům z družic Landsat – 8 a Sentinel 2 A a B jsme schopni vypočítat průměrnou 

míru rizika pro relevantní oblasti v daném sektoru a se zohledněním citlivosti těchto oblastí i dopad rizika. Pro 

některé klimatické jevy ovšem nejsou dostupná podrobná prostorová data. V tomto případě vycházíme 

z historických dat měření konkrétních jevů. Tím, že nemáme informaci o prostorovém rozložení daného 

klimatického jevu na území Přerova, jsme omezeni na ohodnocení rizika pro celé území, nikoliv na sektory. 

Z tohoto důvodu je u některých rizik uvedena u míry rizika pouze jedna hodnota. Naopak dopad rizika již bere 

v úvahu citlivost jednotlivých oblastí v sektoru a lze tak určit, které ze sektorů jsou na daný klimatický jev 

náchylnější. Pro objektivní posouzení celkové zranitelnosti vůči konkrétnímu riziku je tato hodnota převedena 

do relativních hodnot vůči maximální hodnotě, která by mohla nastat. 

 

V současné době neexistuje jednotný přístup, který by stanovoval metodiku výpočtu zranitelnosti.  

V níže uvedené tabulce je vyhodnocen výskyt a dopad jednotlivých rizik na území města Přerova, a z těchto 

hodnot je poté vypočítána celková zranitelnost vůči konkrétnímu riziku. 

Podrobnější popis rizik na území města Přerov je uveden dále v této kapitole. 

 

Tab. 37: Typy a kategorie klimatických jevů a výpočet celkové zranitelnosti vůči konkrétním rizikům v Přerově 

Typ 

klimatick

ého jevu 

Kategorie 

klimatického 

jevu (riziko) 

Stručný popis Sektor 

Míra 

rizika 

(expozice

)1) 

Dopad 

rizika 

(citlivost 

– 

ohrožení)
2) 

Celková 

zranitelno

st vůči 

konkrétní

mu 

riziku3) 

Míra 

zranitelno

sti4) (%) 

Teplo a 

chlad 

  

  

Průměrná 

teplota 

vzduchu 

Průměrná teplota 

povrchu a její denní a 

sezónní cykly 

(Klasifikace 1 – 7) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 3,94 11,8 

20,4 

zvýšená 

zranitelnost 

(70 %) 

Voda 4,97 6,63 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 4,14 9,17 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 5,91 14,82 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 6,03 12,1 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 4,77 4,77 
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Typ 

klimatick

ého jevu 

Kategorie 

klimatického 

jevu (riziko) 

Stručný popis Sektor 

Míra 

rizika 

(expozice

)1) 

Dopad 

rizika 

(citlivost 

– 

ohrožení)
2) 

Celková 

zranitelno

st vůči 

konkrétní

mu 

riziku3) 

Míra 

zranitelno

sti4) (%) 

Extrémní teplo 

Občasné události 

spojené s vysokou 

teplotou povrchu, 

potenciálně zhoršené 

vlhkostí 

(Klasifikace 1 – 7) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 3,05 8,1 

21,9 

zvýšená 

zranitelnost 

(55 %) 

Voda 4,14 5,52 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 3,34 9,29 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 4,55 11,4 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 4,55 13,64 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 3,93 7,36 

Studené vlny 

Občasné události 

spojené s nízkou 

teplotou povrchu, 

potenciálně zhoršené 

větrem. 

(Klasifikace 1 – 7) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 4,31 8,62 

15  

Nízká 

zranitelnost 

(43 %) 

Voda 3,6 3,6 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 3,92 9,17 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 3,56 7,12 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 3,67 7,34 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 3,72 12,21 

  Mráz 

Mráz a obleva v 

blízkosti zemského 

povrchu a jejich 

sezónnost. 

(Klasifikace 1 – 5)  

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 

1 

2,3 

4,9 

Minimální 

zranitelnost 

(20 %) 

Voda 2 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 2,5 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 2 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 2 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj  

Sucho a 

vlhko 

  

  

  

  

  

  

  

Průměrné srážky 

Množství průměrných 

srážek, jejich denní a 

sezónní cykly a s tím 

související vlhkost 

vzduchu a půdy 

(Klasifikace 1 – 5) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 

2 

5,3 

11,1 

Nízká 

zranitelnost 

(40 %) 

Voda 5,3 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 4,7 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 4 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 4 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj  
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Typ 

klimatick

ého jevu 

Kategorie 

klimatického 

jevu (riziko) 

Stručný popis Sektor 

Míra 

rizika 

(expozice

)1) 

Dopad 

rizika 

(citlivost 

– 

ohrožení)
2) 

Celková 

zranitelno

st vůči 

konkrétní

mu 

riziku3) 

Míra 

zranitelno

sti4) (%) 

Říční povodeň 

Občasné vysoké 

hladiny vody v 

potocích a řekách 

způsobené odtokem 

vody z povodí a 

předpokládaný 

sezónní cyklus 

povodní. 

(Klasifikace 1 – 5) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 

2 

4,7 

13,7 

Nízká 

zranitelnost 

(40 %) 

Voda 4,7 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 5 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 5,3 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 6 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 6 

Silné srážky a 

přívalové 

povodně 

Vysoké množství 

srážek a následné 

lokální povodně na 

vodních tocích a v 

rovinatém území. 

(Klasifikace 1 – 5) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 

 

1 

2 

 

5,8 

Minimální 

zranitelnost 

(20 %) 

Voda 2,3 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 2,5 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 3 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 3 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 2 

Sesuv 

Zemské a 

atmosférické 

podmínky, které vedou 

k sesuvům půdy, 

bahna a kamení. 

(Klasifikace 1 – 5) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 

1 

 

 

5,1 

Minimální 

zranitelnost 

(20 %) 

Voda  

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty  

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 2 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 3 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 2 

Zemědělské a 

ekologické sucho 

Kritický nedostatek 

vláhy dostupné pro 

rostliny způsobený 

snížením zásob vody 

v půdě v kombinaci se 

zvýšením úrovně 

transpirace a odparu z 

důvodu změněných 

klimatických podmínek 

(např. zvýšené teploty) 

(Klasifikace 1 – 5) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 3,05 9,14 

11,4 

zvýšená 

zranitelnost 

(55 %) 

Voda 3 3 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 3,21 9,37 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 2,55 5,08 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 2,06 2,06 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 3,21 6,61 
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Typ 

klimatick

ého jevu 

Kategorie 

klimatického 

jevu (riziko) 

Stručný popis Sektor 

Míra 

rizika 

(expozice

)1) 

Dopad 

rizika 

(citlivost 

– 

ohrožení)
2) 

Celková 

zranitelno

st vůči 

konkrétní

mu 

riziku3) 

Míra 

zranitelno

sti4) (%) 

Požáry 

Povětrnostní 

podmínky vedoucí ke 

spouštění a udržování 

lesních požárů, 

obvykle založené na 

souboru indikátorů a 

kombinací indikátorů 

včetně teploty, vlhkosti 

půdy, vlhkosti vzduchu 

a větru. Požáry 

nezahrnují přítomnost 

či nepřítomnost 

zatížení palivem. 

(Klasifikace 1 – 7) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 3,94 9,14 

16,7 

zvýšená 

zranitelnost 

(56 %) 

Voda 4,62 7,7 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 4,08 10,3 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 3,98 8,26 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 3,7 9,25 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 4,7 6,93 

Vítr 

  

  

Průměrná 

rychlost větru 

Denní a sezónní cykly 

průměrné rychlosti a 

proudění větru. 

(Klasifikace 1 – 5) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 

1 

 2 

5,1 

minimální 

zranitelnost 

(20 %) 

Voda  

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 2 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 3 

Zdraví, blahobyt a 

společnost  

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj  

Silná větrná 

bouře 

Silné bouře včetně 

bouřek, poryvů větru a 

tornád. 

(Klasifikace 1 – 5) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 

3 

6 

 

17,6 

zvýšená 

zranitelnost 

(60 %) 

Voda  

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 6 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 8 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 7,5 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 9 

Sníh a led 

  

  

  

  

Sníh, ledovec a 

ledový příkrov 

Sezónnost sněhové 

pokrývky a 

charakteristika 

ledovců a ledových   

příkrovů včetně tání 

vody. 

(Klasifikace 1 – 5) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 

1 

2 

4,8 

Minimální 

zranitelnost 

(20 %) 

Voda 2,3 

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 2 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 2 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 3 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 2 
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Typ 

klimatick

ého jevu 

Kategorie 

klimatického 

jevu (riziko) 

Stručný popis Sektor 

Míra 

rizika 

(expozice

)1) 

Dopad 

rizika 

(citlivost 

– 

ohrožení)
2) 

Celková 

zranitelno

st vůči 

konkrétní

mu 

riziku3) 

Míra 

zranitelno

sti4) (%) 

Silné sněžení a 

ledová bouře 

Intenzivní sněžení a 

ledové bouře 

zahrnující mrznoucí 

déšť. 

(Klasifikace 1 – 5) 

Suchozemské a 

sladkovodní 

ekosystémy 

1 

 2 

4,6 

minimální 

zranitelnost 

(20 %) 

Voda  

Potraviny a další 

ekosystémové 

produkty 2 

Města, obce a 

klíčová 

infrastruktura 2,7 

Zdraví, blahobyt a 

společnost 2 

Chudoba, živobytí 

a udržitelný rozvoj 2 

Zdroj: IPCC, AR6, WGI, Kapitola 12 (první 3 sloupce tabulky 12.1), vlastní zpracování (4. – 7. sloupec tabulky) 
1) Průměr rizika pro celý sektor 
2) Závažnost dopadu jednotlivých rizik (vypočteno pomocí vah jednotlivých oblastí za celý sektor) 
3) Hodnocení celkové zranitelnosti vůči konkrétnímu riziku 
4) Vyjádření míry zranitelnosti vůči danému riziku. Slovní vyjádření zranitelnosti, hodnocené na základě 

podílu míry rizika z maximální možné hodnoty (minimální zranitelnost 0 – 25 %, nízká zranitelnost 25 

– 50 %, zvýšená zranitelnost 50 – 75 %, vysoká zranitelnost 75 – 100 %) 

 

 

 

Níže uvádíme stručný popis vybraných rizik, které jsou v rámci ČR a v našich zeměpisných šířkách relevantní. 

Nezabýváme se riziky, která v ČR s největší pravděpodobností nemohou vůbec nastat. Jednotlivá rizika jsou 

popsána v kontextu probíhající klimatické změny a v souvislosti s dalšími projevy změny klimatu. 

 

Při hodnocení určitých rizik vycházíme také ze srovnání s hodnotami pro klimatickou oblast T2, do které Přerov 

patří. 

 

Tab. 38: Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2 

Klimatická charakteristika mírně teplé oblasti  

Počet letních dní 50–60 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 160–170 

Počet dní s mrazem 100–110 

Počet ledových dní 30–40 

Průměrná lednová teplota -2 až -3 

Průměrná červencová teplota 18–19 

Průměrná dubnová teplota  8–9 

Průměrná říjnová teplota  7–9 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90–100 

Suma srážek ve vegetačním období 350–400 

Suma srážek v zimním období 200–300 

Suma srážek celkem 550–700 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 40–50 

Zdroj: Quitt, 1971 
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5.3.1 Průměrná teplota vzduchu 
 

Popis rizika  

Průměrná roční teplota vzduchu v ČR je v současnosti vyšší o 1,8 °C než v 70. letech. Nárůst teploty vzduchu 

v České republice lze pozorovat již řadu let. Rostoucí průměrná teplota společně se změnou distribuce srážek 

může významně ovlivňovat výnosy některých plodin, významně ovlivňuje kvalitu povrchové vody, zvyšuje 

tepelný stres zvířat, rostlin a ohrožuje i lidskou populaci (především starší a nemocné jedince). Teplota vzduchu 

je zásadní faktor ovlivňující hydrologickou bilanci, s rostoucí teplotou roste potenciální evapotranspirace a 

prodlužuje se tak i délka období, kdy ovlivňuje hydrologickou bilanci. Dochází tedy k dřívějšímu nástupu 

vegetačního období a k celkově rychlejšímu úbytku vody z povodí výparem. Pokud by tendence suchých období 

pokračovala nebo s růstem teploty vzduchu dále zesilovala, může docházet k častějšímu vzniku nedostatku 

povrchové i podpovrchové vody (vodních zdrojů) i v dnes bilančně příznivých oblastech.  

 

Projevy rizik na území města Přerova 

Na území města Přerov se hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) 

pohybuje v rozmezí 7,1 – 10,3 °C. 

Do roku 2030 dojde ke zvýšení průměrné teploty vzduchu v Přerově zhruba o 0,5 °C, do roku 2050 pak o více 

než 1 °C. Nárůst bude nejvíce patrný v létě a v zimě.  

V průměru se ukazují jako nejteplejší hustě zastavěné plochy, a to především průmyslové oblasti, které 

mohou mít v létě i o 10 °C vyšší průměr než řídce zastavěné obytné části města. Jejich konkrétní výčet je 

uveden v popisu rizika Extrémní teplo. 

Ve městě se ojediněle vyskytují plochy s nižším průměrem teploty - např.: areál Juta při Škodově ulici (nyní 

se v těchto místech realizuje tzv. Průpich, dokončení 2022); obytná zóna ve výseči mezi Dvořákovou a 

Želatovskou ulicí; nebo poměrně rozsáhlé území mezi Durychovou a Čechovou ulicí. Oproti jiným městským 

částem se tyto (při porovnání s ortofotomapou) odlišují vzorem rozsáhlejších zahrad/vnitrobloků s vyšší 

hustotou stromů. 

Průměrná teplota venkovských oblastí je o mnoho nižší než oblastí urbánních. Nicméně při jejich 

porovnání vykazují Dluhonice a Kozlovice poněkud vyšší průměry než další místní části města. Nejnižší 

průměrné teploty se vážou na vodní toky a na rozsáhlé lesní plochy. 

 

Z podkladů průměrné teploty povrchu byla klasifikována míra ohroženosti území ve městě Přerov (rozmezí 

hodnot 1–7). Jako nejohroženější z hlediska přehřívání byly identifikovány městské části Přerov I Město, Přerov 

V Dluhonice, Přerov VIII Henčlov, Přerov III Lověšice a Přerov VI Újezdec. Nejchladnějšími částmi území jsou 

městské části Přerov VII Čekyně, Přerov XI Vinary, Přerov XII Žeravice  a národní přírodní rezervace Žebračka 



 

 

64 
 

 

 

 

 

 

Míra rizika  

„průměrná teplota vzduchu“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Města, obce a klíčová infrastruktura (14,8) 

• Zdraví, blahobyt a společnost (12,1) 

• Suchozemské a sladkovodní ekosystémy 

(11,8) 

• Potraviny a další ekosystémové produkty 

(9,2) 

Průměrná teplota vzduchu je v urbanizované krajině 

obzvláště patrná právě z důvodu vysokého podílu 

zastavěného území, převaze nepropustných umělých 

Obr. 22: Mapa míry rizika vůči průměrné teplotě, Zdroj: ASITIS,2021 
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povrchů, mikroklimatu města, vlivu znečištění prostředí, 

nízké stabilitě ekosystémů což souvisí s vysokou hustotou 

obyvatel ve městě, vysoké koncentraci hospodářské 

činnosti, služeb a infrastruktury. Města jsou obecně na 

dopady klimatických změn v mnoha ohledech nedostatečně 

připravena. 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti území je hodnocena jako  

zvýšená zranitelnost (70 %) 

 

 

 

5.3.2 Extrémní teplo 

 
Popis rizika  

Stoupající teploty vzduchu a počty tropických dní se nejvíce projevují v centrálních a průmyslových oblastech 

města. Příčinou nadměrného tepla v urbanizované krajině jsou změny radiační a tepelné bilance oproti 

venkovské krajině. Charakteristickým projevem těchto změn jsou vyšší teploty vzduchu v městské krajině oproti 

okolní krajině - tzv. tepelný ostrov města. V důsledku kombinace vysoké tepelné expozice a dalších faktorů 

zažívají lidé ve městech podstatně častěji stres z tepla, který ohrožuje především staré a nemocné jedince a 

děti (zvýšený výskyt srdečních a dýchacích obtíží). Přehřívání povrchu městských ploch má dopady také na 

tepelný komfort v budovách, dopravních prostředcích a na ulicích. S extrémními teplotami je rovněž 

spojen vyšší potenciální výpar, nedostatek vody, usychání městské zeleně, šíření nepůvodních druhů a 

rostoucí poptávka po energiích. V neposlední řadě vyšší teploty vzduchu ve městech přispívají (v závislosti na 

koncentraci tzv. prekurzorů ozonu a režimu počasí) k tvorbě přízemního neboli troposférického ozónu, který má 

neblahý vliv na lidské zdraví. Zemědělství, lesnictví a volná krajina se potýkají s nedostatkem spodní vody, 

oslabováním samoregulační funkce krajiny.  

Dlouhodobý nárůst teploty, změny rozložení teplot a distribuce srážek bude přinášet jak nové možnosti, tak 

rizika pro určité skupiny organismů, posun vegetačních stupňů a areálů některých druhů do vyšších poloh. 

V případě teplejších zim lze předpokládat, že nebude docházet k akumulaci vody ve sněhu, ale naopak k jejímu 

odtoku. Lze rovněž předpokládat, že se více vody vypaří a na jaře tak nedojde k dostatečnému nasycení 

půdního profilu. 

 

 

Projevy rizika na území města Přerova 

V Přerově bude díky zvyšování průměrné teploty narůstat i počet tropických dní (s teplotou nad 30 °C), do roku 

2030 bych jich mělo být o čtvrtinu více, do roku 2050 zhruba dvojnásobek ročně. V polovině století tak 

můžeme každoročně očekávat 20–30 dní s teplotou nad 30 °C. Tento nárůst se poté odrazí i v častějším a 

delším výskytu vln horka, kdy jsou extrémně vysoké teploty několik dní až týdnů v kuse.  

 

V Přerově byly nejvyšší teploty zaznamenány v areálu PSP – Přerovské strojírny při jižním okraji města.  

K silnému přehřívání dochází dále v: 

• areálu PRECHEZA (Přerovské chemické závody), 

• v areálu firmy Meopta, 

• v historickém centru mezi Bečvou a ulicí Komenského, 

• v hustě zastavěném území u autobusového a vlakového nádraží. 

 

K přehřívání jsou však náchylné i některé nezastavěné plochy. Při porovnání průměrných teplot s teplotami 

nejteplejších dnů, lze vidět, kde dochází ke kolísání teploty v průběhu léta. Pole v období před sklizní své 

okolí významně ochlazují. Po sklizni naopak dochází k přehřívání holé půdy. Teploty polí u vizualizace 

míst ohrožených přehříváním tedy odpovídají stavu po sklizni. Takové plochy mají relativně nízké letní teplotní 
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průměry, ale zároveň velmi vysoké extrémy. Konkrétně lze hovořit například o většině polí v okolí Dluhonic; 

zemědělských pozemcích v Henčlově; či polích západně od Předmostí. 

 

Naopak nejnižší teploty vykazuje voda Bečvy a dalších vodních toků spolu s přilehlými oblastmi, rybníky 

a mokřady, např. rybníky jižně od Předmostí, patrný je i ochlazující vliv odkaliště (uložiště popílku) mezi 

Tovačovskou ulicí a Bečvou. Zřejmě nejvýznamnějším prvkem, co se týče ochlazování krajiny, jsou v 

Přerově lesy Národní přírodní rezervace Žebračka. Je možné zde hovořit o snižování teploty přilehlých 

objektů, např. na ulici Křivé.  

 

Nelze opomenout i ochlazující vliv dalších lesních porostů např.: 

• mezi Vinary a Čekyní, 

• mezi Penčicemi a Čekyní, 

• porost podél Olešnice nebo podél Bečvy, 

• městský park Michalov. 

 

Stejně, i když v daleko menším rozsahu, působí i malé plochy lesa - např. remízek při Hranické ulici 

nebo kamenolom Žernava, jenž částečně zarostl po zastavení těžby. Nicméně stále nese potenciál pro další 

a efektivnější revitalizaci. 
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Obr. 23: Mapa míry rizika vůči extrémnímu teplu, Zdroj: ASITIS,2021 

 
 

Místa ohrožená výskytem extrémních teplot byla klasifikována v rozmezí hodnot 1–7.  

 
 

 

Míra rizika 

„extrémní teplo“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Zdraví, blahobyt a společnost (13,6) 

• Města, obce a klíčová infrastruktura (11,4) 

• Potraviny a další ekosystémové produkty (9,3) 
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• Suchozemské a sladkovodní ekosystémy (8,1) 

 

Vliv extrémních teplot se nejvíce projevuje centrálních a 

průmyslových částech města, kde je nedostatek zeleně a 

vznikají tak „tepelné ostrovy“, které významně ovlivňují 

zdraví lidí. Riziko extrémních teplot má vliv na tepelný 

komfort v budovách, MHD, ulicích bez dostatečného 

výskytu zeleně. Extrémní teploty ovlivňuje i extravilán 

města zemědělskou krajinu, má tak vliv na výnosy 

zemědělských plodin, tepelný komfort zvířat a oslabení 

lesních porostů horkem. 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

zvýšená zranitelnost (55 %) 
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5.3.3 Studené vlny 

 
Popis rizika  

Studené vlny (stejně tak jako vlny horka) jsou významnými jevy evropského klimatu s velkými dopady na 

přírodní prostředí a společnost.  

Studená vlna je jev počasí, který se vyznačuje náhlým velkým ochlazením vzduchu. Typický je rychlý pokles 

teploty během 24 hodin až o několik desítek stupňů. Představuje významné ohrožení pro zemědělskou produkci 

a může na určitou dobu negativně ovlivnit či zcela ochromit fungování lidské společnosti, zahrnující mimo jiné 

kolaps dopravy a zásobování. Přesnými kritérii pro studenou vlnu jsou rychlost, jakou teplota klesá, a minimum, 

na které klesne. Tyto hodnoty se odvíjí od zeměpisné oblasti a roční doby. 

Vlna studeného vzduchu může vést k poškození plodin (dokonce i při teplotách nad 0 °C) a může vést k úmrtím 

hospodářských zvířat (zejména mláďat); ve výjimečně chladných dnech může dojít také ke zvýšení úmrtnosti 

lidí. Extrémní chlad může zvýšit spotřebu tepla a elektřiny, způsobit prasknutí vodovodního potrubí a poškození 

silnic, železnic a budov. 

 

Projevy rizika na území města Přerova 

     

Tab. 39: Minimální denní teplota vzduchu v Přerově v jednotlivých měsících v letech 2012 - 2021 
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2012 -10,6 -15,2 -1,7 1,3 7,6 11,1 13,8 14 8,4 0,2 0,8 -10,6 -15,2 

2013 -9,2 -6,2 -5,5 -1,6 8,6 11,4 16,7 14,6 7,4 2,9 -2 -2,2 -9,2 

2014 -10,9 -0,3 3,3 5 6,9 12,3 15,7 12,4 9,6 1,2 -1,9 -8,9 -10,9 

2015 -5,1 -4,1 1,1 1,5 9,6 12,4 14,2 15,6 9,2 3,3 0,1 -6 -6 

2016 -10,4 -0,1 0,9 3,6 6,6 14,7 14,3 11,8 9,2 4,2 -2,6 -6 -10,4 

2017 -13,8 -5,6 3,1 2,6 5,2 14,2 14 13,4 9,1 4,1 0,1 -3,6 -13,8 

2018 -2,6 -10,9 -8,6 5,5 11,9 13,2 15,1 13,5 5,9 6,3 -4,2 -2,5 -10,9 

2019 -9,4 -7,3 1,5 3,4 6,8 16,8 15 16,2 8,3 1 0,3 -4,9 -9,4 

2020 -4,3 -0,6 -0,7 2 5,6 14,2 14 16,2 8,3 6,3 -0,1 -4,2 -4,3 

2021 -9,4 -9,9 -2,6 0,1 7,3 15,1 17,2 12,8 10,5 2,3 0 -5,3 -9,9 

Zdroj: Data ČHMÚ, údaje z meteorologické stanice Přerov, https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-

data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb 

 

 

https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb
https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb
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Obr. 24: Mapa rizika vůči studeným vlnám, Zdroj: ASITIS,2021 

 

Místa ohrožená výskytem studených vln byla klasifikována v rozmezí hodnot 1–7. 

 

 

Míra rizika 

„studené vlny“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Chudoba, živobytí a udržitelný rozvoj (12,2) 

• Potraviny a další ekosystémové produkty (9,2) 

• Suchozemské a sladkovodní ekosystémy (8,6) 

 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

Nízká zranitelnost (44 %) 
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5.3.4 Mráz 

 
Popis rizika  

Rizika způsobená mrazem - zimní sněhové bouře jsou v posledních letech vzhledem k rostoucí extremitě počasí 

častou příčinou problémů i ve vyspělých zemích severní polokoule. Přímo souvisí s výše uvedeným rizikem 

„studené vlny”. 

Z hlediska hrozby námrazových jevů (ledovka, náledí) v urbanizované krajině lze předpokládat, že frekvence 

výskytu a dopadů těchto jevů budou růst. Bude se ale lišit jejich dopad například v závislosti na nadmořské 

výšce sídel.  

Arktický den: den, v němž je maximální teplota vzduchu -10 °C nebo nižší.  

Ledový den: den, v němž je maximální teplota vzduchu 0 °C nebo nižší.  

Mrazový den: den, v němž je minimální teplota vzduchu 0 °C nebo nižší.  

 

V souvislosti se změnou klimatu bude v zimě ubývat ledových dnů, kdy je teplota celý den pod 0 °C, a 

v zimě budou čím dál více časté také největší meziroční teplotní výkyvy (v průměru kolem 2 °C).  

 

 

Projevy rizika na území města Přerov 

 

Tab. 40: Počet ledových dnů (s maximální denní teplotou 0 °C) v Přerově v letech 2012–2021 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet dnů 34 29 15 4 24 28 20 14 7 20 

Zdroj: Data ČHMÚ, údaje z meteorologické stanice Přerov, vlastní výpočet 

 

Pozn. Maximální denní teplota vzduchu je maximum teploty vzduchu, které bylo dosaženo od 21 h místního 

středního slunečního času předchozího dne do 21 h místního středního slunečního času dne aktuálního. Udává 

se ve °C. 

    

 

Arktické dny za posledních 10 let byly v Přerově pouze v únoru 2012 (celkem 6 dnů). 

 

Tab. 41: Arktické dny (s maximální denní teplotou - 10 °C a nižší) v Přerově v letech 2012–2021 

Rok Měsíc Den Hodnota 

2012 2 4 -11,7 

2012 2 6 -11,7 

2012 2 2 -11,6 

2012 2 1 -10,5 

2012 2 3 -10,5 

2012 2 5 -10,3 

 

 

Tab. 42: Počet mrazových dnů (s minimální denní teplotou 0 °C a nižší) v Přerově v letech 2012–2021 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet dnů 110 118 77 96 101 100 93 92 92 128 

Zdroj: Data ČHMÚ, údaje z meteorologické stanice Přerov, vlastní výpočet 

 

Pozn. Minimální denní teplota vzduchu je minimum teploty vzduchu, které bylo dosaženo od 21 h místního 

středního slunečního času předchozího dne do 21 h místního středního slunečního času dne aktuálního. Udává 

se ve °C. 

http://www.klimaweb.cz/pojmy#temade
http://www.klimaweb.cz/pojmy#temide
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Míra rizika 

„mráz“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Potraviny a další ekosystémové produkty (2,5) 

• Suchozemské a sladkovodní ekosystémy (2,3) 

• Ostatní sektory (2) 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

minimální zranitelnost (20 %) 

 

5.3.5 Průměrné srážky 

 
Popis rizika  

Množství průměrných srážek v průběhu celého roku i v rámci jednotlivých sezónních cyklů se v důsledku změny 

klimatu významně mění. Častěji dochází k výskytu extrémních, nadměrných srážek a s tím související změně 

vlhkosti vzduchu, zvyšujícímu se výparu (evapotranspirace). Průměrné množství srážek se tak v rámci celého 

roku (zejména v jarním a letním období) snižuje. Podle současného trendu je pravděpodobné, že vyšší teploty 

v zimě způsobí zvýšené množství dešťových srážek namísto sněžení. Nižší množství sněhových srážek je v ČR 

přitom již nyní jednou z příčin snižujících se zásob podzemních vod.  

 

Projevy rizika na území města Přerova 

Dle klimatických modelů se nebude celkové množství ročních srážek v Přerově výrazně měnit, případně může 

docházet k mírnému nárůstu. Změní se ale rozložení srážek v roce, více bude pršet na jaře, na podzim a v zimě. 

V létě naopak srážek ubyde a prodlouží se dlouhá období bez jakéhokoliv deště. 

 

Průměrná hodnota měsíčních úhrnů srážek v Přerově (porovnání vychází z dat Atlasu krajiny ČR z roku 2009, 

za období let 1961-2000 a hodnot naměřených za posledních 10 let (2012-2021)) je hodnocena jako průměrná 

(průměrný roční srážkový úhrn v Přerově se pohybuje v intervalu 550 - 650 mm) a zásadně se nemění.  

 

Z dat ČHMÚ je patrná značná rozkolísanost srážek během roku, jak uvádí následující tabulka.  

 

Tab. 43: Měsíční úhrny srážek (v mm) v Přerově v letech 2012–2021 
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2012 36 9 4,6 24,2 26,4 109,4 55,4 63,1 60,6 82,2 23,7 32,5 527,1 

2013 29 26,9 35 17,6 79,9 145,9 12,1 95,9 76,3 41 35,8 7,4 602,8 

2014 30,3 15,2 18,4 44,2 55 49,9 60,1 81,9 78,4 30,1 27,7 27,6 518,8 

2015 45 11,9 35,4 16,4 59,2 72,9 20,3 72,7 19,7 27,2 25,6 12 418,3 

2016 18,2 72 15,1 63,1 56,1 58,6 183,3 49 18 36,1 40,5 14,8 624,8 

2017 14,6 14,5 26,7 58,8 44 44,5 82,3 51,3 99,6 63,4 60,1 26,1 585,9 

2018 16 19,8 26,5 17,7 26,6 44,1 40,8 21,6 106,9 25,7 6,7 32,2 384,6 

2019 27,6 35,1 20,4 19,8 87,8 56,3 73,2 52,4 71,6 46,5 34,3 36,3 561,3 

2020 10,1 34,4 18,8 12,2 84 105,6 66,7 94,3 104,4 111 17,7 43,7 702,9 

2021 30,7 26 13 32,3 47,9 64,2 49,9 115,3 32,2 8,4 49,3 31,9 501,1 

Zdroj: Data ČHMÚ, údaje z meteorologické stanice Přerov, https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-

data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb# 

 

 

https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb
https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb
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Tab. 44: Roční úhrny srážek (v mm) v Přerově a v Olomouckém kraji v letech 2012–2021 ve srovnání s 

normálem 1981–2010 (1991–2020) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Olomoucký kraj 683 716 659 516 684 716 556 728 885 667  
 % normálu za celý kraj 96 101 93 73 97 101 79 103 125 93  

Přerov 527 603 519 418 625 586 385 561 703 501 
 

 % normálu za celý kraj 74 85 73 59 88 83 54 79 99 70 
 

Zdroj: ČHMÚ, https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky 

Pozn.  

Roční úhrny srážek ve srovnání s normálem za Olomoucký kraj 1981–2010 (708 mm) - roky 2012-2020 

Roční úhrny srážek ve srovnání s normálem za Olomoucký kraj 1991–2020 (719 mm) - rok 2021.  

 

Celkový úhrn srážek v Přerově za posledních 10 let byl vždy nižší než v Olomouckém kraji. Výrazně sušší byly 

roky 2015 a 2018. 
 
 

 

 

Míra rizika 

„průměrné srážky“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Suchozemské a sladkovodní ekosystémy (5,3) 

• Voda (5,3) 

• Potraviny a další ekosystémové produkty (4,7) 

Průměrné srážky ovlivňují nejvíce zejména hospodářské 

sektory jako zemědělství, lesnictví, výnosy plodin a s tím 

související produkci potravin. Významný vliv mají 

průměrné srážky i na biodiverzitu krajiny a kvalitu a 

dostatek zásob vody v rámci rozložení v průběhu celého 

roku (ve vodních tocích, půdě). 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

nízká zranitelnost (40 %) 

 
 

 

5.3.6 Říční povodeň 
 

Popis rizika  

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již 

zaplavuje území mimo koryto vodního toku. Přechodné výrazné stoupnutí vodní hladiny konkrétního vodního 

toku, při kterém se voda z koryta vylévá, způsobuje následné zaplavení bezprostředního i blízkého okolí 

vodního toku, ohrožuje životy a majetek, devastuje životní prostředí a působí značné materiální škody. Povodeň 

je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem 

odtékat nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo 

chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho 

havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). Povodňové 

stupně aktivity: I. stupeň – stav bdělosti, II. stupeň – stav pohotovosti, III. stupeň – stav ohrožení. (Zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) 

 

Projevy rizika na území města Přerova 

Významnější povodně v Přerově v posledních 25 letech (ČHMÚ): 

• V červenci 1997 – „stoletá voda“. Na vodočtu Dluhonice byl naměřen nejvyšší průtok 838 m3/s, výška 

H=779 cm. Vzhledem k tomu, že se Bečva rozdělila na dva proudy přímo ve městě,  

vstupní průtok do města se předpokládal až 950 m3/s. Povodí Moravy s. p. výpočtem srážkoodtokového 

https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky
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a hydrodynamického modelu pro srážku měřenou v roce 1997 uvádí kulminaci v Dluhonicích 976 m3/s. 

ČHMÚ Ostrava uvádí hodnotu průtoku Q100 pro Dluhonice 892 m3/s.  

• Povodeň na přelomu března a dubna 2006 - nejvyšší dosažený stav v Dluhonicích v 9,00 hod. 30. 

března 2006. (zdroj ČHMÚ uvádí průtok 546 m3, t.j. 5–10 ti letá voda a výška 606 

cm). Po 10,00 hod. začal pokles hladiny (nedošlo k zaplavení obytné zóny města, zaplaveny chatky 

pod nemocnicí a sklepní prostory některých domů, nejvyšší škody hlásil BIOS, byla stavěna hráz z 

protipovodňových pytlů a násypu v místní části Dluhonice U rozvodny) 

• Poslední velké povodně postihly Přerovv důsledku vydatných srážek v květnu a červnu 2010 

 

 
Zdroj: https://www.edpp.cz/orp_historicke-povodne/ 

 

Červen 2010 - stupeň povodňové aktivity, v Dluhonicích výšku hladiny 544 centimetrů. 

 

Dokument o historických povodních v Přerově a na Přerovsku je k dispozici na stránkách Povodňového plánu 

https://www.edpp.cz/orp_historicke-povodne/ 

 

 

Dlouhodobé průměrné průtoky v profilech vodních útvarů lze sledovat na webových stránkách ČHMÚ: 

https://chmi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c9d11fbb8e347e483ec2bc792df09da 

 

 

 

Míra rizika 

„říční povodeň“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Chudoba, živobytí a udržitelný rozvoj (6) 

• Zdraví, blahobyt a společnost (6) 

• Města, obce a klíčová infrastruktura (5,3) 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako 

nízká zranitelnost (40 %) 

 

 

5.3.7 Silné srážky a přívalové povodně 
 

Popis rizika  

Intenzita srážek je množství atmosférických srážek spadlých za jednotku času, vyjadřuje se obvykle výškou 

vrstvy vody v mm za hodinu nebo výškou sněhu v cm za hodinu. Dle těchto kritérií rozlišujeme: 

Intenzita deště (mm/hod): 

• Velmi slabá  Neměřitelné množství 

• Slabá   Od 0,1 do 2,5 
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• Mírná   Od 2,6 do 8 

• Silná   Od 8 do 40 

• Velmi silná  Více než 40 

Zdroj: ČHMÚ 

Přívalová povodeň vzniká nejčastěji následkem rychlého povrchového odtoku způsobeného přívalovými 

srážkami – srážky o velmi silné intenzitě, zpravidla více než 30 mm/h. Projevuje se velmi rychlým vzestupem 

hladiny vody a následně i velmi rychlým poklesem. Vedle intenzity srážek hraje velmi důležitou úlohu schopnost 

půdního povrchu vsakovat srážkovou vodu. Tato schopnost infiltrace je primárně ovlivněna jak způsobem 

využívání území, tak i jeho morfologickými charakteristikami, zejména sklonitostí svahů. Podstatný je také 

aktuální stav nasycení půdního povrchu předchozími srážkami, kdy se zvyšujícím se stupněm nasycení nad 

retenční vodní kapacitu půdy schopnost absorpce dalších srážek půdou rychle klesá. Přívalová povodeň se 

však může vyskytnout i za stavu sucha, kdy na povrchu půd se silnou jílovitou příměsí, příp. na některých 

polních pozemcích dochází k tvorbě krusty, která je téměř nepropustná. Přívalová povodeň je pak doprovázena 

i velmi silnou erozí, což znásobuje škody na majetku. Na trvale nepropustném půdním povrchu, vyskytujícím 

se především v areálech městské a průmyslové zástavby, je riziko přívalových povodní velmi vysoké.  

Na vzniku přívalových povodní se kromě přívalových srážek se silnou intenzitou podílí rovněž i vydatné srážky, 

které se měří za delší časový úsek. Existují celkem 3 stupně nebezpečí, přičemž 2. (velmi vydatný déšť) a 3. 

(extrémní srážky) stupeň souvisí i s vyhlášením určitého SPA (stupeň povodňové aktivity) na vodním toku. 

Tabulka níže ukazuje jednotlivé stupně podle úhrnu srážek za danou dobu.  

Tab. 45: Hodnocení deště v závislosti na množství srážek 

Vydatnost srážek 
Úhrn srážek za časový úsek 

Stupeň nebezpečí 
mm/6h mm/12h mm/24h mm/48h 

Vydatný déšť 30 40 50 60 nízký stupeň nebezpečí 

Velmi vydatný déšť 40 50 60 90 vysoký stupeň nebezpečí 

Extrémní srážky 50 60 80 120 extrémní stupeň nebezpečí 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Možnosti předpovídání přívalových povodní jsou velmi silně omezeny, a to vzhledem k prudké dynamice 

vývoje konvekční oblačnosti, ze které vypadávají přívalové srážky. Předpovědní služba se tak omezuje na 

stanovování tzv. potenciální míry rizika vzniku přívalových povodní. Vychází se z aktuálního stavu 

nasycenosti území (povodí), který je vedle fyzicko-geografických charakteristik území (např. sklonových 

poměrů) směrodatný pro určení potenciálních rizikových srážek.  

 

Indikátor přívalových povodní a aktuální srážky lze sledovat v aplikaci ČHMÚ od dubna do října zde: 

https://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg 

 

  

https://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg
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Projevy rizika na území města Přerova 

 

Tab. 46: Dny s nejvyšším denním úhrnem srážek (nad 30 mm/den) v Přerově v letech 2012–2021 

Rok Měsíc Den Hodnota 

2018 9 1 77,5 

2013 6 21 62,4 

2016 7 31 61,2 

2015 8 18 42 

2014 9 11 34,3 

2019 6 13 33,6 

2015 6 13 32,1 

2014 7 15 30,2 

2017 7 24 30 

Zdroj: Data ČHMÚ, , údaje z meteorologické stanice Přerov, https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-

data/Denni-data-dle-z.-123-1998-Sb# 

 

Tab. 47: Počet dnů s denním úhrnem srážek nad 30 mm v Přerově v letech 2012–2021 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet dnů 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 

Zdroj: Data ČHMÚ, údaje z meteorologické stanice Přerov, vlastní výpočet 

 

 

Místa ohrožená přívalovými povodněmi v Přerova 

Na základě analýzy terénu, sítě vodních toků a krajinného pokryvu jsme identifikovali oblasti, které mohou být 

postiženy přívalovou povodní. 

 

Nejrozsáhlejší ohrožená plocha se nachází podél Olešnice na severu území. Patrně je to dáno výraznou 

členitostí tamějšího reliéfu. Většina přilehlých polí svádí vodu po relativně prudkých svazích do zaříznutého 

údolí, ve kterém se rozkládají Penčice, a tam dochází k akumulaci. Ohrožení nepomíjí ani dále po proudu 

Olešnice: oblast pod hrází Velké Čekyně, Lhotka, Žeravice. Další rozsáhlá riziková oblast provází okolí 

Vinarského potoka a při prudkých přívalových deštích může ohrožovat nízko položené budovy ve Vinarech 

a Popovicích. 

 

V samotném městě analýza identifikovala oblasti možných povodní, které mohou odpovídat rozsahu povodní 

z dlouhotrvajících srážek (ulice U Bečvy, část areálu PRECHEZA u Dluhonic, objekty kolem budovy 

Rozvodny 158). Protože tyto oblasti přiléhají k Bečvě, tak pro takový rozsah povodní už by město mělo mít 

zpracovaný povodňový plán. V případě areálu PRECHEZA (dle připomínek v rámci pracovní skupiny) uvedené 

místo nevykazovalo nikdy problémy z titulu přívalových dešťů; místo je kritické spíš při běžné povodni. Díky 

tomu, že hráz okolo Bečvy není u Dluhonic ukončená, ale ztrácí se v terénu, je vždy při vysokých stavech vody 

nebezpečí, že se hladina postupně proti proudu dostane až do části podniku od severu. 

 

V neposlední řadě vizualizace odhalila několik míst lokálního ohrožení: 

• objekty s ev. č. 67 východně od lomu Žernava, 

• pod rybníkem na Vinarském potoce (objekty v okolí ev. č. 9, případně v okolí Staré Rybníky 3289), 

• podél potoka severně od Újezdce, 

• chaty podél Svodnice jižně od Lověšic. 

 

https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/Denni-data-dle-z.-123-1998-Sb
https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/Denni-data-dle-z.-123-1998-Sb
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Obr. 25: Místa ohrožená přívalovými povodněmi. Zdroj: ASITIS,2021  

 

Analýza propustných povrchů 

Přívalová povodeň je způsobena především extrémní intenzitou srážek a bývá umocněna nevhodnou 

zástavbou a strukturou krajiny i slabým nebo nedostatečným vsakováním vody do půdy (například na 

rozsáhlých zpevněných plochách, především v městské zástavbě s poddimenzovanou nebo ucpanou 

kanalizací a na utužené orné půdě). Kromě vysoké intenzity srážek sehrává velmi důležitou roli schopnost 

půdního povrchu vsakovat a zadržovat srážkovou vodu v závislosti na vegetačním pokryvu či protierozních 

opatřeních a také aktuální stav nasycení půdního povrchu předchozími srážkami. 

 

Propustnost povrchů na území města Přerov: 

Analýza schopnosti vsakovat vodu ukázala, že 82 % správního území města je tvořeno propustným 

povrchem, do kterého spadá půda jak pod hustou, tak pod řídkou vegetací. Polopropustné povrchy pak zabírají 
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7 % rozlohy správního území města a téměř 9 % území je tvořeno nepropustným povrchem. Ve srovnání 

s jinými městy podobné velikosti je ve správním území města Přerov zastavěná relativně menší část půdy. 

I tak je však významný prostor k revitalizaci nevyužitých nepropustných ploch – pozornost je možné 

upnout zejména k tzv. brownfieldům (tedy k nevyužitým výrobním objektům). Jako brownfieldy můžeme 

klasifikovat například lokality areálu Juta, Výtopna Přerov, Interlov. Potenciál k obnově mají 

ale i nedostatečně využité budovy nebo plochy v rámci velkých průmyslových areálů – Přerovské strojírny; 

Meopta, Precheza; pozemků Technických služeb města Přerova nebo areálu Juta při Škodově ulici. 
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Obr. 26: Analýza propustných povrchů v roce 2020. Zdroj: ASITIS na základě dat Sentinel 2, OpenStreetMaps 

a Urban Atlas 

 

 

 

Míra rizika 

„silné srážky a přívalové povodně“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Chudoba, živobytí a udržitelný rozvoj (6) 

• Zdraví, blahobyt a společnost (6) 

• Města, obce a klíčová infrastruktura (5,3) 

Silné srážky způsobující přívalové povodně ovlivňují 

nejvíce města, obce a klíčovou infrastrukturu – ohrožení 

obyvatel a majetku, a dále také zemědělství, výnosy 

plodin a s tím související produkci potravin.  

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

nízká zranitelnost (40 %) 
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5.3.8 Sesuvy  

 
Popis rizika  

Svahové nestability vznikají při porušení stability svahu působením gravitace a jejich důsledkem je svahový 

proces doprovázený pohybem hmot po svahu dolů. Jedná se o geodynamický proces přirozeně probíhající 

v přírodním prostředí, ale je často urychlován aktivitami člověka. Nejčastěji jsou podmíněny antropogenními 

zásahy do stability svahu např. komunikačními zářezy, těžbou surovin nebo změnou vodního režimu.  

Mezi laickou veřejností je obecně pro různorodé svahové nestability a jejich projevy používán termín „sesuv“, 

který je však pouze jednou z mnoha výsledných forem svahových pohybů. V našich podmínkách jsou velmi 

často impulsem a spouštěcím mechanismem sesuvů extrémní srážkové úhrny a urychlené tání sněhové 

pokrývky je častější i v důsledku probíhající klimatické změny. Významná je aktivace sesuvů po povodňových 

událostech, kdy se díky častějším a intenzivnějším povodním zvyšuje i riziko sesuvů půd, podpořené 

nedostatečným vegetačním pokryvem v rámci celého roku. 

Svahové pohyby projevující se nejčastěji v podobě sesuvů nebo řícení skal představují v poměrně hustě 

osídlené a kulturní krajině významné přírodní ohrožení, neboť mohou způsobit značné škody na soukromém i 

veřejném majetku a infrastruktuře. Ve výjimečných případech může dojít i k ohrožení zdraví či života osob. 

Česká republika patří vzhledem ke své pestré geologické stavbě a hustému osídlení mezi země s vysokým 

výskytem a ohrožením svahovými nestabilitami a současně se řadí mezi země s dlouholetou tradicí 

dokumentace a klasifikace tohoto rizikového jevu, které jsou nezbytné pro prevenci i pro likvidaci případných 

následků svahových nestabilit. Sesuvy se v ČR vyskytují ve třech hlavních regionech – v Českém středohoří, 

v České křídové tabuli (tedy v pískovcových skalních městech) a v Karpatech, v pásu podél hranic se 

Slovenskem. 

 

Projevy rizika na území města Přerova 

Území města patří ke geologicky stabilním územím, kde se sesuvy prakticky nevyskytují. 

 

 

Míra rizika 

„sesuvy“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Zdraví, blahobyt a společnost (3) 

• Města, obce a klíčová infrastruktura (2) 

• Chudoba, živobytí a udržitelný rozvoj (2) 

Geologická stavba území a těžební činnost a její 

pozůstatky mají na množství sesuvů v řešeném území 

významný vliv, při silných a přívalových deštích riziko 

ještě stoupá a je potřeba se na zvýšenou míru rizika 

připravit firmou vhodné prevence a realizací opatření. 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

minimální zranitelnost (20 %) 
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5.3.9 Sucho 

 
Popis rizika  

Z pohledu změny klimatu se jeví jako velmi významné riziko narůstající sucho. Se suchem souvisí zejména 

sezónní a roční srážkové úhrny, kdy se mění významně průtoky ve vodních tocích (sucho x povodně). 

V důsledku nedostatku srážek a rostoucího výparu (zejména v jarním a letním období) dochází ke zvýšené 

suchosti jara a v případě dlouhodobého sucha i léta a celého roku. V rámci globálního oteplování přispělo sucho 

a horko mimo jiné k rozvoji kůrovcové kalamity, způsobuje problémy zejména v zemědělství, představuje 

hrozbu pro kondici a obnovu lesů, zásadně ovlivňuje vodní režim v krajině i sídlech. Působení dlouhých období 

sucha významně ovlivňuje obsah vody v porostech, a to především v teplém létě. Jednou z příčin sucha jsou i 

nižší průtoky v tocích, ovlivňující hladinu podzemní vody i nižší stavy ve vodních nádržích. 

 

Citlivost měst k periodám sucha je vyšší z důvodu koncentrace obyvatel a ekonomických aktivit, avšak závažné 

dopady sucha na socioekonomické aktivity jsou doposud sledovány především v obcích s lokálními vodními 

zdroji bez napojení na oblastní vodovody. V období sucha města a obce čelí zvýšeným nákladům na údržbu 

městské i příměstské zeleně, případně může docházet až k jejímu usychání. Specifickým problémem, který 

může být v období sucha zvýrazněn, je i vyšší koncentrace znečištění v kanalizacích (zanášení veřejných 

kanalizací) a vodních tocích.  

 
• Hydrologické sucho 

Při dlouhodobější absenci atmosférických srážek a zvýšené evapotranspiraci dochází k hydrologickému suchu. 

V jeho důsledku dochází k deficitům zásob povrchové a podzemní vody, což způsobuje významný pokles 

průtoku ve vodních tocích a pokles hladiny podzemních vod. Retenční schopnost území zásadně ovlivňuje 

nástup hydrologického sucha (významné snížení hladin vodních toků). Absence atmosférických srážek se ve 

vodních tocích a na hladinách podzemních vod projevuje s určitým zpožděním. 

 
• Zemědělské a ekologické sucho 

Zemědělské sucho je důsledek interakce mezi klimatem a půdním prostředím. Zemědělské sucho je příčinou 

nedostatku vláhy pro plodiny. 

Půdní sucho lze obecně definovat jako nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profilu, který způsobuje 

poruchy ve vodním režimu zemědělských plodin i volně rostoucích rostlin. Půdní sucho je základním 

předpokladem vzniku sucha zemědělského, které je možno zjednodušeně označit jako „promítnutí" půdního 

sucha do zemědělské praxe. Intenzita a dopady zemědělského sucha jsou ovšem kromě vlastního deficitu vody 

v půdě ovlivňovány řadou dalších faktorů biologických (momentální stav porostů, odolnost jednotlivých odrůd 

vůči suchu), technických (způsob zpracování půdy, úroveň zemědělských strojů) i ekonomických (využití 

závlah). 

 
Projevy rizika na území města Přerova 

Mapa níže zobrazuje relativní ohrožení zeleně suchem. Extrémní ohrožení vykazuje v první řadě vegetace 

na pozemcích Letiště Přerov. Patrně je to způsobeno tím, že louka kolem betonové přistávací plochy 

je sečena na nízkou výšku a zároveň není dostatečně zavlažována. V areálu letiště je pole, bohužel i to zůstává 

extrémně ohrožené suchem, ideální by zde byl trvalý travní porost, příp. sečená louka. 

  

 

  



 

 

82 
 

Extrémně ohrožena jsou dále:  

• pole východně od Újezdce – pravděpodobně kvůli kopcovitosti území, 

• pole severně od Dluhonic, 

• lány jižně od Nemocnice Přerov Vrchní Újezd, Díly a Široký, odhalené povrchy podél připravované 

dálnice, 

• louky / pole východně od Lýsek, 

• pole na jižním svahu od bývalého lomu Žernava, 

• pole severně od Čekyně, 

• téměř všechna pole kolem Penčic – zejména jižní svahy. 

 

Je evidentní, že lesní plochy jsou oproti zbytku území výrazně méně ohroženy suchem (mírně až minimálně). 

Nicméně i v rámci některých lesů můžeme místy pozorovat zvýšené riziko vysychání - např. NPR Žebračka 

nebo Hrubý les severně od Čekyně. I les Zamazalka je kvůli mnoha otevřeným mýtinám a loukám místy 

výrazně až extrémně ohrožen vysycháním. U NPR Žebračka lze tuto situaci významně snížit vhodnou 

manipulací vodou na Strhanci (bude řešeno v rámci návrhů opatření). 

 

Jako velmi odolná vůči suchu se jeví chmelnice u Zámku Čekyně. Sám o sobě k tomu tento typ povrchu 

předpoklady nemá, ale pravděpodobně je pravidelně intenzivně zavlažován. 

 

Na severovýchodě od Vinar můžeme identifikovat blahodárný vliv Vinarského potoka, který přirozeně 

zavlažuje všechna přilehlá pole. 

 

Pole na jih od Újezdce je příkladem důležitosti orientace svahu. Severozápadní svah není tolik vystaven 

přímému slunečnímu svitu, proto si snadněji zachovává svou vlhkost. Minimálním ohrožením trpí i vegetace 

v zahrádkářské kolonii a na poli mezi nákladním a osobním vlakovým nádražím. 
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Obr. 27: Místa ohrožená suchem. Zdroj: ASITIS na základě družicových dat Sentinel 1 a Sentinel 2 z let 2017-

2020 

 

 

 

 

Míra rizika 

„zemědělské a ekologické sucho“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Potraviny a další ekosystémové produkty (9,4) 

• Suchozemské a sladkovodní ekosystémy (9,14) 

• Chudoba, živobytí a udržitelný rozvoj (6,6) 

Vliv dlouhodobého sucha na ekosystémy, kvalitu vod, snížení 

retence vody, degradaci půd. Sucho je významným 

problémem zejména v zemědělství, tím spojeným ztíženým 

hospodařením a přímým vlivem na produkci i cenu potravin. 

Sucho může negativně ovlivnit kvalitu a zachování přírodního 

dědictví, biodiverzitu i kvalitu života lidí. 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako 

zvýšená zranitelnost (55 %) 
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5.3.10 Požáry 

 
Popis rizika  

Vzhledem k měnícímu se klimatu a s tím spojených období sucha a horka (extrémně vysoké teploty a vlny 

horka) lze očekávat i nárůst četnosti a intenzity ničivých požárů. Díky změnám v charakteru počasí bude 

docházet k častějším obdobím, kdy je krajina (extravilán i intravilán měst) v období sucha náchylnější ke vzniku 

a šíření požárů. Větší riziko požárů lze očekávat v souvislosti s četnějšími silnými bouřemi a zásahy bleskem.  

Ničivé požáry vznikají především v takových typech klimatu, v nichž se střídají dlouhá období sucha s periodami 

vegetačního růstu, tj. zejména kontinentální nebo středozemní klima. Požáry jsou podpořeny kombinací více 

indikátorů, včetně teploty, vlhkosti půdy a vzduchu a výskytem častějších konvektivních bouří. Lze 

předpokládat, že vhodná období k vypuknutí požárů budou častější a budou se prodlužovat. 

 

Projevy rizika na území města Přerova 

Změna klimatu a přibývající dlouhá období sucha, nárůst počtu tropických dnů (s teplotou nad 30 °C) s výskytem 

extrémně vysokých teplot několik dnů až týdnů v kuse zvyšují nebezpečí vzniku požárů, a to zejména 

v přírodním prostředí jako jsou lesy, louky a trvalé travní porosty.  

Riziko vzniku požárů je významné z důvodu zvýšené hustoty obyvatel, vyššímu množství veřejných objektů 

(školská, kulturní a obchodní zařízení) a průmyslových budov a areálů na území města.  

 

Dle mapy níže, která vychází z kombinace map maximálních teplot během letního období a sucha, patří 

k nejohroženějším oblastem areál Letiště Přerov, zemědělské plochy extrémně ohrožené suchem (především 

v době bez vyšší vegetace) - pole východně od Újezdce, severně od Dluhonic, louky / pole východně od Lýsek, 

pole na jižním svahu od bývalého lomu Žernava, severně od Čekyně a téměř všechna pole kolem Penčic – 

zejména jižní svahy. 

 

I přesto, že lesní plochy jsou oproti zbytku území výrazně méně ohroženy suchem, i v rámci některých lesů 

můžeme místy pozorovat zvýšené riziko vysychání, a tedy i požárů. např. NPR Žebračka nebo Hrubý les 

severně od Čekyně, les Zamazalka‚ mnoho otevřených mýtin a luk. 
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Obr. 28: Mapa míry rizika vůči požárům. Zdroj: ASITIS na základě družicových dat Sentinel 1 a Sentinel 2 z let 

2017-2020 

 

Analýza vychází z kombinace map maximálních teplot během letního období a sucha. Obě mapy byly 

reklasifikovány (sucho 1-5 a teplo 1-7), následně sečteny a výsledná mapa znovu reklasifikována od 1 do 7.   
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Míra rizika 

„požáry“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Potraviny a další ekosystémové produkty (10,3) 

• Zdraví, blahobyt a společnost (9,25) 

• Suchozemské a sladkovodní ekosystémy (9,14) 

• Města, obce a klíčová infrastruktura (8,26) 

Požáry začínají být s měnícím se klimatem stále častějším 

problémem celé společnosti. Riziko vzniku požárů je ovlivněno 

více faktory včetně antropogenních - výskytem vysokého počtu 

přehřívaných ploch (ve městě i v krajině), ploch s potenciálem 

vysušování a plochami bez prvků k zadržení a retenci vody.  

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

zvýšená zranitelnost (56 %) 

 
 
 

5.3.11 Průměrná rychlost větru 

 
Popis rizika  

Průměrná rychlost větru na našem území ve výšce 10 m se pohybuje okolo 3–3,5 m/s. V ČR se průměrná 

rychlost větru v posledním desetiletí snižuje. Neznamená to ale, že škod způsobených větrem v budoucnu 

ubude, protože je předpoklad, že díky extrémním klimatickým výkyvům, budou častější silnější poryvy větru.  

Rychlost větru se vyjadřuje v m/s nebo v km/h (1 m/s = 3,6 km/h) a měří ve výšce 10 m nad zemí, zpravidla za 

období 10 minut. Vítr mimo jiné ovlivňuje teplotní poměry a jeho zesilováním se zvyšuje intenzita výparu 

z vodních ploch i půdy, čímž dochází ke snižování jejich teploty.  

 

Projevy rizika na území města Přerova 

Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám bude docházet i k častějším extrémním povětrnostním jevům 

(bouřky, vichřice, orkány, tornáda). Pravděpodobně bude také docházet ke snižování rychlosti větru a 

častějšímu bezvětří během léta.  

Průměrná rychlost větru v Přerově se za posledních 10 let (2012-2021) pohybovala v rozmezí hodnot ročního 

průměru 1,2 – 2,8 m/s (Tab. 48) což je podle Beaufortovy stupnice (celkem 12 stupňů) mezi 1. a 2. stupněm – 

vánek nebo slabý vítr. 

 

Tab. 48: Průměrná rychlost větru (m/s) v Přerově v jednotlivých měsících v období 2012–2021  
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2012 3,8 3,9 3,1 3,4 3,2 2,4 2,5 2,2 2,5 2,7 2,4 2 2,8 

2013 3,2 3,4 4,5 3,3 3,1 2,7 2,3 2,5 2,7 1 1,3 1,4 2,6 

2014 1,4 1,2 1,4 1,4 1,7 1,1 1,1 1 0,7 0,6 1,6 1,5 1,2 

2015 1,8 1,5 1,8 1,9 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8 1,5 1,1 1,3 1,6 

2016 1,2 2,1 2 1,8 1,8 1,4 1,4 1,3 0,9 1,4 1,6 1,1 1,5 

2017 1,3 1,4 1,6 2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,5 1,1 1,4 1,6 1,5 

2018 1,9 2 2 1,9 2,3 1,8 1,4 1,5 1,2 1,6 1,9 1,3 1,7 

2019 1,7 1 1,7 2,9 2 1,9 1,5 1,5 1,4 1,3 2,1 1,6 1,7 

2020 1 2,4 2,2 1,7 1,8 2,1 1,4 1,6 1,2 1,4 1,1 1,8 1,6 

2021 1,3 1,5 1,5 2,1 2,1 1,5 1,5 1,2 1,1 1,7 1,2 1,2 1,5 

Zdroj: Data ČHMÚ, údaje z meteorologické stanice Přerov, https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-

data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb# 
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Míra rizika 

„průměrná rychlost větru“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Města, obce a klíčová infrastruktura (3) 

• Potraviny a další ekosystémové produkty (2) 

• Suchozemské a sladkovodní ekosystémy (2) 

Vliv změny rychlosti větru se nejvíce projevuje 

potenciálem poškozovat infrastrukturu, volnou krajinu, 

ovlivňuje hospodaření na půdě i v lesích. Díky měnící se 

průměrné rychlosti větru je pravděpodobné, že bude 

docházet i k častějším extrémním povětrnostním jevům, 

jako bouřky, vichřice, tornáda. 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

minimální zranitelnost (20 %) 

 

 

 

5.3.12 Silná větrná bouře 

 
Popis rizika  

V návaznosti na oteplování klimatu lze očekávat častější výskyt silných konvektivních bouří provázených 

rizikovými doprovodnými jevy (větrné smrště, prudké nárazy větru, intenzivní srážky s možností výskytu 

krupobití, požáry, škody na městské zeleni a zemědělských plodinách).  

 

Bouřková činnost vzniká při stavech silné vertikální lability atmosféry, ke které dochází při rychlém poklesu 

teploty vzduchu s výškou, je-li zároveň ve vzduchu obsažená dostatečná vlhkost. Bouřky tak vznikají hlavně 

koncem jara a v létě během dne, kdy je zemský povrch ohříván intenzivním slunečním zářením.  

Intenzita bouřek se pohybuje ve velmi širokém rozmezí, počínaje jen několika výboji (často v zimě) a krátce 

trvajícími srážkami, až po bouřkovou činnost značné intenzity s ničivými doprovodnými jevy. Mezi ně se počítají 

především blesky, intenzivní srážky (často přívalového charakteru), krupobití a silný nárazový vítr. Obvyklá 

intenzita srážek v bouřkách na území ČR je 10 až 40 mm/h, výjimečně však mohou srážkové úhrny dosáhnout 

více než 100 mm/h. 

Větrné smrště (resp. vítr o rychlosti vichřice a orkánu), prudké nárazy větru a intenzivní srážky s možností 

výskytu krupobití mohou ohrožovat zdraví osob a způsobit škody na majetku (poškození automobilů, střech), 

lesních porostech, městské zeleni a zemědělských plodinách. V souvislosti s četnějšími konvektivními bouřemi 

roste také riziko zasažení bleskem a případně lokálního požáru. Zejména v rovinatých oblastech nížin nelze 

v dlouhodobém horizontu vyloučit také rostoucí pravděpodobnost výskytu tornád, které mohou způsobit 

závažné ohrožení zdraví a života obyvatel a způsobit rozsáhlé materiální škody. 

 

 

Projevy rizika na území města Přerova 

 

Tab. 49: Počet dnů s rychlostí větru nad 50 km/h v Přerově v letech 2012‒2021 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Celkem za  

2012–2021 

Počet dnů 45 35 15 20 12 22 22 21 27 12 231 

% dnů v roce 12,3 9,6 4,1 5,5 3,3 6 6 5,8 7,4 3,3 6,3 

Zdroj: Data ČHMÚ, , údaje z meteorologické stanice Přerov, vlastní výpočet 

Pozn.: Rychlost větru nad 50 km/h je dle Beaufortovy stupnice stupeň č.7, mírný vichr 
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Tab. 50: Dny s rychlostí větru nad 62 km/h v Přerově v letech 2012‒2021 
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2012 10 4 27,8 100,08 10 Z  2018 10 30 18,8 67,68 8 J 

2017 6 23 25 90 10 S  2017 12 10 18,7 67,32 8 J 

2013 8 4 24 86,4 9 SZ  2018 3 18 18,7 67,32 8 S 

2015 4 1 22,9 82,44 9 SZ  2018 4 8 18,7 67,32 8 J 

2015 3 31 21,9 78,84 9 SZ  2019 7 1 18,7 67,32 8 Z 

2017 10 29 21,7 78,12 9 SZ  2016 6 5 18,6 66,96 8 S 

2012 7 1 21,4 77,04 9 Z  2019 7 28 18,3 65,88 8 J 

2019 3 11 21,3 76,68 9 Z  2016 12 26 18,2 65,52 8 SZ 

2013 3 26 20,8 74,88 9 V  2014 5 15 18,1 65,16 8 S 

2013 3 25 20,4 73,44 8 V  2012 11 10 18 64,8 8 J 

2012 8 6 20,2 72,72 8 JV  2013 4 3 18 64,8 8 SV 

2015 1 10 20,2 72,72 8 S  2013 6 18 18 64,8 8 V 

2015 3 30 20,2 72,72 8 SZ  2018 3 17 18 64,8 8 V 

2012 4 29 19,8 71,28 8 JV  2012 1 12 17,8 64,08 8 SZ 

2013 3 15 19,8 71,28 8 SZ  2014 3 16 17,8 64,08 8 SZ 

2013 12 26 19,6 70,56 8 JV  2017 12 12 17,6 63,36 8 J 

2015 12 1 19,4 69,84 8 SZ  2017 8 10 17,5 63 8 SZ 

2015 11 18 19,3 69,48 8 SZ  2012 4 24 17,4 62,64 8 J 

2020 8 14 19,3 69,48 8 V  2012 7 16 17,4 62,64 8 S 

2019 9 30 19,2 69,12 8 Z  2019 1 14 17,3 62,28 8 S 

2020 2 10 19,2 69,12 8 JZ  2012 2 7 17,2 61,92 8 SV 

2012 3 31 19 68,4 8 SZ  2013 12 25 17,2 61,92 8 J 

2012 7 6 19 68,4 8 Z  2020 2 5 17,2 61,92 8 SV 

2020 2 23 19 68,4 8 SZ  2020 2 24 17,2 61,92 8 SZ 

2020 10 3 19 68,4 8 JV  2019 4 4 17,1 61,56 8 J 

2012 2 15 18,8 67,68 8 SZ  2021 5 7 17,1 61,56 8 SZ 

2017 8 3 18,8 67,68 8 SZ                 

Zdroj: Data ČHMÚ, , údaje z meteorologické stanice Přerov, vlastní zpracování 

Pozn.: Rychlost větru: nad 62 km/h (8. stupeň) – bouřlivý vítr, nad 74 km/h (9. stupeň) – vichřice,   

88 až 102 km/h (10. stupeň) – silná vichřice (klasifikace dle Beaufortovy stupnice) 

 

Mohutná vichřice (nad 103 km/h) ani orkán (nad 117 km/h) se v posledních 10 letech v Přerově neobjevily.  

Nejvyšší rychlost větru za posledních 10 let byla v dubnu 2012 – 100,08 km/h (silná vichřice, stupeň č.10). 
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Míra rizika 

„silná větrná bouře“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Chudoba, živobytí a udržitelný rozvoj (9) 

• Města, obce a klíčová infrastruktura (8) 

• Zdraví, blahobyt a společnost (7,5) 

Díky změně klimatu je pravděpodobné, že bude docházet 

i k častějším extrémním povětrnostním jevům, jako jsou 

bouřky, vichřice, tornáda. Přesto že silný vítr není v 

Přerově prozatím velkým problémem a nastává spíše 

výjimečně, do budoucna nelze považovat riziko za 

zanedbatelné. 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

zvýšená zranitelnost (60 %) 

 

 
 
5.3.13 Sníh, ledovec a ledový příkrov 

 
Popis rizika  

Se změnou klimatu je možné předpokládat pokles frekvence výskytu, délky trvání a výšky sněhové pokrývky. 

Nízká nebo žádná sněhová pokrývka vede k redukci rostlinných druhů vázaných na sníh, změny 

v mocnosti sněhové pokrývky a v délce jejího trvání negativně ovlivňují horské (chladnomilné) druhy a 

společenstva, mění délky vegetačního období a mají negativní dopad na teplotně citlivé druhy (oslabení, 

vyhynutí). V neposlední řadě změny ve výskytu sněhové pokrývky povedou ke změnám hydrologické 

bilance krajiny, které se mohou projevit v rostoucí četnosti výskytu a intenzity sucha (v jarním období). 

 

Projevy rizika na území města Přerova 

 

Tab. 51: Celková výška sněhové pokrývky v Přerově v letech 2012‒2021 (cm) 
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2012 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 12 12 

2013 15 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 2 15 

2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

2015 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

2016 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 

2017 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 16 

2018 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

2019 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 

2020 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

2021 5 6 0 3 0 0 0 0 0 0 8 12 12 

Zdroj: Data ČHMÚ, údaje z meteorologické stanice Přerov, https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-

data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb# 
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Tab. 52: Počet dnů se sněhovou pokrývkou v Přerově v letech 2012‒2021 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012‒2021 

Počet dnů 47 42 2 21 18 60 35 27 6 45 303 

% dnů v roce 12,8 11,5 0,6 5,8 4,9 16,4 9,6 7,4 1,6 12,3   

Zdroj: Data ČHMÚ, údaje z meteorologické stanice Přerov, vlastní výpočet 

 

 

 

Míra rizika 

„sníh“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Zdraví, blahobyt a společnost (3) 

• Voda (2,3) 

• Ostatní sektory (2) 

V posledních letech je výška sněhové pokrývky v Přerově 

spíše nedostatečná, což ovlivňuje mj. zásoby podzemní 

vody a může do budoucna představovat větší riziko. 

 

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

minimální zranitelnost (20 %) 

 

 

 

5.3.14 Silné sněžení a ledová bouře 
 

Popis rizika  

V České republice bývá příliv vlhkého oceánského vzduchu při západních směrech větru v zimním období 

doprovázen vydatným sněžením na horách, v nižších polohách se ale střídá sněžení s deštěm. Chladnější 

severozápadní a severní proudění přináší sněžení i do nížin a v kombinaci s větrem se často tvoří sněhové 

jazyky nebo závěje. Vydatné sněžení se může vyskytovat, jestliže se v oblasti Alp vytvoří tlaková níže a zároveň 

se nad střední Evropou udržuje výrazný teplotní kontrast mezi teplejším vzduchem nad jihovýchodní Evropou 

a studeným vzduchem na severozápadě. 

Příznivé podmínky pro vydatnější sněžení jsou spíše za teplot vzduchu kolem nuly nebo slabě pod nulou než 

za teplot vzduchu hlouběji pod bodem mrazu.  

V České republice se absolutní maximum sněhové pokrývky pohybuje od několika desítek cm v nížinných 

polohách až po několik metrů v nejvyšších horských polohách (Lysá hora 380 cm).  

Sněžení, zejména je-li v kombinaci s větrem (sněhové bouře), se stává omezujícím a nebezpečným 

povětrnostním jevem. Nová sněhová pokrývka i navátý sníh vedou ke zhoršení sjízdnosti komunikací a ke 

sněhovým kalamitám, které ovlivňují dopravu všeho druhu. Kombinace sněhu a větru působí také škody na 

vegetaci.  

Při intenzivnějším sněžení a při teplotách vzduchu blízkých 0 ° C vytváří mokrý sníh silnou vrstvu, která svou 

tíhou působí škody na lesním porostu, dochází k lámání větví, může dojít k přerušení dodávek elektrické 

energie, poničení telekomunikačních spojů nebo kolapsu v dopravě, a to zvláště při současném nebo 

následném zesílení větru. Velké přívaly sněhu mohou také vést k poškození až zřícení nedostatečně 

dimenzovaných či neudržovaných střech a střešních konstrukcí. Nebezpečný může být i déšť do velké vrstvy 

sněhu na střechách, který se zachycuje ve sněhové pokrývce a tím zvyšuje její hmotnost.  
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Projevy rizika na území města Přerova 

Nejvíce sněhu za posledních 10 let napadlo v Přerově v únoru 2013 a 2019 (12 cm) a více jak 10 cm to bylo 

pouze v dalších 5 dnech za celé desetiletí. 

 

 

Tab. 53: Výška nově napadlého sněhu (více jak 5 cm/den) v Přerově v letech 2012‒2021  

Rok Měsíc Den Hodnota (cm)  Rok Měsíc Den Hodnota (cm) 

2013 2 12 12  2013 3 31 6 

2019 2 3 12  2016 1 23 6 

2015 1 24 11  2013 1 8 5 

2021 12 9 11  2015 1 27 5 

2017 1 31 10  2015 1 30 5 

2017 12 21 10  2017 1 11 5 

2018 2 7 10  2017 11 30 5 

2013 1 27 8  2018 1 16 5 

2021 11 26 8  2019 1 8 5 

2019 1 4 7  2021 1 12 5 

2019 1 28 7  2021 12 4 5 

2012 12 10 6  2021 12 28 5 

2013 1 14 6      

Zdroj: Data ČHMÚ, údaje z meteorologické stanice Přerov, https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-

data/Denni-data-dle-z.-123-1998-Sb# 

 

 

 

Míra rizika 

„silné sněžení a ledová bouře“ 

Jako nejvíce rizikové byly vyhodnoceny sektory: 

• Města, obce a klíčová infrastruktura (2,7) 

• Ostatní sektory (2) 

Silné sněžení není v Přerově velkým problémem a 

prozatím nepředstavuje velké riziko. 

  

Míra zranitelnosti území 

(viz Tab. 37) 

Míra zranitelnosti rizika je hodnocena jako  

minimální zranitelnost (20 %) 

 

  

https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/Denni-data-dle-z.-123-1998-Sb
https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/Denni-data-dle-z.-123-1998-Sb
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5.3.15 Podpůrné mapy pro stanovení míry rizika 
 

Průměrná teplota povrchu v letních měsících (červen – srpen) 

 

 
 

Obr. 29: Průměrná teplota během letních měsíců. Zdroj: ASITIS na základě družicových dat Landsat 8 z let 

2015-2020 
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Teplota povrchu během nejteplejších dnů v letních měsících (červen – srpen) 

 

 
 

Obr. 30: Místa ohrožená přehříváním (teploty během nejteplejších dnů). Zdroj: ASITIS na základě družicových 

dat Landsat 8 z let 2015-2020 
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Aktuální analýza povrchů 

 

   

 

 
 

Obr. 31: Aktuální analýza povrchů v roce 2020. Zdroj ASITIS na základě dat Sentinel 2, OpenStreetMaps 

a Urban Atlas 

 

Přiřazení povrchů do tříd se během roku mění v závislosti na stavu vegetace a zemědělských zásazích. Aktuální 

klasifikace na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vychází z kombinace vrcholu vegetačního období daného 

povrchu a nejnižší hodnoty vegetačních indexů. Z celkové rozlohy Přerova zabírají největší podíl území různé 

typy vegetace (67,1 %). Nejvíce se na této kategorii podílí pole, které tvoří nestabilní složku vegetace (38,3 %), 

protože jsou typické proměnlivostí v průběhu roku podle: konkrétní plodiny, doby osení, vrcholu vegetační 

sezóny a sklizně. Za celoročně stabilní prvek v krajině z hlediska vegetačního pokryvu lze považovat jehličnaté 

lesy, jejichž zastoupení je ale na území minimální. Nízké zastoupení těchto dřevin lze nalézt na východ od 

Čekyně, na východ od rybníka Velká Čekyně. Ojediněle lze narazit na jehličnaté stromy i v Žebračce. Celoročně 
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stabilní vegetace tvoří celkem 5,9 % plochy Přerova. Sezónně stabilní vegetace tvoří 15,3 % plochy Přerova, 

a je zastoupena zejména listnatými stromy a keřovou vegetací. Nejvýznamnějším představitelem této kategorie 

je Žebračka, dále zalesněná niva Bečvy na jih od Dluhonic i podél Kozlovic, ale také drobněji segmentované 

lesní plochy na severu území. Významné jsou i menší parkové plochy v severní polovině města (zejm. park 

Michalov), které silně rezonují v kontrastu s jejich absencí na jih od Bečvy (s výjimkou dílčích ploch sídelní 

zeleně ve městě). Sezónně středně stabilní vegetace je na území Přerova zastoupena 7,6 % 

a je reprezentována nejčastěji lučním porostem. V této kategorii jsou viditelné zejména travní plochy obklopující 

vzletovou a přistávací dráhu letiště u Bochoře, několik ploch na východ od Čekyně nebo luční soustava lemující 

Olešnici. 

Přes 20 % V Přerově je tvořeno smíšeným povrchem, který lze dělit na povrch s převahou vegetace (13,5 %), 

který je reprezentován městskými trávníky a přechodovými plochami mezi lesy a jiným typem povrchu. 7,0 % 

pak tvoří smíšený povrch s převahou zástavby, jedná se zejména o území v okolí průmyslových podniků, poblíž 

nepropustných povrchů v zastavěných částech města. 

Železniční trať je identifikována jako propustný povrch bez vegetace a tvoří zhruba 3,5 % území, což 

je ve srovnání s jinými městy relativně velký podíl. Nepropustný povrch na území v Přerově pak tvoří 6,6 % 

rozlohy a je zastoupen ulicemi v zastavěné části města a prostřednictvím betonových ploch v areálech 

průmyslových podniků. Budovy tvoří 1,3 % území, vodní plochy 0,5 % a lomy 0,4 %. 
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Analýza množství vegetace v blízkosti budov 

 

 
 

Obr. 32: Analýza množství vegetace v blízkosti budov, Zdroj: ASITIS na základě družicových dat Sentinel 2 

z roku 2020 

 

Kritický nedostatek zeleně ve své blízkosti mají zejména objekty průmyslového areálu Přerovské strojírny 

a jejich okolí a dále také budovy Technických služeb města Přerova a část areálu firmy Meopta. 

 

Co se týče obytné zóny, nejhůře jsou na tom bloky kolem Havlíčkovy ulice, areál pivovaru a centrum 

města kolem náměstí T. G. Masaryka. Zbytek budov vnitřního města spadá většinou do kategorie budov 

s nedostatkem vegetace v okolí. Suburbánní obytné oblasti jsou na tom o něco lépe; ve své blízkosti mají 

buď dostatek nebo vhodné množství vegetace. 

Zvláštním případem jsou zahrádkářské či chatařské kolonie, jež mají v dosahu optimální množství 

vegetace, přestože se nachází v zázemí samotného města.  
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Jinak lze optimum téměř výhradně pozorovat pouze ve venkovských částech statutárního města – 

v místních částech Penčice, Čekyně, Žeravice, Vinary, Lýsky, Dluhonice, Henčlov. I tak je ale u těchto místních 

částí patrný trend úbytku vegetace směrem ke středu (k návsi). Typickým příkladem takové struktury je Újezdec 

nebo Kozlovice. 

  

V neposlední řadě je možné identifikovat dvě lokality, které, ačkoli jsou velmi blízko centra, mají v blízkosti 

vhodné množství vegetace: ulice Sadová a U Bečvy. 

 

 

Rozmístění zranitelné populace 

 

 
 

Obr. 33: Rozmístění zranitelné populace v Přerově. Zdroj: ASITIS, 2021 
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Mapa výše vyjadřuje míru ohrožení populace vůči vlnám veder. Vychází z analýzy distribuce lidí v rámci obce 

se zaměřením na zvlášť zranitelné skupiny. Vyznačuje tedy místa s vysokou hustotou osídlení a vysokým 

výskytem velmi mladých a starších osob. Ohrožená sociální zařízení jsou v mapě klasifikovány do samostatné 

skupiny (služby). Jedná se o mateřské a základní školy, domovy pečovatelské služby nebo azylové domy. 

 

Suchem je ohrožené celé území města, a proto nebyla zvolena žádná doplňující informace pro stanovení 

citlivosti. 

 

 

Rozmístění majetku ohroženého přívalovými povodněmi 

 

 

 
 

Obr. 34: Rozmístění ohroženého majetku a infrastruktury v Přerově. Zdroj: ASITIS, 2021. 
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Pro stanovení citlivosti vůči přívalovým povodním jsme využili analýzu rozmístění městské infrastruktury – 

konkrétně budov, železnice, silnic a parkovišť. Čím vyšší je koncentrace takto klasifikovaného majetku, tím 

vyšší se v daném místě předpokládají materiální škody. Nejvyšší koncentrace ohroženého majetku lze 

pozorovat v průmyslových areálech, ale také v historickém centru města a v dalších hustě zastavěných 

čtvrtích. I uvnitř města je ale možné narazit na místa se značnou přítomností majetku (nevyužité plochy, 

sportovní hřiště, parky, hřbitovy). Nízkou koncentraci majetku v rámci města nalezneme pouze ve vyloženě 

okrajových částech města.  

Co se týče místních částí na území statutárního města Přerova, většinou mají majetek koncentrován 

do svého středu. Výjimku tvoří Dluhonice a Penčice, jež mají hodnotný majetek rozdrobený do několika shluků. 

Pravděpodobně to souvisí s tím, že tyto vsi nemají jasně definovatelné centrum. 
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5.4 Vyhodnocení rizik na území Přerova 
 

Kapitola se zaměřuje na výpočet a popis konkrétní míry celkem 14 rizik na území města Přerova. 

  

Snižování zranitelnosti lidí a ekosystémů a zvýšení jejich odolnosti vůči očekávaným rizikům je 

hlavním cílem adaptace na změnu klimatu. 

 

V současné době neexistuje jednotný přístup, který by stanovoval metodiku výpočtu zranitelnosti.  

 

Pro výpočet celkové zranitelnosti vůči konkrétnímu riziku a stanovení míry zranitelnosti byl pro každé riziko 

vyhodnocen výskyt a dopad jednotlivých rizik na území města Přerova (viz Tab. 37). 

 

 

Míra zranitelnosti území vůči konkrétnímu riziku v % (vyjádření zranitelnosti hodnocené na základě podílu 

míry rizika z maximální možné hodnoty) nabývá těchto hodnot: 

• Minimální zranitelnost 0–25 %; 

• Nízká zranitelnost 25–50 %; 

• Zvýšená zranitelnost 50–75 %; 

• Vysoká zranitelnost 75–100 %.  

 

 

1. Vysoká zranitelnost nebyla stanovena vůči žádnému riziku. 

 

2. Zvýšená zranitelnost byla stanovena vůči následujícím 5 rizikům: 

• Teplo a chlad 

• Extrémní teplo 

• Zemědělské a ekologické sucho 

• Požáry 

• Silná větrná bouře 

 

3. Nízká zranitelnost byla stanovena vůči následujícím 3 rizikům: 

• Studené vlny; 

• Průměrné srážky 

• Říční povodeň 

 

4. Minimální zranitelnost byla stanovena vůči následujícím 6 rizikům: 

• Mráz 

• Silné srážky a přívalové povodně 

• Sesuv 

• Průměrná rychlost větru 

• Sníh, ledovec a ledový příkrov 

• Silné sněžení a ledová bouře 
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Obr. 35: Míra zranitelnosti území Přerova vůči rizikům sledovaným v rámci RVA. Zdroj: ASITIS 

 

Pozn. Zdroj pro výběr rizik: IPCC, AR6, WGI, Kapitola 12. Pro zpracování RVA na území města Přerova byla 

vybrána rizika, která jsou v rámci ČR a v našich zeměpisných šířkách relevantní. (více viz kap. 5.2) 

 

 

Obr. 36: Míra zranitelnosti území Přerova vůči rizikům doporučeným ke sledování v rámci SECAP (dle 

hodnocených kritérií v rámci reportingu SECAP). Zdroj: ASITIS 
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6.  MODELY BUDOUCÍHO VÝVOJE 

V oblasti  ešení energetiky jsou pak z p  led  (nejen) mě t ký    am  práv významn  t    lavní  měr : 

1. Obnovitelné (bezemisní a nízkoemisní) zdroje energie  

2. Energetické úspory a energetická účinnost 

3. Energetické sítě budoucnosti, inteligentní sítě  

 

   

Obnovitelné bezemisní  

a nízkoemisní zdroje energie 

Energetické úspory  

a energetická účinnost 

Energetické sítě budoucnosti, 

inteligentní energetické sítě 

Energetická unie, Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) 

závazky v oblasti podílu OZE a energetické účinnosti 

• Finančně dostupná energie 

• Environmentálně šetrné  

a udržitelné zdroje 

• Rostoucí podíl energie 

z obnovitelných zdrojů 

• Nové zdroje energie (vodík)  

• Snížení spotřeby energií, zvýšení 

efektivity využití energie 

• Zlepšení uživatelského komfortu 

v budovách 

• Rostoucí podíl elektrifikace a 

spotřeby elektřiny v budovách i 

technologiích  

• Zvyšování flexibility sítě (národní, 

regionální přenosové soustavy) 

• Růst decentrálních síťových řešení, 

rozvoj inteligentních sítí - Smart Grid 

• Řízení poptávky a nabídky, spotřeby 

a výroby v reálném čase 

• Větší bezpečnost dodávek energie 

 

Ačkoliv SECAP sám o sobě nezajistí dostatečné množství cenově dostupné energie, představuje spolu 

s Územní energetickou koncepcí města Přerov a dalšími strategiemi zásadní komplexní koncepční krok 

pro řešení území obce a rozvoj udržitelné energetiky na jejím území. Motivace snížení emisí CO2 min. o 

40 % je ambiciózní, průřezová, a přináší konkrétní benefity městu v řadě aspektů. 

 

Motivace k sestavení a provádění SECAP v oblasti energetiky – příklad budov a zařízení: 

 

 

Budovy a zařízení 

• energetické úspory (snížení 

energetické náročnosti) 

• zvýšení energetické 

účinnosti 

• zvýšení podílu obnovitelných 

zdrojů (OZE) 

• energetický management 

• decentralizace, lokalizace, 

sdílení výroby a spotřeby 

 

 

Hospodaření a finance 

• optimalizace nákladů  

a finanční úspory 

• zhodnocení majetku 

• inovace, přidaná hodnota 

komplexního řešení 

   

 

 

Příroda a zdraví 

• snížení negativních dopadů 

na životní prostředí 

• lepší komfort pro uživatele 

budov 

• udržitelnost fungování města 
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Pro vyčíslení vývoje spotřeby energií a produkce emisí v budoucnosti byly vytvořeny 3 modely, znázorňující 

možný vývoj na základě plnění cílů a realizace opatření. 

 

6.1 Popisy modelů vývoje spotřeby energií a produkce emisí 
 

6.1.1 Konzervativní model 
Konzervativní model (nazývaný často také Bussines as Usual, BAU), ukazuje situaci, která by nastala, 

kdyby nebyla uskutečněna žádná opatření navržená v rámci SECAP.  

Scénář BAU, viz níže, tak jako referenční (nulový) scénář nepředpokládá žádné významné odchylky od 

trendu ve spotřebě energie ve městě ani žádná významná opatření v oblasti energetické účinnosti, žádné 

významné změny ve využívání OZE apod.  

 

Zde použitý model vychází z konzervativních modelů Státní energetické koncepce a Územní energetické 

koncepce Olomouckého kraje a předpokládá dokončení momentálně realizovaných opatření i oprav a 

renovací (např. KVET elektrárna na ČOV). Pro kalkulaci vývoje byl také reflektován predikovaný vývoj 

spotřeby energie v souladu s platnou Státní energetickou koncepcí České republiky (Ministerstvo průmyslu 

a obchodu) a analýzou v rámci BEI. Model BAU Nepočítá s dalším rozvojem obnovitelných zdrojů ani 

energetickými úsporami v jiném rozsahu, než jaký vyžadují pravidelné obměny technologií.  

 

V oblasti dopravy se očekává pokles využívání vozidel na CNG, stagnace počtu vozidel na LPG a mírný 

rozvoj elektromobility v souladu se středním scénářem Predikce vývoje elektromobility v ČR. Podíl 

jednotlivých sektorů SECAP na emisích v modelu BAU ukazuje obr. 37. 

 

 
Obr. 37: Podíl jednotlivých sektorů na množství emisí ve výchozím roce (2011) a v roce 2030 podle 

konzervativního modelu (BAU) 

 

Na následujícím obrázku (Obr. 38) je zobrazeno porovnání množství emisí ve výchozím roce (2011), 

v současnosti (2021) a v roce 2030 podle konzervativního modelu. Je patrné, že na základě celkového 

vývoje ve ekonomicko-společenského vývoje dojde k mírnému zlepšení, to však zdaleka nedosahuje 

požadované úrovně dané závazkem snížení emisí o 40 %. 
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Obr. 38: Graf zobrazující množství emisí ve výchozím roce (2011), v současnosti (2021) a v roce 2030 
podle konzervativního modelu (BAU), zdroj: vlastní výpočet. 
 

 

6.1.2 Hlavní model 
Hlavní model počítá s plným dokončením ekologizace teplárny Přerov se započtením spalování směsi 

v multipalivovém kotli v poměru 25 % biomasy a 75 % TAP. V Teplárně Přerov se dále počítá s kogenerační 

výrobou elektřiny v celém provozu (68 000 MWh/rok), navrženou v projektu přestavby. Dále počítá 

s výrazným rozvojem fotovoltaiky, na úrovni rodinných domů i v terciérním sektoru a mírným rozvojem 

ostatních zdrojů obnovitelné energie (několik větrných elektráren v blízkosti města a renovace vodní 

elektrárny). Je uvažován částečný přechod od tuhých paliv a zemního plynu k tepelným čerpadlům ve 

všech sektorech a stabilní využívání CZT. Dále se počítá s úsporami energie zateplením, snížením teploty 

vytápění a omezením plýtvání energiemi, přičemž každá z těchto 3 skupin opatření dosahuje úspor 

v rozmezí 4‒6 %. 

 

V oblasti dopravy se předpokládá, že se elektromobily stanou běžně rozšířeným způsobem dopravy a na 

celkovém nájezdu kilometrů se budou pohybovat přibližně ze 20 %. U veřejné dopravy se počítá s poměrem 

elektro a CNG vozidel 1:1. Očekává se také zefektivnění dopravy snížením množství cest IAD o 15 % a 

celkovým zefektivněním využívání vozidel. Značný vliv na množství naježděných kilometrů se také očekává 

zklidněním dopravy ve městě a celkovou modernizací dopravy. 

 

Na grafu na další straně (Obr. 39) je zobrazeno porovnání množství emisí ve výchozím roce (2011), 

v současnosti (2021) a v roce 2030 tak, jak je předpokládá hlavní model.  
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Obr. 39: Graf zobrazující množství emisí ve výchozím roce (2011), v současnosti (2021) a v roce 2030 
podle hlavního modelu, zdroj: vlastní výpočet 
 

Na dalším grafu (Obr. 40) je zobrazený příspěvek jednotlivých mitigačních opatření (viz kapitoly 7 a 8) 

k naplnění modelu. 

 

 
Obr. 40: Očekávaný vliv jednotlivých opatření navržených v rámci SECAP na úsporu emisí, podle hlavního 

modelu pro rok 2030. 
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7. NÁVRHY V OBLASTI BUDOV  
A ZAŘÍZENÍ 

Aby bylo možné dosáhnout cílů v úspoře emisí, které si město v rámci vstupu do Paktu starostů stanovilo, 

tento Akční plán přináší seznam opatření, které zvyšují efektivitu nakládání s energiemi nebo snižují 

množství emisí, které vznikají při výrobě elektřiny nebo tepla přímo na území Přerova. Jedná se o návrhy, 

které mohou být časem upravovány a doplňovány. SECAP je do značené míry živý proces, který usiluje o 

co nejširší záběr aktivit, které plní jeho cíle.  

 

Emise tCO2 2011 2017 2021 úspora za celé období 

Oblast budov a zařízení 145 078 141 454 134 280 7,44 % 

 

Pro dosažení cíle snížení emisí minimálně o 40 % oproti výchozímu roku 2011 je potřeba v oblasti budov 

a zařízení produkovat emise menší než 87 047 tCO2. To představuje oproti aktuálnímu stavu snížení o 47 

233 tCO2. 

 

Hlavní scénář v oblasti budov a zařízení nabízí opatření, které ve vzájemné kombinaci představují snížení 

emisí o 50 059 tCO2. To naplňuje představený cíl a nabízí i dostatečnou rezervu pro vykompenzování cíle 

v oblasti dopravy, kde navržený scénář potřebných úspor není schopen dosáhnout.  

 

Hlavním cílem je omezení redukce emisí GHG. Opatření, které se přímo vztahují k omezení jejich vzniku 

(v čele s přechodem k obnovitelným zdrojům) mají proto větší význam a měla by jim být věnována 

významnější pozornost oproti opatřením k energetickým úsporám. Dokud však celé lidstvo nebude mít 

vyřešenou výrobu energie z obnovitelných zdrojů tak, že energie bude dostatek (či nadbytek) aniž by 

bylo nutné k jejímu zajištění využívat jakékoliv fosilní zdroje, mají opatření ke snižování energetické 

náročnosti nezastupitelné místo. Jejich realizace je navíc často ekonomicky výhodnější. V rámci 

Akčního plánu se proto musí opatření ke snižování produkce GHG a ke snižování spotřeby energií 

navzájem doplňovat. 

 

Barevné označení projektů 

Projekty města 

(včetně městských příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města) 

Projekty města i externích subjektů 

(včetně městských příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města) 

Projekty externích subjektů 

Projekty v rezidenčním sektoru 
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Opatření A. Výměna zdrojů tepla 

 

 

   

Snížení emisí CO2 Snížení konečné spotřeby 

energie MWh 

Množství energie 

z obnovitelných zdrojů MWh 

Naplánováno: 

9 796 

Naplánováno: 

32 538 

Naplánováno: 

‒ 

Z toho projekty města: 

428 

Z toho projekty města: 

786 

Z toho projekty města: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

9 796 
 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

32 538 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

‒ 

 

Dominantní podíl na množství emisí skleníkových plynů spjatých s provozem budov má energie využitá na 

vytápění budov pomocí fosilních paliv. V minulosti běžně využívaným řešením jsou uhelné kotle, 

v posledních třech desetiletích hojně přebudovávané na plynové kotle. U plynových kotlů se v posledních 

letech postupně přecházelo ke kondenzačním kotlům s větší účinností. Spíše okrajovým řešením je také 

odporové elektrické topení, které vykazuje malou účinnost. 

 

U lokálních instalací v rodinných domech či bytových domech s vlastní kotelnou je vhodné tato zastaralá či 

neekologická řešení postupně nahrazovat technologiemi založenými na obnovitelných zdrojích či na 

účinném využívání tepelné energie z okolí.  

 

Moderní technologií, která se nyní dostává do popředí a postupně překonává hranici, kdy se stává 

výhodnou pro většinu instalací, jsou tepelná čerpadla. (TČ). S relativně malými nároky na spotřeby elektřiny 

přečerpávají do topné soustavy tepelnou energii z okolí ‒ ze vzduchu, velkoplošného zemního kolektoru 

nebo zemního vrtu. Jen malou část energie tedy musíme aktivně dodat, navíc ve formě elektřiny, která 

může pocházet z obnovitelných zdrojů. Ovšem aby byly využity všechny výhody TČ, je potřeba pečlivě 

nastavit všechny parametry topného systému a může být nutná celková rekonstrukce topné soustavy. 

 

Jinou možností je využití elektrické energie získané z fotovoltaiky na budově pro přímý ohřev vody 

v akumulační nádrži. Toto řešení bylo v minulých letech oblíbené pro svou jednoduchost. Nevyžaduje 

baterii ani aktivní řízení pro využití energie z fotovoltaiky. Za zelený zdroj energie rovněž počítáme kotle na 

biomasu (ve formě briket, pelet, případně využití štěpky apod.). 

 

Výměnu zdroje tepla je nutné řešit i ve velkých kotelnách a teplárnách, které slouží pro centrální vytápění, 

CZT. V tomto případě postupuje modernizace pomaleji než v případě menších zdrojů. Investice jsou 

nákladnější a vyžadují mnohem podrobnější plánování a přípravu. Aktuálně je tématem odchod od 

spalování uhlí, resp. dekarbonizace energetiky (a ekonomiky). V minulosti se za hlavní řešení považoval 

přechod k zemnímu plynu. V současnosti se však ukazuje toto rozhodnutí jako nedomyšlené. Emise na 

vynaloženou energii jsou sice u zemního plynu mnohem nižší než v případě uhlí. Stále se však jedná o 

fosilní palivo. Jeho cena navíc je momentálně velice nestabilní a přehnaná závislost Evropy na zemním 

plynu je zneužívána k politickým bojům. 

 

Při volbě zdroje vytápění je proto nezbytné plánovat dopředu, již s výhledem na dosažení uhlíkové 

neutrality v roce 2050 a zároveň hledat stabilní, spolehlivý a bezpečný zdroj, jehož provoz navíc bude 

ekonomicky výhodný. 
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K opatření A se vážou tyto konkrétní návrhy: 

 

1 Rozvoj zdrojů tepla v budovách města  

 Preference CZT. V případě objektů obtížně nebo 

vůbec připojitelných k CZT vždy preferovat pořízení 

tepelných čerpadel typu vzduch-voda nebo země-

voda do budov domova pro seniory Kabelíkova, 

budov magistrátu, knihovny a mateřských školek 

jako náhradu za plynové kotle 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování:  

Modernizační fond, OPŽP, vlastní zdroje 

2 Rozšiřování sítě CZT 

 Pokračování v preferenci CZT. Napojování nově 

postavených budov na CZT, připojování stávajících 

budov s jiným systémem vytápění, zvláště 

v bytových domech a komerčních prostorech 

Zodpovědný orgán: město 

Teplo Přerov a.s. 

Období: průběžně 

Náklady:  

Zdroj financování:  

Modernizační fond, vlastní zdroje 

3 Průzkum potenciálu geotermální energie pro vytápění 

 Analýza tepelného potenciálu použitelného pro 

geotermální vytápění v dosažitelných hloubkách 

napříč městem, vyhodnocení možnosti využití těchto 

systémů u konkrétních vybraných budov a případně 

zapojení geotermálních vrtů a tepelných čerpadel do 

CZT soustavy. Projekt možno provést po předchozím 

posouzení proveditelnosti (legislativně, technicky). 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2026‒2030 

Náklady: 20 mil. Kč  

Zdroj financování:  

vlastní zdroje, HORIZON, Interreg, 

crowd-fundingová investice 

4 Přestavba Teplárny Přerov (Veolia Energie) 

 Náhrada kotlů na uhlí za kotel na TAP a plynové 

kotle. Multipalivové kotle budou umět využívat 

biomasu a tuhá alternativní paliva (TAP), vyrobená z 

vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Uhelná 

technologie bude po jejich dokončení zcela 

odstavena. 

Zodpovědný orgán: externí 

VEOLIA ENERGIE a.s. 

Období: 2019‒2023 

Náklady: cca 1 mld. Kč 

Zdroj financování: soukromé zdroje 

5 Rekonstrukce otopné soustavy OSSZ Přerov 

 Předmětem uvažovaného projektu je realizace 

modernizace otopné soustavy v rámci budovy 

Okresní správy sociálního zabezpečení v Přerově. 

Realizací projektu dojde ke zvýšení energetické 

účinnosti a snížení spotřeby energie. Již dříve 

proběhla výměna stávajícího osvětlení za LED 

osvětlení v letech 2016-2018. 

Zodpovědný orgán: externí 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Období: 2022‒2023 

Náklady: ‒ 

Zdroj financování: státní rozpočet, 

Modernizační fond, OPŽP, IROP 

6 Výměna zdroje vytápění v budově Generálního finančního ředitelství (Wurmova 4) 

 Pořízení tepelného čerpadla, spojené s celkovou 

rekonstrukcí otopné soustavy v budově. Clem 

projektu je snížení spotřeby energie z primárních 

zdrojů a dosažení energetických úspor v objektu 

spadajícího pod centrální státní správu.  

Zodpovědný orgán: externí 

Generální finanční ředitelství ČR 

Období: 2026‒2028 

Náklady: ‒ 

Zdroj financování: státní rozpočet, 

Modernizační fond, OPŽP, IROP 
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7 Výměna kotlů na tuhá paliva nebo zemní plyn za tepelná čerpadla 

 Běžně dostupná tepelná čerpadla v RD mají 

potenciál uspořit cca 60 % spotřeby energie. Zároveň 

nahradí emisní zdroj elektřinou s potenciálem využití 

obnovitelných zdrojů. 

Zodpovědný orgán: externí 

Rezidenční sektor 

Období: 2022‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: NZÚ, soukromé zdroje 

8 Náhrada starých plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva za kondenzační plynové kotle 

 Běžná úspora kondenzačního kotle oproti běžnému 

plynovému kotli je cca 20 %. Oproti uhlím produkuje 

zemní plyn při stejné výhřevnosti o 40‒45 % méně 

emisí, Stále se však jedná o fosilní zdroj, proto by 

měly být nové plynové kotle instalovány jen v 

odůvodněných případech pro použití v krátkém 

časovém horizontu (<20 let) 

Zodpovědný orgán: externí 

Rezidenční sektor 

Období: 2022‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: NZÚ, soukromé zdroje 

 

 

 

Opatření B. Úsporná opatření na obálkách budov 

 

   

Snížení emisí CO2 Snížení konečné spotřeby 

energie MWh 

Množství energie 

z obnovitelných zdrojů MWh 

Naplánováno: 

7 168 

Naplánováno: 

22 115 

Naplánováno: 

‒ 

Z toho projekty města: 

696 

Z toho projekty města: 

2 053 

Z toho projekty města: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

7 168 
 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

22 115 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

‒ 

 

Základním způsobem, jak můžeme ušetřit vynakládanou energii, je omezení nároků samotné budovy na 

spotřebu energie na její vytápění či chlazení. V rámci Přerova došlo v monitorovaném období k razantnímu 

pozitivnímu rozvoji. Nicméně stále nejsou všechny budovy zatepleny. Energetická renovace zejména 

velkých objektů je nákladná a náročná na realizaci. Přitom může kromě úspory emisí přinést také značnou 

úsporu prostředků vynakládaných na vytápění. 

 

V minulosti stavěné budovy byly budovány bez většího zřetele k efektivitě vytápění. Od 70. let 20. století 

se postupně začaly aplikovat postupy pro zateplení budov pomocí polystyrenu, skelné vaty, či jiných 

materiálů. Vývoj poté směřoval přes pasivní a nízkoenergetické domy až k budovám s prakticky nulovou 

potřebou energie k vytápění. Jejich budování je však i dnes stále drahé a jsou zatím okrajovou záležitostí. 

 

Zateplení na starších budovách se obvykle provádí kontaktně z vnější strany fasády budovy. Tento postup 

však naráží na problémy v případě památkově chráněných a architektonicky cenných budov. U nich je 

potřeba hledat řešení, které nenaruší vzhled a hodnotu budovy, a přitom přinese dostatečný efekt. 

 

Zateplení by se mělo týkat každé části budovy, kudy může teplo potenciálně unikat. Včetně střechy, podlah 

a výklenků ve stěnách. Snahou v současnosti je z důvodu eliminace tepelných mostů minimalizovat 
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členitost budov. Z hlediska efektu je velmi efektivní zateplení půdních prostor. jedná se o relativně levné 

řešení a dnes je optimální používat tloušťky nad 30 cm minerální izolace. 

 

Volba tloušťky zateplení je částečně o kompromisu mezi dokonalým stavem a ekonomicky relevantním 

řešení. V ceně zateplovacího systému na 1 m2 tvoří izolant pouze cca 20 až 30 %, což vede k motivaci 

využít větší tloušťky. Bohužel s větší tloušťkou neroste úspora lineárně a nemá tak smysl tloušťky izolací 

navyšovat do extrémů (srov. všeobecná teorie mezního užitku). 

 

Důležitou součástí, kudy může unikat značné množství energie jsou také okna a dveře. U oken je dnešním 

standardem využití trojskel, které vykazují nízkou prostupnost tepla přes okenní tabule. Vedlejším efektem 

je také snížení množství hluku přicházejícího z venku. Dobře utěsněná musí být také konstrukce okenního 

rámu. V konstrukci oken probíhá neustálý pokrok a dnešní okna s trojskly budou dosahovat lepších 

izolačních parametrů než několik let stará okna. Nicméně již dvojskla z období po roce 2000 poskytují 

dostatečnou izolaci a jejich výměna by byla ekonomicky nevýhodná. V případě nových budov nebo výměny 

starých oken se však vyplatí připlatit za lepší a modernější provedení. 

 

Velké množství tepla uniká v případě (zejména nevhodně prováděného) větrání přes otevřená okna. Proto 

se využívají energeticky efektivní systémy nuceného větrání přes vzduchotechniku, které navíc umožňují 

rekuperaci tepla z větraného vzduchu zpět do místnosti. 

 

1 Postupná modernizace budov v majetku města 

 Modernizace budov v majetku města prováděná 

s cílem zajištění zvýšení energetické účinnosti a 

energetických úspor, ZŠ, MŠ, rekonstrukce střediska 

volného času Bratří Hovůrkových, revitalizace 

Městského domu, revitalizace objektu kina Hvězda, 

revitalizace zimního stadionu (izolace objektu, 

vysoká energetická náročnost chlazení).  

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: OPŽP, IROP, vlastní 

zdroje, případně ELENA nebo EPC 

2 Stanovení požadavku na energetickou účinnost u nových staveb 

 Vytvoření Zásad pro jednán s investory a 

developery, které budou jednoznačně vymezovat 

zájem města na prosazování adaptačních i 

mitigačních opatření a budou stanovovat požadavky 

na zapojení investorů do jejich financování a 

financování rozvoje dopravní a technické 

infrastruktury. 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2025 

Náklady: 300 tis. Kč 

Zdroj financování: vlastní zdroje, Program 

EFEKT MPO 

3 Zateplení budovy SSMP 

 Zateplení budovy Purkyňova 16 (Denní pobyt), 

včetně výměny oken 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024‒2025 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, OPŽP, 

IROP, EPC (komplexní renovce budovy) 

4 Snížení energetické náročnosti ZŠ  

 Vybudování rekuperace v budovách ZŠ Svisle a ZŠ 

U Tenisu. Zateplení a výměna oken v budovách ZŠ 

B. Němcové – výhledově, až po roce 2025. 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2025 

Náklady: 29 mil. Kč 

Zdroj financování: OPŽP, IROP, vlastní 

zdroje 
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5 Rekonstrukce bytových domů v majetku města 

 Průběžná rekonstrukce zahrnující zateplení fasád a 

výměnu oken 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2030 

Náklady: 500 mil. Kč. 

Zdroj financování: OPŽP, IROP, vlastní 

zdroje 

6 Zateplení budovy Generálního finančního ředitelství (Wurmova 4) 

 Plánovaným záměrem je možné zateplení objektu a 

výměna oken. Cílem je dosažení energetické úspory 

a zvýšení uživatelského komfortu budovy spadající 

po centrální státní správu.  

Zodpovědný orgán: externí 

Generální finanční ředitelství ČR 

Období: 2025‒2027 

Náklady: ‒ 

Zdroj financování: státní rozpočet, 

Modernizační fond, OPŽP, IROP 

7 Zateplování RD a bytových domů 

 Zateplení fasád a střech budov, výměna oken a dveří 

za trojskla, utěsnění a odstranění tepelných mostů 

Zodpovědný orgán: externí 

Rezidenční sektor 

Období: 2022‒2024 

Náklady: 1 mld. Kč 

Zdroj financování: NZÚ, soukromé zdroje 

 

 

Opatření C. Organizační opatření k úspoře energie v budovách 

 

   

Snížení emisí CO2 Snížení konečné spotřeby 

energie MWh 

Množství energie 

z obnovitelných zdrojů MWh 

Naplánováno: 

8 287 

Naplánováno: 

22 967 

Naplánováno: 

‒ 

Z toho projekty města: 

146 

Z toho projekty města: 

399 

Z toho projekty města: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

11 972 
 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

33 266 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

‒ 

 

K významnému plýtvání energiemi či uniku tepla dochází z důvodu nevhodného či neefektivního užívání 

budov. Souborem větších i menších opatření můžeme dosáhnout značné úspory. 

 

Budovy jsou často vytápěny na vyšší teplotu, než je nezbytné pro dosažení standardu pro pohodlné 

prostředí. Nadměrně vytápěny jsou často prostory, které nejsou využívány k pobývání osob (např. chodby, 

schodiště, komory a skladiště). Často také nedochází k časovému souběhu vytápění a využívání budovy. 

Kancelářské prostory obvykle není nutné vytápět přes noc, naopak běžné domácnosti mohou mít nižší 

teplotu během dne, když jsou jejich obyvatelé v práci či ve škole. Nižší teplota než během dne je také 

vhodná pro spánek. 
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V budovách, kde se k větrání využívají otevřená okna je vhodné optimalizovat délku a intenzitu větrání. 

Značný únik tepla představuje i okno, které někdo na delší dobu zapomene zavřít. Podobně neefektivní je 

v zimním období rovněž „mikroventilace“. K významnému úniku tepla také dochází, pokud je otevřené okno 

blízko radiátoru (podobně efekt v letních měsících při spuštěné klimatizaci otevřené okno).  

 

Možnost využití vzduchotechniky (VZT) s rekuperací se dnes stává standardem, její největší výhodou je 

stabilní klima v budově, lepší komfort pro uživatele budovy, vždy s přísunem čerstvého vzduchu a regulace 

nadměrné vlhkosti (pokud je tato problém). V kancelářích tak odpadají problémy s nepříjemným pocitem 

chladu, nezdravým ovzduším, nutnost často větrat, ruch z ulice, případně při nedostatečném větrání pocity 

únavy z nedostatku kyslíku, vyšší koncentrace CO2 ve vzduchu. Úspora větráním s rekuperací může činit 

orientačně 5-30 % v závislosti na mnoha parametrech. Je však třeba započítat spotřebu elektřiny na provoz 

jednotky a náklady na údržbu, tedy především náklady na výměnu filtrů. 
 

Značnou úsporu může přinést vyšší stupeň automatizace řízení teploty a větrání. V jednodušších případech 

splní svou funkci vhodně vybrané termostatické hlavy na radiátorech. Sofistikovanější systémy mohou 

např. řídit samostatně jednotlivá topná tělesa, pracovat automatizovaně s denním režimem budovy či 

dokonce pracovat s předpovědí počasí a předvídat budoucí spotřebu. Ve veřejných prostorech je navíc 

potřeba zamezit zásah do systému náhodnými osobami. Nezbytným předpokladem je organizace a 

proškolení uživatelů budovy. 
 

Výrazné zefektivnění přináší systém energetického managementu (EM). Jeho podstatou je shromažďovat 

na jednom místě informace o veškeré spotřebě energií, udržovat je aktuální a přehledné. Obvyklá je také 

automatizace sběru dat, která šetří práci a zvyšuje spolehlivost systému. Data mohou být zaznamenávána 

s vysokou četností. Např. znalost hodinových nebo dokonce čtvrthodinových spotřeb umožňuje mnohem 

lépe pochopit chování provozovaných zařízení a lépe tak plánovat změny a vylepšení systému. Sledování 

odchylek a nestandardních situací v energetickém managementu také může sloužit pro odhalování závad. 

Mimo vytápění se na spotřebě energií a produkcí emisí částečně podílí i spotřeba vody. Voda sama o sobě 

emise GHG neprodukuje. Šetření vodou se tedy obvykle spojuje spíše s ochranou životního prostředí či 

adaptačními opatřeními. Energeticky náročná je však doprava vody do domácností a podniků, a zvláště její 

ohřev. Značné množství energie tedy můžeme ušetřit, pokud omezíme spotřebu vody. V domácnostech je 

možné spotřebu vody optimalizovat ve všech spotřebičích. Při mytí nenechávat trvale téct teplou vodu do 

umyvadla. Jednoduchým řešením je využití vodovodních baterií a hlavic s šetřiči (perlátory) či úsporné 

splachování na WC. Na veřejně přístupných místech je vhodné využívat zařízení s automatickým 

časováním průtoku vody. Velký efekt má úspora na spotřebičích, které vodu samy ohřívají. Dílčí množství 

energie je možné ušetřit snížením provozní teploty vody např. v pračkách či myčkách. 
 

Využívání balené vody je o mnoho řádů náročnější na energii i peníze. Oproti pitné vodě z vodovodního 

řadu je potřeba ji průmyslově balit do lahví a poté nákladní dopravou přepravit na často velmi dlouhou 

vzdálenost. Přitom kvalita kohoutkové vody je v ČR obvykle s balenou vodou srovnatelná nebo ji i předčí. 

 

1 Prohlubování energetického managementu 

 Nasazování automatizovaných nástrojů pro sběr dat 

o spotřebách, jejich průběžné vyhodnocování, 

SMART systémy schopné řídit spotřebu budov v 

závislosti na podmínkách (počasí, spotová cena 

energie, využívání budovy) 

Zodpovědný orgán: město 

Období: průběžně 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, Program 

EFEKT MPO 

2 Certifikace EM podle normy ISO 50 001 

 ISO 50 001 je mezinárodní certifikace systémů 

energetického managementu zaručující jeho 

spolehlivost a správné nastavení. Proces certifikace 

byl zahájen. Ideou je centrální a jednotná evidence, 

monitoring.  

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2023 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, Program 

EFEKT MPO 
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3 Digitalizace úřadů, zefektivnění správy města 

 Souvisí se snížením potřeby osobní přítomnosti a 

druhotně i s nároky na množství vytápěného 

prostoru, realizuje se průběžně v návaznosti na další 

opatření  

Zodpovědný orgán: město 

Období: průběžně 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje 

4 Efektivní využívání systémů k vytápění budov 

 Revize procesů využívání budov, revize nastavení 

termostatů, snížení teploty, dodržování mezních 

hodnot vytápění, efektivní větrání a jiné 

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: každoročně 

Náklady:  

Zdroj financování: OPŽP, IROP, vlastní 

zdroje, případně ELENA nebo EPC 

5 Instalace termostatických hlavic ve všech budovách 

 Investičně nenáročné opatření, ve veřejných 

prostorech je vhodné využívat hlavice s blokací 

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: 2022‒2024 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, součást 

jiných projektů renovace objektů   

6 Úplné ukončení vytápění nevyužívaných objektů 

 Zastavení temperování nevyužívaných a 

nepotřebných objektů. V rámci opatření je nutno 

pečlivě zvážit dopady opatření na technický stav 

objektů. Primárně se jedná o organizačně-technické 

opatření bez vlastní investice  

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: průběžně 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje 

7 Opatření k úspoře teplé vody 

 Ve všech budovách lze s nízkými náklady dosáhnout 

celkové úspory spotřeby vody, včetně teplé vody, 

využitím úsporných vodovodních baterií, perlátory, či 

sprchových hlavic apod.  

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: průběžně 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje 

 

 

Opatření D. Včasná výměna starých elektrospotřebičů a zařízení 

 

   

Snížení emisí CO2 Snížení konečné spotřeby 

energie MWh 

Množství energie 

z obnovitelných zdrojů MWh 

Naplánováno: 

786 

Naplánováno: 

1 862 

Naplánováno: 

‒ 

Z toho projekty města: 

8 

Z toho projekty města: 

19 

Z toho projekty města: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

1 029 
 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

2 101 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

‒ 
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Elektrospotřebiče podléhají neustálému překotnému vývoji. Kromě výpočetního výkonu, který narůstá 

exponenciálně, stoupá největší měrou efektivita strojů a domácích spotřebičů. Např. dnešní lednice a 

mrazáky vykazují až čtvrtinovou spotřebu elektřiny oproti zařízením z 90. let. Udržovat taková zařízení 

v chodu pak není ekonomické ani ekologické. Starší zařízení také může trpět skrytou závadou, která se 

zdánlivě nemusí na provozu projevovat, ovšem může výrazně snižovat efektivitu zařízení (např. poškozené 

těsnění). 

 

Velké úspory je možné dosáhnout také modernizací technických zařízení, jako jsou např. vodovodní 

čerpadla, čističky odpadních vod či linky na zpracování odpadu. 

 

Samostatnou kapitolou je interiérové osvětlení. U veškerého osvětlení doporučujeme přejít na úsporné LED 

osvětlení. LED zdroje již dnes představují levnou alternativu i na pořízení, jejich návratnost je proto velmi 

rychlá. Při výměně celých svítidel se spíše doporučuje použít zdroje s možností výměny samotného 

světelného zdroje (když už není využito klasických patic, tak u svítidel ověřit možnost výměny zdroje, tak 

aby nemuselo být v případě poruchy měněno celé svítidlo). 

 

U schodišť, chodeb, WC atp. se doporučuje instalace světel s automatickým spínáním dle detekce pohybu. 

Variantně lze použít dražší bionické osvětlení imitující denní světlo s regulací na konstantní intenzitu 

osvětlení. Řešení je však výrazně dražší než obyčejné úsporné LED osvětlení, má však pozitivnější dopady 

na biologii člověka než běžné LED osvětlení. V rámci provozu nemocničních a sociálních zařízení mohou 

být nefinanční dopady významné (pozitivní účinek a dopad na zdraví uživatelů budovy). 

 

 

1 Výměna osvětlení v budovách za úsporná LED svítidla 

 Ve všech budovách, kde osvětlení dosud nahrazeno 

nebylo. Cílem je kromě energetické úspory také 

vhodně upravit barvu a intenzitu světel s ohledem na 

cílovou skupinu uživatelů budovy. Bionicky řešená 

interiérová osvětelení jsou dražší, ale mají poztivní 

dopad na zdraví uživatelů budovy (např. domovy pro 

seniory, domovy s pečovatelskou službou apod.)  

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: 2022‒2024 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, IROP, 

EPC, případně EFEKT MPO 

2 Modernizace provozu PRECHEZA 

 Náhrada plynového kotle teplovodním v provozu 

výroby železitých pigmentů, výměna osvětlení v 

budově výroby titanové běloby, výměna 

transformátorů za nízko-ztrátové suché. 

Zodpovědný orgán: externí 

PRECHEZA a.s. 

Období: 2022‒2023 

Náklady:  

Zdroj financování: soukromé zdroje 
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Opatření E. FVE výroba elektřiny 

 

   

Snížení emisí CO2 Snížení konečné spotřeby 

energie MWh 

Množství energie 

z obnovitelných zdrojů MWh 

Naplánováno: 

7 766 

Naplánováno: 

‒ 

Naplánováno: 

18 404 

Z toho projekty města: 

1 667 

Z toho projekty města: 

‒ 

Z toho projekty města: 

3 950 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

7 766 
 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

18 404 

 

Fotovoltaika představuje jednoduchý a snadno dostupný způsob využití obnovitelných zdrojů pro výrobu 

elektřiny. Jejich pořízení i instalace je relativně snadná a málo nákladná. Její pořízení je navíc ve většině 

případů podpořeno dotací. 

 

Malé FVE se nejčastěji umísťují na střechy budov. Nejefektivnějšího využití se dosahuje, pokud je 

elektrárna dimenzovaná a navržená přímo s ohledem na spotřebu v dané budově. U FVE dochází 

k značnému rozptylu množství vyrobené energie, a to v průběhu dne i v průběhu roku. Značný vliv má i 

aktuální počasí. Proto je potřeba vyhodnotit souběh potenciální výroby s průběhem spotřeby budovy, který 

rovněž typicky v čase kolísá. 

 

Aby došlo k minimalizaci přetoku energie do sítě, když je výroba větší než spotřeba v budově, a naopak 

odběru energie ze sítě, když výroba spotřebu nepokryje, je potřeba využít systém lokálního ukládání 

energie. Nejjednodušší je systém akumulace energie ve formě ohřevu vody k vytápění. V tomto případě je 

možné využít přímo stejnosměrný proud produkovaný panely, který pomocí topného tělesa ohřívá vodu 

v nádrži. Pokročilejším řešením je využití bateriového uložiště. To už vyžaduje systém aktivního řízení toku 

energie a střídač pro přeměnu stejnosměrného proudu na střídavý. V neposlední řadě pak samotnou 

nákladnou baterii. Alternativně lze využít také virtuální baterii, kterou nabízejí jako službu někteří 

dodavatelé energií. 

 

Celý systém je dále možné doplnit např. o aktivní plánování ukládání energie do baterie a nakupování či 

prodej energie do sítě, v závislosti na předpovědi počasí či dokonce v závislosti na aktuálních cenách 

elektřiny na spotovém trhu. 

 

V případě, že je k dispozici vhodná střecha nebo nevyužitá plocha (např. brownfield) o velké rozloze, je 

možné ji využít pro fotovoltaickou výrobu elektřiny v rozsahu výrazně překračujícím lokální potřebu 

elektřiny. Vyrobená elektřina pak primárně bude dodávána do sítě. Jedná se o velice efektivní využití 

prostoru. Jeho návratnost ovšem nemusí vycházet ekonomicky výhodně. Většina velkých solárních 

elektráren (ať už pozemních nebo střešních) byla postavena v minulosti na základě dotačních pobídek a 

garantovaného výkupu elektřiny s bonusem za zelenou elektřinu.  

 

Dnes, ačkoliv náklady na výrobu panelů jsou mnohem nižší a zároveň stoupla jejich účinnost, výkupní ceny 

za elektřinu bez zelených bonusů jsou stále poměrně nízké. Výhodnější tak je obvykle maximální množství 

elektřiny spotřebovat lokálně. Extrémně vysoké ceny elektřiny v roce 2022 sice dodávky do sítě 

zatraktivňují, nicméně není zaručená stabilita cen v budoucnu. 
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Nově podle návrhu novely energetického zákona, která by měla během roku 2023 vstoupit v platnost, 

bude možné stavět FVE až do výkonu 50 kW bez nutnosti stavebního povolení (dříve do 20 kW) i bez 

nutnosti licence pro výrobu elektřiny (dříve do 10 kW). Bude také výrazně omezen proces posouzení 

instalace OZE z pohledu památkové ochrany. Na většině území nebude posouzení od památkového 

úřadu vůbec vyžadováno (přesto je vhodné zachovat racionální požadavky památkové ochrany). 

 

 

1 FVE elektrárny na střechách budov SSMP 

 Elektrárny na budovách Kabelíkova 14a, Purkyňova 

16 a Svisle 2. 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2024 

Náklady:  

Zdroj financování:  

2 FVE na střechách školních budov 

 Analýza potenciálu umístění FVE na jednotlivé 

budovy ZŠ a MŠ v majetku města a následná 

realizace (připraven projekt pro instalaci FTV na 

budově ZŠ Svisle, ZŠ Hranická, ZŠ Trávník, ZŠ U 

Tenisu, ZŠ Za Mlýnem). 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2027 

Náklady:  

Zdroj financování:  

3 FVE na budovách v majetku města 

 Analýza potenciálu výstavby a využití FVE na 

střechách jednotlivých budov v majetku města a 

následná realizace vybraných projektů FVE na 

budovách města s výjimkou bytových domů 

(potenciál nové legislativy, viz opatření níže). 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování:  

4 FVE na bytových domech v majetku města 

 Prověřit možnosti, vytipovat vhodné a prioritní 

projekty, následně realizovat FVE v potřebné 

variantě. Bytové doby jsou z hlediska dotací a zřejmě 

i nové legislativy - počátkem ledna 2023 by měla 

nabýt účinnosti novela vyhlášky o pravidlech trhu s 

elektřinou, která instalaci FVE na BD a jejich 

připojení do distribuční sítě podstatně zjednoduší. 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: NZÚ, Modernizační 

fond OPŽP, vlastní zdroje, případně 

ELENA nebo EPC 

5 FVE na skládce TKO v Žeravicích 

 Záměr ve fázi idey, bude realizováno za podmínek 

změny legislativy, která umožní využití elektřiny 

v rámci městské komunity, případně jiným 

způsobem podpoří finanční výhodnost stavby. 

Problémem je využití vyrobené energie, pro kterou 

není přímo v areálu odpovídající spotřeba a tedy je 

investice nerentabilní.  

Zodpovědný orgán: město 

TSMP a.s. 

Období: 2024‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, 

Modernizační fond, crowd-investing 

6 FVE na střechách budov nemocnice  

 Stavba tří fotovoltaických elektráren využívajících 

střechy budov přerovské nemocnice: I. Etapa: FVE 

na budově CH (pavilon porodnice), na budově A 

(pavilon interny), celkový instalovaný výkon 

fotovoltaického systému 92,88 kWp. II. Etapa: FVE 

na budově M (pavilon LDN), celkový instalovaný 

výkon fotovoltaického systému 55,44 kWp. 

Zodpovědný orgán: externí 

Nemocnice AGEL Přerov/Nemocnice 

Olomouckého kraje a.s.  

Období: 2022‒2023 

Náklady: 7,2 mil. Kč (předpoklad) 

 

Zdroj financování: OPŽP, cizí a soukromé 

zdroje (Olomoucký kraj) 
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7 Střešní FVE v areálu PRECHEZA 

 Umístění FVE o výkonu 360 kWp na střechy skladů 

v areálu PRECHEZY. 

Zodpovědný orgán: externí 

PRECHEZA a.s. 

Období: 2022‒2024 

Náklady: ‒ 

Zdroj financování: soukromé zdroje, 

OPTAK, NPO 

8 Střešní FVE v areálu RESTA s.r.o. 

 Realizace FVE v areálu firmy.  Zodpovědný orgán: externí 

RESTA s.r.o. 

Období: 2022‒2023 

Náklady: 2,1 mil Kč 

Zdroj financování: soukromé zdroje, 

OPTAK, NPO 

9 Střešní FVE v areálu ALFA RACING s.r.o. 

 Realizace FVE v areálu firmy. Zodpovědný orgán: externí 

ALFA RACING s.r.o. 

Období: 2022‒2023 

Náklady: 2,7 mil Kč 

Zdroj financování: soukromé zdroje, 

OPTAK, NPO 

10 FVE 301 Dluhonice 

 Realizace FVE. Zodpovědný orgán: externí 

AGRO PV 13 s.r.o. 

Období: 2022‒2023 

Náklady: 63,5 mil Kč 

Zdroj financování: soukromé zdroje, 

Modernizační fond (RES+ 2/2021) 

11 Střešní FVE na RD 

 Celkový realizovatelný technický potenciál výroby z 

FVE na střechách rodinných domů dosahuje cca 6,9 

GWh ročně.  

Opatření má mimořádný význam ve vazbě na změny 

vyplývající z novely energetického zákona a 

legislativu (EU a ČR) v oblasti komunitní energetiky.  

Zodpovědný orgán: externí 

Rezidenční sektor 

Období: 2022‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: NZÚ, Modernizační 

fond, soukromé zdroje, crowd-investing 

12 Střešní FVE na BD 

 Celkový realizovatelný technický potenciál výroby z 

FVE na střechách bytových domů je cca 4,6 GWh 

ročně, několik projektů je v současnosti ve fázi 

příprav (Optiky 6,8,10 a 12; Jižní čtvrť II/17,18,19). 

Opatření má mimořádný význam ve vazbě na změny 

vyplývající z novely energetického zákona a 

legislativu (EU a ČR) v oblasti komunitní energetiky 

Zodpovědný orgán: externí 

Rezidenční sektor 

Období: 2022‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: NZÚ, Modernizační 

fond, soukromé zdroje, crowd-investing 
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Opatření F. Ostatní obnovitelné zdroje energie 

 

   

Snížení emisí CO2 Snížení konečné spotřeby 

energie MWh 

Množství energie 

z obnovitelných zdrojů MWh 

Naplánováno: 

169 

Naplánováno: 

‒ 

Naplánováno: 

400 

Z toho projekty města: 

‒ 

Z toho projekty města: 

‒ 

Z toho projekty města: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

1 162 
 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

2 200 

 

Obnovitelných zdrojů energie existuje celá řada. Obvykle jsou však úzce vázány na dostupné podmínky a 

jejich návratnost se tak může výrazně lišit mezi lokalitami. 

 

Klasickým obnovitelným zdrojem jsou větrné elektrárny. Ačkoliv je jejich výroba výrazně závislá na počasí, 

nevykazuje tak výrazné cyklické rozdíly mezi dnem a nocí a v průběhu roku, jako výroba energie ze slunce. 

Větrné elektrárny jsou obrovská zařízení se silným impaktem na krajinný ráz a s negativním vlivem na 

populace ptáků a létavých savců. V Česku je velice náročný a zdlouhavý proces jejich povolování. 

Možností, jak si obyvatelstvo při výstavbě naklonit na svou stranu je umožnit jim majetkový podíl na 

elektrárně nebo přednostní využívání vyrobené elektřiny (viz komunitní energetika). Přerov nemá pro 

stavbu větrné elektrárny ideální větrné podmínky, nicméně na největrnějších lokalitách (Újezdec ‒ Švédské 

Šance, Čekyně) může při aktuálních cenách energií být větrná elektrárna rentabilní. Dílčím přínosem může 

být instalace malých větrných elektráren (do 10 kW) a do budoucna inovovaných řešení typu bezvrtulových 

větrných elektráren (např. fy Vortex Bladeless). Možné jsou i mikrozdroje.  

 

Mnohem větší tradici mají v Česku i v Přerově vodní elektrárny. Ve zdejších podmínkách se obvykle jedná 

o malé vodní elektrárny (MVE), vázané k vodní nádrži nebo k říčním jezům. Řeky jsou však momentálně 

přísně regulovány, a i s ohledem na hrozbu sucha nelze očekávat masivní udělování povolení pro výstavbu 

nových MVE. V úvahu tak připadá spíše zvyšování efektivity stávajících elektráren. Do budoucna by 

potenciál mohly přinést tzv. mini (35‒100 kW) nebo mikro (2‒35 kW) vodní elektrárny. V současnosti je 

však legislativa nerozlišuje a klade na ně stejné podmínky, jako na MVE. Dílčí potenciál mají mikrozdroje, 

které jsou schopny efektivně pracovat s velmi nízkými vodními spády a malými průtoky (včetně jejich 

instalací do vodovodního potrubí).  

 

Odlišným zdrojem řadícím se mezi obnovitelné zdroje energie je biomasa. Ta může být v různých 

podobách. Spadá sem využívání syntetických paliv na bázi etanolu. Patří sem ale spalování dřeva 

v různých formách (pelety, brikety nebo polena). Většinou se využívá pro vytápění či KVET. 

 

Posledním obnovitelným zdrojem je geotermální energie. Výstavba geotermálních elektráren je nákladná 

záležitost a velmi závisí na tepelném potenciálu v dostupné hloubce. I pro málo efektivní výrobu elektřiny 

horkovodní turbínou je potřeba teplota alespoň 73 °C. Ta je v Přerově dosažena až v hloubce cca 3000 m. 

Nad 100 °C se dostane až v hloubce cca 4500 m. To činí geotermální výrobu elektřiny v Přerově zcela 

nereálnou. Větší potenciál má využití geotermální energie pro vytápění. Pro menší tepelné čerpadla stačí 

teplotní spád i několik stupňů. Větší systém by bylo možné postavit s vrtem dosahujícím hloubky několika 

set metrů. I to je v Česku však doposud téměř nevyzkoušeno. 
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1 Modernizace MVE Přerov 

 Výměna turbíny a rekonstrukce elektrárny má 

potenciál navýšení výroby o 30‒50 %. Jedná se o 

potenciální záměr.  

Zodpovědný orgán: externí 

MVE Přerov s.r.o. 

Období:  

Náklady:  

Zdroj financování: soukromé zdroje 

2 Studie výstavby větrných elektráren 

 Analýza potenciálu výstavby větrných elektráren na 

místech s vyšším větrným potenciálem (např. 

Švédské Šance, Čekyně) a možností výstavby z 

hlediska územní regulace. 

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: 2023‒2030 

Náklady: 500 tis. Kč 

Zdroj financování: vlastní zdroje, Interreg, 

HORIZON, EFEKT MPO 
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Opatření G. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, případně chladu 

 

   

Snížení emisí CO2 Snížení konečné spotřeby 

energie MWh 

Množství energie 

z obnovitelných zdrojů MWh 

Naplánováno: 

10 540 

Naplánováno: 

‒ 

Naplánováno: 

26 312 

Z toho projekty města: 

‒ 

Z toho projekty města: 

‒ 

Z toho projekty města: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

10 540 
 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

26 312 

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), nazývaná také kogenerace je způsob, jak s maximální 

efektivitou využít energii obsaženou v palivu. Je možné ji uplatnit všude tam, kde je potřeba vyrábět teplo. 

 

Kogenerační jednotka je postavená na principu tepelné (obvykle plynové) elektrárny. Ovšem je postavená 

tak, aby byly minimalizovány tepelné ztráty a veškerá energie, která zůstává v parním okruhu po průchodu 

generátorem, je využitá pro dodávky tepla. Oproti samostatné elektrárně se tak ušetří teplo, které by jinak 

unikalo jako odpadní. 

 

Významné uplatnění má kogenerace i v procesech, kde vzniká velké množství odpadního tepla při výrobě 

jiných produktů. Může se jednat o chemické provozy, kde probíhají výrazně exotermní reakce, provozy, 

kde se pracuje s kovy za vysoké teploty apod. Kogenerace také může najít využití i u těch největších 

provozů. Příkladem může být využití odpadního tepla z jaderné elektrárny pro dodávky tepla do města. 

 

V případě, že je po něm poptávka, je možné spojit kogeneraci i s výrobou chladu. Můžeme pak mluvit o 

tzv. trigeneraci. Taková výroba se hodí zvláště tam, kde je potřeba chlad ve větším měřítku (zimní stadion 

apod.). V mnoha provozech však vzniká zároveň poptávka po chlazení i topení nezávisle na sobě. Pak je 

vhodné přednostně tato zařízení spojit a využít pro vytápění odpadní teplo z procesu chlazení a naopak. 

 

1 KVET v Teplárně Přerov 

 Využívání kombinované výroby elektřiny a tepla v 

celém provozu Teplárny Přerov (Veolia) 

Zodpovědný orgán: externí 

VEOLIA ENERGIE a.s. 

Období: 2019‒2023 

Náklady: ‒ 

Zdroj financování: soukromé zdroje, 

Modernizační fond 

2 Kogenerační jednotka v areálu Hotel Jana 

 Instalace plynové kotelny 480 kW a kogenerační 

jednotky T200 v areálu Hotel Jana v Přerově č.p. 

2854 (Koliby č.o. 2) 

Zodpovědný orgán: externí 

OnSite Power Holding a.s. 

Období: 2022‒2023 

Náklady: ‒ 

Zdroj financování: soukromé zdroje, 

OPTAK 
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Opatření H. Komunitní energetika 

 

Opatření má pouze druhotný vliv na úsporu emisí a energie podporou jiných opatření 

 

Princip komunitní energetiky spočívá ve sdílení výroby a spotřeby energie mezi několika objekty nebo mezi 

různými provozovateli objektů. Nabízí tak lepší možnosti optimalizace a využití vyrobené energie než 

využívání OZE v rámci jedné budovy. Není tak nutné za nevýhodných podmínek dodávat vyrobenou energii 

do sítě ani ze sítě větší množství energie odebírat.  

 

V praxi jde o energetickou komunitu, energetické společenství, kterým může být obec, skupina občanů a 

podnikatelé, kteří se dohodnou na realizaci vlastního energetického zdroje primárně pro lokální spotřebu. 

Komunita založená za účelem sdílení energií, vyrobených z OZE. Členové komunitních energetických 

společenství se stávají tzv. aktivními spotřebiteli (prosumers). Elektrická energie vyrobená z OZE, která 

nebude přímo spotřebována v místě instalace, bude k dispozici ostatním členům komunity, kteří ji budou 

čerpat přednostně před elektrickou energií odebíranou z distribuční soustavy. Spoluvlastníci zdroje jsou 

zároveň odběrateli takto vyrobené energie a přebytky z výroby energie prodávají ́buď do distribuční sítě 

anebo ostatním obyvatelům obce. 

 

Komunitní energetika podle českých zákonů v současnosti není dosud možná v plném rozsahu. Změnu 

však v tomto ohledu přinese aktuálně připravovaný nový energetický zákon, resp. Novela energetické 

zákona a další předpisy (předpoklad těchto změn je nyní do roku 2024). V nové legislativě bude kladen 

důraz na využití OZE a různé možnosti jejich uplatnění. Z důvodu administrativní náročnosti a technické 

složitosti je vhodné připravovat projekty, které komunitní energetiku využívají již nyní, přestože finální 

podoba nové legislativy dosud není známá.  

 

Některé prvky komunitní energetiky je možné aplikovat již nyní. V menším měřítku se může jednat o 

sloučení několika odběrných míst do jednoho. Typické využití je v bytových domech nebo větších objektech 

s více nájemci. Jednotliví odběratelé mají svá vlastní podružná měření spotřeby, vůči distribuční síti však 

vystupují jako jeden zákazník. To umožní např. využití společné fotovoltaické elektrárny s minimalizací 

přetoků do sítě. Nevýhodou je nutnost mít společného dodavatele elektřiny. 

 

Řešením ve větším měřítku je vybudování lokální distribuční sítě (LDS). Princip je podobný jako u spojení 

odběrných míst, ovšem tímto způsobem je možné spojit více různých objektů, které od sebe mohou být i 

poměrně vzdálené. Taková síť pak může zahrnovat kromě spotřebitelů i velké množství zařízení pro výrobu 

elektřiny nebo její uskladňování. V extrémním případě může být schopná i provozu v ostrovním režimu. 

 

1 Studie komunitní energetiky ve městě 

 Analýza potenciálu zapojení budov města do 

komunitní energetiky, jejich propojení, souběhu 

spotřeb a výroby a ekonomického potenciálu, včetně 

analýzy zapojení veřejnosti do komunity 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2024 

Náklady: 500 tis. Kč 

Zdroj financování: EFEKT MPO, vlastní 

zdroje 

2 Pilotní projekt komunitní energetiky 

 Pilotní propojení několika budov či technologií ve 

vlastnictví města a dalších stran (firmy, nevládní 

neziskové organizace, fyzické osoby). Cílem je 

realizace pilotního projektu, který by mohl sloužit jako 

vzorový pro energetická společenství v Přerově.  

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024‒2025 

Náklady: 10 mil. Kč 

Zdroj financování: HORIZON, Interreg, 

Modernizační fond, vlastní zdroje, 

soukromé zdroje, crowd-investing 
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3 Městská společnost pro komunitní energetiku 

 Základ pro širší platformu k propojení veřejnosti a 

města do energetické komunity, plní roli obchodníka 

s energiemi, správce podpůrných technologií a 

správce elektráren v majetku města. Projekt spočívá 

v organizaci, právním a technickém poradenství, 

nastavení obchodních modelů apod.  

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2025 

Náklady: 600 tis. Kč 

Zdroj financování: vlastní zdroje 

 

 

Opatření I. Veřejné osvětlení 

 

   

Snížení emisí CO2 Snížení konečné spotřeby 

energie MWh 

Množství energie 

z obnovitelných zdrojů MWh 

Naplánováno: 

270 

Naplánováno: 

604 

Naplánováno: 

‒ 

Z toho projekty města: 

261 

Z toho projekty města: 

559 

Z toho projekty města: 

‒ 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

626 
 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

1 279 

Očekávané dle hlavního 

modelu: 

‒ 

 

Veřejné osvětlení představuje významnou položku ve spotřebě energií každé obce. Na jeho provoz dnes 

je kladeno velké množství, mnohdy protichůdných požadavků. Do nedávné doby byly dominantní 

používanou technologií sodíkové výbojky. Současným trendem je jejich náhrada za LED osvětlení. Čistě 

teoretická účinnost těchto dvou technologií je velmi podobná (světelný výkon v rozsahu 100‒200 lm/W, u 

klasických žárovek je to 15 lm/W). LED světla však přinášejí množství výhod, které v konečném důsledku 

umožňují dosažení úspor. Proto přechod na LED osvětlení dává smysl. Značný potenciál úspory skýtá i 

modernizace regulace napájení a stabilizace napětí. 

 

Vysokotlaké sodíkové výbojky, které dosahují velké účinnosti, jsou charakteristické pro lidský organismus 

příjemným oranžovým světlem. Jejich účinnost je však přímo závislá na parametrech osvětlení ‒ klesá se 

zvýšením barevné teploty do studenějšího spektra. Navíc sodíkové výbojky nejsou účinné při malém 

výkonu a mají minimální možnosti regulace. To často vede k naddimenzování intenzity osvětlení. Vykazují 

také větší poruchovost, a tedy i vyšší nároky na údržbu. 

 

Oproti tomu LED světla jsou mnohem univerzálnější a lépe přizpůsobitelné pro konkrétní aplikaci. Mohou 

mít různou barevnou teplotu, ta navíc může být i proměnlivá, je možné regulovat intenzitu, automaticky je 

vypínat či spínat podle potřeby a z důvodu složení z malých segmentů (světelných čipů) je možné světlo 

lépe nasměrovat. 

 

Zcela nežádoucí je směřování světla do horního poloprostoru. Takové světlo nemá žádné využití a pouze 

přispívá ke vzniku nežádoucího světelného smogu (negativní pro lidi i pro přírodu). Dnešní svítidla mají 

vždy horní prostor zastíněný (nebo v případě LED svítidel zcela mimo směr vyzařování světla), v minulosti 

se však hojně využívala kulová svítidla, obvykle jako parkové osvětlení. Taková světla by měla být měněna 

přednostně. Světla VO by také měla být navržena tak, aby minimalizovala svícení na budovy a prostup 

světla do obytných místností. Z bezpečnostních důvodů by také svítidla měla disponovat cloněním proti 

oslnění, které zvlášť moderní bodová světla mohou způsobit. 
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Co se týče barevné teploty, zde je potřeba volit řešení podle konkrétní situace. Bezpečnostní požadavky 

pro provoz na pozemních komunikacích a křižovatkách upřednostňují bílé světlo (obvykle se využívá 

neutrální bílá o teplotě 4000 K). Pro životní prostředí a biorytmus člověka jsou však škodlivé modré složky 

spektra. Pro rezidenční oblasti nebo přírodní oblasti se proto doporučuje využívat teplou bílou (2500‒

2700 K). Ve zvláště citlivých přírodních oblastech je možné volit spektrum tzv. Amber (jantarové) o barevné 

teplotě 1800‒1900 K, které neobsahuje žádné složky modrého světla pod 500 nm vlnové délky. 

 

Moderní Smart řešení využívající LED svítidla a komunikační moduly umožňují aktivní řízení osvětlení. Na 

méně exponovaných místech mohou svítidla reagovat na pohyb a v době kdy jsou nevyužité se vypínat 

nebo tlumit intenzitu. Možná je i automatická změna intenzity v průběhu noci (pokles na minimální intenzitu 

v nočních hodinách) nebo regulace intenzity v závislosti na změnách odrazivosti povrchu či průsvitnosti 

ovzduší (mokrý povrch, mlha apod.). Změnu intenzity lze kombinovat i se změnou barevné teploty (podle 

denní doby nebo podle uživatele ‒ auto vs. chodec). Na méně exponovaných místech je možné využít VO 

s integrovanými fotovoltaickými panely a vlastním bateriovým uložištěm. 

 

Kromě VO se ve veřejném prostoru vyskytuje také architektonické osvětlení. Jeho cíl je primárně upoutání 

pozornosti na konkrétní (většinou historickou nebo sakrální) budovu, případně dotvoření panoramatu 

města. Pro život ve městě ani pro uchování hodnoty architektury však takové osvětlení nemá velký význam. 

Je proto vhodné takové osvětlení výrazně omezit, případně jej na noc zcela vypínat. Velkým problémem 

jsou také časté výrazné přesvity do prostoru nad památkou, které představují plýtvání energií a zásadně 

přispívají ke světelnému smogu. Řešením je vhodné umístění svítidel tak, aby nesměřovaly dominantně 

vzhůru, případně pečlivé vytvarování kužele světla, které moderní LED světla umožňují. 

 

Obdobným problémem jsou nasvětlené reklamní plochy (billboardy), které často produkují světelný kužel 

s výrazným přesvitem směřující kolmo vzhůru, nebo světelné reklamní tabule, které kromě spotřeby 

energie oslňují účastníky provozu a negativně ovlivňují veřejný prostor. Město by proti všem formám 

světelné reklamy mělo aktivně bojovat a striktně neumožnit výstavbu nových. Odstranění stávajících 

instalací však je obtížně řešitelné s ohledem na minimální podporu v legislativě. 

 

1 Pravidelná obnova pasportu VO 

 Doplnění chybějících údajů, mapování aktuálního 

stavu 

Zodpovědný orgán: město 

Období: každoročně 

Náklady: ‒ 

Zdroj financování: vlastní zdroje 

2 Modernizace svítidel VO 

 Výměna klasických a sodíkových svítidel za 

moderní úsporná LED svítidla s možností plynulé 

regulace 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2025 

Náklady:  

Zdroj financování: EFEKT MPO, 

Modernizační fond 

3 Vyhotovení plánu obnovy veřejného osvětlení v místní části Přerov I-město 

 Vypracování dokumentu, na jehož základě bude 

město Přerov směřovat k energetickým úsporám v 

oblasti problematiky VO. Předpokládaný termín 

dodání: 02/2023 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2023 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje 

  



 

 

124 
 

4 SMART systémy ve veřejném osvětlení 

 Regulace intenzity svícení podle denní a roční 

doby, počasí (tlumení za mokra), a podle 

aktuálního provozu, včetně možnosti regulace 

barevné teploty světla 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: EFEKT MPO, 

Modernizační fond, vlastní zdroje 

5 Omezení architektonického osvětlení  

 Snížení intenzity osvětlení, případně vypínání 

osvětlení objektů, v nočních hodinách všech 

objektů ve městě 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2023 

Náklady: ‒ 

Zdroj financování: ‒ 

6 Výměna VO v areálu PRECHEZA 

 Výměna sodíkových výbojek za moderní úsporná 

LED svítidla 

Zodpovědný orgán: externí 

PRECHEZA a.s. 

Období: 2022‒2024 

Náklady: neznámé 

Zdroj financování: soukromý 

7 Výměna VO v areálu bývalých přerovských strojíren 

 Výměna sodíkových výbojek za moderní úsporná 

LED svítidla 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022‒2024 

Náklady: neznámé 

Zdroj financování: veřejné + dotace 

 

 

Opatření J. Nákup energií 

 

Vliv tohoto opatření na úsporu emisí nebyl vyčíslen. Lze provést až po změně v nákupu energií. 

 

Zvyšování podílu výroby z vlastních OZE má své limity. Část energie bude vždy nutné řešit dodávkami 

z rozvodné sítě (budování kompletní energetické soběstačnosti v tuto chvíli nedává  

z ekonomického pohledu a také z pohledu zajištění bezpečnosti a stability dodávek energií příliš smysl). 

Při nákupu elektřiny by však měl být také zohledněn environmentální aspekt.  

 

Při výběru dodavatele, který využívá přednostně OZE, lze snížit související uhlíkovou stopu až o 80 %. Dle 

existujících zkušeností nemusí být cena takto dodávané tzv. zelené elektřiny vyšší, než je tržní průměr. 

Cena elektřiny v každém okamžiku se totiž odvíjí od nejdražší v danou chvíli připojené elektrárny a původ 

konkrétní elektřiny tak není v ceně zohledněn. 

 

Pro elektřinu vyráběnou výhradně z obnovitelných zdrojů existuje certifikace. Elektrárna, která podléhá 

certifikaci se zaváže k výrobě určitého množství energie, pro poté při prodeji může doložit certifikát. 

S těmito certifikáty se dále může volně obchodovat, již bez vazby na konkrétní prodanou elektřinu. 

Vydávání a přenos těchto certifikátů v rámci EU sdružuje a koordinuje systém EECS (European Energy 

Certificate System). 
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1 Nákup certifikované elektřiny z obnovitelných zdrojů 

 Při nákupu elektřiny pro potřeby města nad rámec 

vlastní výroby lze upřednostnit dodavatele nabízející 

certifikovanou obnovitelnou elektřinu. Podmíněno 

budoucí stabilizací trhu s energiemi a finanční 

výhodností opatření.  

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024‒2030 

Náklady: ‒ 

Zdroj financování: vlastní zdroje 

 

 

 

Opatření K. Komplexní opatření 

 

Opatření má pouze druhotný vliv na úsporu emisí a energie podporou jiných opatření 

 

Pro novou výstavbu v budoucnosti je potřeba nastavit vysokou úroveň environmentálních požadavků na 

developery. U všech nových staveb je potřeba klást důraz na nízkou spotřebu energie, vlastní výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů a na přednostní využívání lokálních stavebních materiálů a materiálů 

s nízkou uhlíkovou stopou. Důležitá je také vysoká úroveň potenciální recyklovatelnosti a znovu 

využitelnosti použitého materiálů. 

 

Prováděná opatření je možné vzájemně technologicky provázat. Takové řešení nabízí koncept Smart City, 

spočívající na faktu, že se běžně prováděné činnosti dějí koordinovaně a automatizovaně, s vysokým 

využitím informačních systémů a tzv. otevřených dat. V rámci Smart city konceptu je u běžného města 

možné začít pracovat na úrovni jednotlivých ulic nebo čtvrtí. Čtvrti či ulice je také možné budovat jako tvz. 

Energeticky pozitivní. Tedy obsahující takový mix opatření, aby jejich celková spotřeba energie byla menší 

než množství energie, které je na jejich území z udržitelných zdrojů vyrobeno. 

 

Pro financování úsporných opatření jsou kromě tradičních mechanismů k dispozici i nové způsoby, jakým 

je například metoda EPC (Energy Performance Contracting, do češtiny překládáno jako energetické služby 

se zárukou). Fungují tak, že energetická společnost dodá technologii a zaručí se za velikost dosažených 

úspor na straně města. Investor (město) pak po sjednanou dobu platí za dodanou technologii z těchto 

uspořených peněz. Město tak má minimální výši úspor smluvně garantovanou, zatímco investor je 

motivován nasadit skutečně úsporné řešení, protože mu umožní maximalizovat svůj zisk. S tím, že zisk  

z dosažených úspor nad stanovený minimální rámec může být mezi město a poskytovatele rozdělen dle 

domluvy. 

 

Dalším způsobem, jak může město investovat do obnovitelných zdrojů energie je umožnit občanům 

finančně se podílet vlastní investicí na výstavbě obecní elektrárny (komunitní financování). Kupříkladu ve 

Vídni bylo takto s velkým zájmem postaveno mnoho solárních elektráren, ve kterých si občané města měli 

možnost koupit podíl o odpovídající jednomu nebo několika solárním panelům (více v kapitole o příkladech 

dobré praxe). 

 

Osvědčeným způsobem, jak nastavit v rámci města a jeho organizací financování úsporných opatření je 

zřízení tzv. fondu úspory energie. Podstatou je, že peníze ušetřené díky opatření financovaného z tohoto 

fondu jsou odváděny zpět do fondu a v budoucnu jsou tak z něj financována další úsporná opatření. Část 

z vybraných peněz je odváděna do rozpočtu města, část je rozdělena do rozpočtů zúčastněným subjektům 

a malá část putuje do fondu odměn, který slouží jako motivace pro pracovníky významně se podílející na 

realizaci opatření. Průkopníkem tohoto řešení je město Litoměřice (i tomu více v kapitole o příkladech dobré 

praxe). 

 

Způsobem, jak může Přerov podpořit provádění opatření v soukromém a rezidenčním sektoru, je zřízení 

služby poradenství pro energetiku, adaptační opatření a udržitelnost. Obyvatelé města by zde mohli 
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bezplatně získat rady ohledně správného výběru opatření, možností získání dotací, kontakty na projekční 

a realizační firmy. Může být nabízena i pomoc s vyplňováním žádostí či služba poskytování záloh na 

opatření se zpětně vyplácenými dotacemi (například NZÚ), viz dále kapitola obsahující příklady dobré 

praxe. Takové poradenské centrum by zároveň mohlo sloužit také pro koordinaci projektů komunitní 

energetiky. 

 

Klíčovou je rovněž široká osvěta veřejnosti. de o často podceňovanou ale klíčovou rovinu řešení témat 

SECAP a udržitelného rozvoje. Účelem je zvyšovat a kultivovat povědomí obyvatel města v oblastech 

SECAP. Motivací jsou jednak finanční úspory konkrétních domácností, firem, tak zlepšení jejich uhlíkové 

stopy, snižování emisí CO2 a v neposlední řadě posilování povědomí o změně klimatu a dopadech lidské 

činnosti na životní prostředí.  

 

 

1 Projekty EPC opatření na budovách města 

 Analýza potenciálu EPC opatření na budovách 

města i jeho organizací (vč. souběhu projektu EPC s 

investičními a dotačními projekty) a následná 

realizace vybraných opatření metodou EPC (v 

kombinaci s dotačními tituly typu OPŽP, 

Modernizační fond).  

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: 2025‒2030 

Náklady: 0,5 mil. Kč (příprava), dále 

náklady nese kontraktor / dodavatel EPC 

Zdroj financování: EPC, ELENA,  

2 Poradenské centrum pro energetiku, adaptační opatření a udržitelnost 

 Centrum by poskytovalo základní poradenské služby 

pro obyvatele města, firmy a další organizace 

v oblasti energetických úspor, OZE, opatření 

v oblasti adaptace na změnu klimatu, šetrného 

hospodaření se zdroji, cirkulární ekonomiky apod.  

Součástí poradenství by byl také základní informační 

servis v oblasti dotací, networking atd.  

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: 2025‒2030 

Náklady: 0,5 mil. Kč (příprava), dále 

náklady nese kontraktor / dodavatel EPC 

Zdroj financování: EFEKT MPO, vlastní 

zdroje, Norské fondy, NPŽP 

3 Osvěta v oblasti energetiky  

 Informační osvětové aktivity pro obyvatele Přerova v 

oblasti energetické účinnosti a využívání OZE. Cílem 

je mj. zvýšit znalosti o racionálním využívání budov 

(osvětlení, vytápění, ohřev vody, větrání), znalosti o 

technologiích. Osvěta bude prováděna městem, 

pořádáním akcí pro veřejnost, setkání s obyvateli, 

vzdělávacích kurzů, workshopů, ukázkových lekcí, 

soutěží nebo webových seminářů.  

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: každoročně 

Náklady: 0,35 mil. Kč ročně 

Zdroj financování: NPŽP, Norské fondy, 

vlastní zdroje a sponzoring (soukromé 

zdroje) 

4 Osvěta v oblasti adaptace na změnu klimatu a udržitelnosti  

 Účelem je osvěta a poradenství pro širokou veřejnost 

týkající se udržitelnosti, klimatu, energetiky, ochrany 

životního prostředí, udržitelné mobility (včetně 

kampaně na podporu využívání MHD). Komunikace 

může zahrnovat eventy, neperiodické publikace, 

informační a výukové materiály, programy se 

zaměřením na EVVO (vč. pedagogických a 

nepedagogických pracovníků školských zařízení, 

pracovníků center ekologické výchovy, ekologických 

poraden a nevládních neziskových organizací 

působících na území města.  

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: každoročně 

Náklady: 0,35 mil. Kč ročně 

Zdroj financování: NPŽP, Norské fondy, 

vlastní zdroje a sponzoring (soukromé 

zdroje) 

Pozn. výše uvedená opatření K3 a K4 je vhodné spojit také s pořádáním Dnů pro klima (povinnost signatářů Paktu starostů a 

primátorů, závazek z dotace NPŽP).  
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7.1 Plán opatření pro naplnění monitorovacího indikátoru projektu 
 

Město jako příjemce dotace má za povinnost naplánovat opatření s předpokládanou roční úsporou energie 

400MWh. Pro snazší dosažení tohoto cíle je zde přiložená tabulka (Tab. 54), která shrnuje přínos projektů 

uskutečněných v jednotlivých letech. Jsou zde zahrnuty projekty města (označeny modře) a projekty města 

a externích subjektů (označeny oranžově, počítá se poměrná část pro město). 

 

Tab. 54: Plán realizace opatření města v jednotlivých letech 

Rok Opatření Předpokládaná úspora energie MWh 

2023 B5, C4, C7, D1 414 

2024 B5, C4, E1, I7  410 

2025 B3, B5, I2 706 

2026 A1, B1, B5 457 

2027 A1, B1, B5 457 

2028 A1, B1, B5 457 

2029 A1, B1, B5 457 

2030 A1, B1, B5 457 

Opatření A1, B1, B5 a C4 jsou rozdělena do více let 

 

 

 
Obr. 41: Plánované úspory energie k dosažení s projekty města v jednotlivých letech 
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8. NÁVRHY V OBLASTI DOPRAVY 

V této kapitole je uveden seznam typových opatření a k nim přiřazených projektů, které reagují na zjištěnou 

situaci v Přerově v oblasti dopravy. Tato opatření si kladou za cíl podstatné snížení emisí GHG v dopravě 

a celkové zlepšení a zefektivnění dopravního systému ve městě. Zároveň jsou plánována tak,  aby v jejich 

důsledku nedošlo ke zhoršení dostupnosti dopravy a mobility obyvatelstva. 

 

Emise tCO2 2011 2017 2021 úspora za celé období 

Oblast dopravy 59 463 66 765 66 191 -11,31 % 

 

Pro dosažení cíle snížení emisí o 40 % oproti výchozímu roku je potřeba v oblasti dopravy produkovat 

emise menší, než 35 677 tCO2. To představuje oproti aktuálnímu stavu snížení o 30 513 tCO2. 

 

Středí scénář v oblasti dopravy předpokládá snížení emisí o 28 102 tCO2, což je méně než by byl 40% 

pokles. V případě dosažení tohoto scénáře je tak nezbytné část emisí kompenzovat v oblasti budov a 

zařízení, kde je možné dosáhnout větších úspor, než je nezbytné k naplnění cíle v rámci sektoru. 

 

Opatření L. Veřejná a multimodální doprava 

 

 
Snížení emisí CO2 

 

Naplánováno: 

? 

Z toho projekty 

města: 

? 

Očekávané dle 

hlavního modelu: 

7 758 
 

 

Moderní dopravní systém splňující nároky na udržitelnost, uživatelskou přívětivost a cenovou dostupnost 

by měl být postavený na vzájemné provázanosti různých druhů dopravy (dopravních módů). Uživatel tak 

volí konkrétní dopravní prostředek vždy pro účel dané cesty a má k dispozici širokou škálu možností. 

Navzájem se tak doplňuje železniční a autobusová doprava, taxi služba a sdílení automobilů společně 

s individuální automobilovou dopravou. Dále cyklodoprava, systémy sdílení kol a koloběžek, doplněné pěší 

dopravou. Cestující může pro různé části cesty využít různé druhy dopravy. Například od domu vyrazit 

automobilem k nejbližšímu nádraží, tam zaparkovat a pokračovat dále vlakem. Proto je u moderního 

dopravního systému nezbytné vytváření vzájemných vazeb ve formě pohodlných přestupních terminálů, 

P+R nebo K+R parkovišť či uzamykatelných cykloboxů. Různé druhy dopravy by měly tvořit alternativu pro 

různé účely, nikoliv si navzájem konkurovat. 

 

Kvalitní veřejná doprava je podmíněná dostatkem pravidelných cestujících. Aby cestující dávali veřejné 

dopravě přednost před individuální automobilovou dopravou, je nutné, aby byla pro ně dostatečně 

atraktivní. Zásadní podmínka je konkurenceschopnost z hlediska cestovní doby. Nutná je tvorba ucelené 

sítě linek, která přednostně obsluhuje hlavní dopravní proudy a zároveň vytváří dobré přestupní vazby do 

vedlejších směrů. Dále dobré pokrytí území zastávkami, využívání moderních a pohodlných vozidel, ve 

kterých se cestující budou cítit příjemně, přehledný cenový tarif a kvalitní informační systémy informující 

cestující o přestupních vazbách, zpoždění a mimořádných událostech. 

 

Zásadní je u veřejné dopravy její financování. Levnější jízdné (případně doprava ve městě zcela zdarma) 

má potenciál přilákat velké množství cestujících. Ovšem vyžaduje větší financování z rozpočtu města. 

Vyšší počet cestujících však zlepšuje efektivitu celého systému a snižuje nároky na zbytek dopravní 

infrastruktury (častější opravy silnic, parkovací místa apod.). V situaci, kdy stoupají náklady na veřejnou 

dopravu je často zvažováno omezení jejího rozsahu. Takové řešení však vždy vede k úbytku cestujících, 

což opět zvyšuje finanční náročnost a vede k další destrukci systému (včetně zastavení průběžné obnovy 
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vozidel). Náprava této situace pak vyžaduje značnou jednorázovou investici, která převyšuje finance 

potenciálně uspořené předchozím omezením dopravy. 

 

1 Marketingová podpora hromadné dopravy 

 Propagační aktivity zdůrazňující pozitivní stránky 

VHD, např. efektivita, cenová výhodnost, pohodlí, 

realizované modernizace a ekologie 

Zodpovědný orgán: město 

Období: průběžně 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, 

soukromé zdroje (sponzoring) 

2 SMART dopravní informační systém 

 Komplexní systém zahrnující inteligentní zastávky 

VHD, informační panely ve vozidlech, sledování 

polohy vozidel, mobilní aplikaci, možnost 

elektronického placení jízdného, integraci různých 

dopravních systémů včetně zapojení alternativní 

dopravy, případně platby parkování automobilů. Vše 

s důrazem na pohodlí a efektivitu používání 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024‒2026 

Náklady:  

Zdroj financování:  

3 Podpora rozšíření a většího využívání parkovišť zapojených do multimodální dopravy 

 Budování nových parkovacích ploch v režimu Park 

and Ride (P+R), Bike and Ride (B+R) a Kiss and 

Ride (K+R). Z návazností na železniční a 

autobusové zastávky, s cílem minimalizovat 

množství vozidel v centru města. Včetně 

marketingových aktivit 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024‒2027 

Náklady:  

Zdroj financování: NPŽP, SFDI, IROP, 

vlastní zdroje 

4 Umístění cyklostojanů do prostor města 

 Umístění cyklostojanů do strategických míst v rámci 

města, navazujících na cyklistickou infrastrukturu. 

Část kapacity stojanů by měla disponovat dobíjením 

pro elektrokola 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2025 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, cizí 

zdroje (sponzoring) 

5 Prověření trasování MHD 

 Revize trasování linek v návaznosti na vybudování 

stavby I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“, 

případně na model hlavních přepravních proudů v 

rámci města, který bude reflektovat změnu situace a 

celkové zklidnění silniční dopravy ve městě po 

zprovoznění dálnice D1 v úseku kolem Přerova. 

Preference systému s páteřními linkami ve velmi 

krátkém taktu, doplněná vedlejšími linkami 

zajišťujícími pokrytí dopravou v celé šíři města. 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024‒2026 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje 

6 Podpora systému sdílení kol  

 Zajištění systému sdílených kol, využívajícího 

hnízdový systém ukládání vozidel, s částečnou 

integrací do systému veřejné dopravy 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2024 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní a soukromé 

zdroje, PPP 
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7 Podpora carsharingu 

 Zajištění bázování vozidel na území Přerova v rámci 

většího systému sdílení automobilů (např. Car4way, 

Auto na půl či Ajo) 

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: 2023‒2024 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní a soukromé 

zdroje 

 

 

Opatření M. Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

 

 
Snížení emisí CO2 

 

Naplánováno: 

293 
 

Z toho projekty 

města: 

293 
 

Očekávané dle 

hlavního modelu: 

10 631 
 

 

Největší díl snížení emisí ve světe, kde neustále stoupá poptávka po mobilitě, musí přinést přechod od 

vozidel s motory na fosilní paliva k bezemisním technologiím. Tento přechod se v budoucnu nezbytně musí 

odehrát u všech hlavních druhů dopravy osob i nákladu, počínaje individuální automobilovou dopravou 

(IAD), přes veřejnou autobusovou a vlakovou až k mezikontinentální letecké a námořní dopravě. 

 

Pohony a technologie 

Účinnost dnešních spalovacích motorů se pohybuje v rozmezí cca 30‒40 %. Dochází sice k jejich neustálému 

průběžnému vylepšování, ovšem k drastickému zlepšení jejich účinnosti nejspíš v nejbližších letech nedojde. Proti 

zlepšování spotřeby motorů navíc jde v posledním desetiletí trend obliby SUV vozidel. Ta se vyznačují vyšší 

hmotností a horší aerodynamikou, což jsou parametry, které spotřebu vozidla nezanedbatelně zvyšují.  

 

Určité úspory ve spotřebě a množství produkovaných emisí přinášejí hybridní automobily (HEV), kombinující 

spalovací motor s elektromotorem. Jedná se o širokou škálu různých řešení, kde elektromotor může pohánět vozidlo 

samostatně nebo pouze doplňuje výkon spalovacího motoru. Plug-in hybridy (PHEV), které lze dobíjet ze sítě, je 

možné na krátké vzdálenosti provozovat čistě na elektrický pohon, se zachováním možnosti pohodlně cestovat na 

delší vzdálenosti bez zdlouhavého dobíjení během cesty. Zdají se tak být ideálním přechodným stadiem. Jejich 

nevýhodou však je vysoká pořizovací cena a technická složitost způsobená nutností zakomponovat do vozidla dva 

pohonné systémy. 

 

Úsporu emisí CO2 mohou přinést i alternativní paliva s nižším obsahem uhlíku na jednotku energie. Typicky se 

jedná o zkapalněný ropný plyn (LPG) a stlačený zemní plyn (CNG). V minulosti proběhla silná vlna přechodu k CNG 

u autobusové dopravy. CNG přináší ve srovnání s naftovými vozidly redukci emisí o cca 1/3. Ve spojení se snadnou 

dostupností se tedy jedná o vhodné přechodné stadium. Jeho role se však do budoucna při směřování k uhlíkové 

neutralitě bude zmenšovat. Negativní vliv také má současná geopolitická situace spojená s hrozbou nedostatku 

zemního plynu a strmého růstu cen. 

 

U bezemisních vozidel se uvažuje o třech možných cestách. Jsou jimi bateriová elektrická vozidla (elektromobily), 

vodíkové palivové články a syntetická paliva. Vodíkový pohon, ačkoliv dnes již existuje jako komerčně dostupný 

produkt, má podle odborníků nejmenší pravděpodobnost masového rozšíření. Problematická je zvláště nízká 

účinnost výroby vodíku i jeho využití v palivovém článku (plynný vodík je vlastně baterie, do které se při jeho výrobě 

uloží vysoké množství energie; v palivovém článku je z něj energie opět uvolněna při reakci s kyslíkem, z vodíku a 

kyslíku poté vzniká voda ‒ jako jediný odpadní produkt). Vodík je také náročný na manipulaci, a přestože má jen 

nízkou hmotnost, pro uchování velkého množství energie vyžaduje obrovské prostory. 

 

Ve fázi vývoje a testování se momentálně nacházejí syntetická paliva, představující uhlíkově nulové řešení ‒ 

všechen využitý uhlík je odebraný z atmosféry a po spálení je do ní vrácen (podobně jako u biopaliv přidávaných 

k benzínu a naftě). Mělo by být možné je využívat ve standardních spalovacích motorech. Přetrvává lokální 

znečišťování ovzduší a relativně nízká účinnost spalovacích motorů doplněná potenciálně nízkou účinností výroby 
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těchto paliv. Jsou často uváděny odpůrci elektromobility jako řešení pro uchování spalovacích motorů. Jejich 

budoucnost a finanční nákladnost však v současnosti není možné odhadnout. 

 

Elektromobily (EV) představují momentálně nejpreferovanější variantu ekologizace dopravy. Jsou dnes již široce 

dostupné, byť jsou stále dražší než běžná vozidla. Nesou s sebou řadu technických nevýhod (hmotnost baterií, 

jejich náročná likvidace/recyklace) i praktických omezení ‒ zvláště relativně krátký dojezd v kombinaci s dlouhou 

dobou nabíjení. Nejedná se však o neřešitelné problémy, pouze vyžadují jiný přístup k cestování, vyžadující lepší 

plánování a zakomponování principů multimodální dopravy. Mezi jejich výhody patří nulové lokální emise, nižší 

úroveň hluku, vysoká účinnost elektromotorů a konstrukční jednoduchost (odpadají zde některé složité součásti 

automobilu, např. převodovka). Při použití baterie s odpovídající životností nebo s její výměnou lze očekávat 

životnost takového vozidla až několik desítek let. 

 

Z pohledu dopravy ve městě má IAD dominantní podíl na tvorbě emisí. Významný odklon od fosilních paliv 

by tedy měl proběhnout právě zde. Město však zde má jen omezené možnosti spočívající hlavně 

v budování infrastruktury (viz opatření Opatření N a Opatření O) a vzdělávání obyvatelstva (viz opatření 

Opatření P). 

 

U vozidel pro komunální účely má město prostor pro různá řešení. Elektromobily mohou najít uplatnění u 

služebních vozidel zaměstnanců. Možná ještě efektivněji lze elektrifikovat vozový park technických služeb, 

které typicky využívají množství různých vozidel a strojů ‒ od dodávek a víceúčelových malých nákladních 

vozidel, přes sekačky ke sněhovým rolbám. 

 

Nasazení bezemisních a nízkoemisních vozidel je vhodné i u veřejné dopravy. Zde se rovněž nabízí široká 

paleta řešení, která je možné vzájemně kombinovat. Elektrická vozidla mohou být nasazená ve formě 

elektrobusů či trolejbusů nebo jejich kombinace (parciální trolejbusy). To však vyžaduje budování 

dodatečné infrastruktury. Větší potenciál pro využití má zde i vodík, pro který je možné vybudovat technicky 

pokročilé plnící zázemí. Ideálně přímo navázanou na provoz, ve kterém se vodík vyrábí (ať už jako odpadní 

produkt v průmyslové výrobě nebo z přebytků obnovitelné energie). 

 

V nákladní dopravě obsluhující lokální oblast představují vhodné řešení elektrická vozidla. Dojezd je pro 

jejich potřeby dostatečný a obvykle se nabízí snadná optimalizace časového rozvrhu dobíjení mezi jízdami. 

Vyhovující pro EV je také časté zastavování, typické např. pro poštovní nebo kurýrní vozidla. Obtížnější 

pozici má dálková nákladní doprava, pro jejíž účely dojezdy dnešních EV nejsou dostatečné a jiná řešení 

dosud nejsou běžně dostupná. Preferována je tak multimodální doprava s maximálním využitím železnice 

a použití silničního vozidla pouze k dopravě tzv. poslední míle. 

 

Mezi bezemisní vozidla lze počítat i bezmotorová vozidla (typicky jízdní kola a koloběžky), či jejich 

elektrifikované varianty. Vhodná je podpora jejich využívání pro pravidelné dojíždění, ať už ve formě 

dostupné a bezpečné infrastruktury nebo zázemí pro jejich využívání ve firmách a na školách (parkování a 

uložení, zázemí pro sprchování a převlékání). 

 

1 Elektrizace vozového parku MMP 

 Částečná náhrada služebních vozidel města za 

elektromobily, včetně vybudování dobíjecí stanice 

nižšího až středního výkonu před budovami 

magistrátu (dle dotační politiky státu). 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2025‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: OPŽP, vlastní zdroje 

2 Elektrizace vozového parku SSMP 

 Výměna vozového parku organizace za 

elektromobily (nutná úpravu vozidla na přepravu 

obědů pro klienty pečovatelské služby), cílový stav 

Zodpovědný orgán: město 

Sociální služby města Přerova p.o. 

Období: 2024‒2027 

Náklady:  
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100 % obměna vozidel na elektrický pohon včetně 

vybudování dobíjecí stanice v areálu organizace 

Zdroj financování: OPŽP, vlastní zdroje 

3 Elektrizace vozového parku TSMP 

 Náhrada části vozidel TSMP za elektromobily, 

přednostně LUV či víceúčelových nákladních vozidel 

a osobních automobilů (elektromobily či PHEV), v 

pozdější fázi např. sekačky či jiná lehká speciální 

vozidla 

Zodpovědný orgán: město 

TSMP a.s. 

Období: 2025‒2028 

Náklady:  

Zdroj financování: OPŽP, vlastní zdroje 

4 Zvýšení podílu bezemisních vozidel v rámci MHD 

 Zvýšení počtu elektrobusů ze současných dvou na 

4‒8, v závislosti na zkušenostech z provozu a 

možnostech nasazení na linky 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: IROP, OPŽP, vlastní 

zdroje, soukromé zdroje (dopravci) 

5 Obměna vozového parku MHD za bezemisní nebo nízkoemisní 

 V rámci soutěže na provozovatele MHD po roce 

2027 stanovit požadavky na vozidla s bezemisním 

nebo nízkoemisním provozem (v závislosti na 

aktuálních možnostech) 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2027 

Náklady:  

Zdroj financování: IROP, OPŽP, vlastní 

zdroje, soukromé zdroje (dopravci) 

 

 

Opatření N. Modernizace a optimalizace dopravní sítě 

 

 
Snížení emisí CO2 

 

Naplánováno: 

264 
 

Z toho projekty 

města: 

264 
 

Očekávané dle 

hlavního modelu: 

7127 

 

Velké ztráty způsobuje nedostatečná plynulost dopravy, která je typická zvláště pro větší města. Hlavní 

opatření, která na toto reagují spočívají v usměrnění a regulaci dopravy. Základem je vymezení tranzitní 

dopravy z obydlených oblastí (v případě Přerova zvláště výstavba dálnice D1, což je ovšem investiční akce 

ŘSD), dále přesun části dopravy pod zem, stavba okružních a mimoúrovňových křižovatek, vymezení 

jednosměrných ulic či omezení zákaz vjezdu do určitých oblastí, kde je větší koncentrace pěších osob. 

Vhodné je také vyhrazení jízdních pruhů pro hromadnou dopravu. 

 

Taková opatření by se v prvé řadě měla soustředit na odstranění úzkých hrdel (předcházení dopravním 

zácpám) a kritických míst, kde se setkává více dopravních proudů, či druhů dopravy. Zároveň je při 

plánování nezbytné počítat s tím, že rozšíření silnice či vybudování nového silničního spojení výrazně 

neuvolní stávající spojení, nýbrž zvýší celkový počet vozidel, které dané spojení využívají (tento jev se 

nazývá dopravní indukce). Budovaní zcela nových silnic proto obvykle není řešení pro zvýšení plynulosti 

dopravy.  

 

Řešení organizace dopravy je možné doplnit řadou technických SMART řešení. Plynulost dopravy může 

zvýšit řízení semaforů, které aktivně reaguje na dopravní situaci (možné je i automatické upřednostnění 

vozidel MHD či IZS). Dále vyladění návaznosti semaforů (tzv. zelené vlny), či odpočet času zbývajícího do 

přepnutí semaforu. SMART systémy mohou být využity i pro efektivnější navigaci řidičů k volným 

parkovacím stáním. 



 

 

133 
 

 

V případě nové výstavby na větších územních celcích by mělo být k městskému prostoru přistupováno tak, 

aby zásah dopravy do veřejného prostoru byl co nejvíce potlačen. Parkovací stání by měla být soustředěná 

pod zem či do parkovacích domů. Je také potřeba brát ohled na průchodnost územím pro pěší či pro 

cyklistickou dopravu. Vhodná je také prioritizace bezemisních automobilů ‒ to má za následek podporu 

jejich využívání obyvateli města a zároveň pozitivní vliv na ovzduší. EV mohou mít vyhrazená přednostní 

parkovací stání, mohou také mít povolený vjezd do některých zón centra města, kam ostatní vozidla 

nemohou atp. 

 

1 Dopravní model města 

 Vytvoření podrobného dopravního modelu 

zahrnující všechny přepravní proudy v individuální 

i veřejné dopravě. Zmapování situace po 

zprovoznění dálnice D1 v úseku kolem Přerova 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024‒2027 

Náklady: 1,5 mil. Kč 

Zdroj financování: vlastní zdroje 

2 Snížení rychlosti v rezidenčních oblastech 

 Zavedení zón 30 či Obytných zón v rámci 

rezidenčních oblasti s celkovým zklidněním 

dopravy v daných lokalitách 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2025‒2027 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje 

3 Omezení vjezdu vozidel do centra města 

 Rozšíření pěší zóny a zóny s omezením vjezdu 

automobilů mimo dopravní obsluhy na oblast 

širšího centra. Vznik lidsky vstřícných veřejných 

prostranství a navracení ulic lidem (namísto aut). 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024‒2030 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje 

4 Bezplatné užívání dálničního obchvatu 

 Zajistit stálou možnost využití dálničního obchvatu 

D1 města Přerova bez dálničního poplatku 

z důvodu redukce intenzity dopravy ve městě 

Zodpovědný orgán: město 

Období: po zprovoznění dostavby D1 

Náklady:  

Zdroj financování: SFDI, ŘSD, bez nároku 

na vlastní zdroje 

5 Stavba parkovacích domů 

 Přesun části parkovacích míst v centru města a v 

rezidenčních oblastech do vícepodlažních 

parkovacích domů 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2025‒2028 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, soukromé 

zdroje, PPP 

6 SMART systém řízení křižovatek 

 Úprava chování v reakci na aktuální provoz, 

upřednostnění vozidel MHD, vzájemná 

synchronizace navazujících semaforů (zelená 

vlna), rozšíření systému indikace zbývajícího času, 

na méně zatížených křižovatkách zavedení systém 

přepnutí na červenou v reakci na rychlou jízdu, 

jednotný řídící systém napříč celým městem 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2025‒2027 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, SFDI, 

IROP 

7 Rozšiřování sítě cyklostezek 

 Zodpovědný orgán: město 
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Stavba cyklostezek zajišťující propojení s místními 

částmi (zahrnující například cyklostezky Šířava – 

Svisle a R. Stokláskové, Dluhonice, Čekyně a 

Penčice, Lýsky, Lověšice a další). Dále vzájemná 

propojení existujících úseků cyklostezek 

Období: 2022‒2050 

Náklady:  

Zdroj financování: SFDI, vlastní zdroje 

8 Zlepšení značení cyklostezek 

 Revize cyklistického značení napříč městem, 

vytvoření uceleného navigačního systému, 

umožnění průjezdu cyklistů v protisměru ve všech 

jednosměrných ulicích 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2024 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, SFDI 

9 Údržba a modernizace infrastruktury pro pěší 

 Průběžná rekonstrukce chodníků, přechodů pro 

chodce včetně semaforů, vyhrazení dostatku 

prostoru pro pěší 

Zodpovědný orgán: město 

Období: průběžně 

Náklady:  

Zdroj financování: vlastní zdroje, SFDI, 

IROP, NPŽP nebo Norské fondy v rámci 

adaptačních opatření) 

 

 

 

Opatření O. Elektrifikace dopravní infrastruktury 

 

Opatření má jen druhotný vliv na úsporu emisí jako podmínka pro rozvoj bezemisních vozidel 

 

Pro úspěšný přechod dopravy z fosilních paliv na bezemisní elektrická vozidla je potřeba vybudovat kvalitní 

a široce dostupnou infrastrukturu pro dobíjení vozidel. Elektrická vozidla (EV) se od vozidel se spalovacím 

motorem zásadně liší v režimu doplňování energie, které oproti tankování paliva vyžaduje větší množství 

času (platí navíc, že pomalejší nabíjení je šetrnější k životnosti baterie vozidla). Zároveň však nabíječky 

jsou mnohem méně prostorově náročné než čerpací stanice a mohou tedy být integrovány téměř kdekoliv 

na celé silniční síti a v prostorech pro parkování. Nabízí se tak možnost pro běžné nabíjení využívat 

přednostně dobu, kdy vozidlo stojí a je nevyužíváno ‒ u běžných osobních automobilů se jedná o drtivou 

většinu času. Je však nutné zcela změnit přístup, jakým k doplňování paliva (či energie) přistupujeme. 

 

Ne vždy je možné nechat EV dobíjet delší dobu. Např. pro dlouhé cesty je nutné mít k dispozici zařízení, 

které dovede EV dobít na dostatečnou úroveň během krátké doby. Proto existuje na trhu široké spektrum 

typů nabíječek, z nichž každá má svůj specifický účel a své místo v dopravní síti. 

 

Pro různé účely je vhodné vymezit 5 základních typů nabíječek: 

• na místech občanské vybavenosti DC nabíječky pro průběžné dobíjení vozidel návštěvníků 

• na parkovištích budov v majetku obce a jejích organizací AC nabíječky pro nabíjení vozidel 

zaměstnanců během pracovní doby a nabíjení služebních vozidel 

• v soukromém sektoru jako služba zákazníkům i zaměstnancům pro nabíjení v pracovní době 

(různé typy nabíječek) 

• v rezidenční zástavbě rovnoměrně rozmístěné méně výkonné AC nabíječky pro pravidelné 

dobíjení odstavených vozidel 

• v návaznosti na silnice dálkového významu v okrajových částech města umístit 

DC rychlonabíječky pro tranzitní dopravu 
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Nabíjecí infrastruktura může představovat výrazný zásah do elektrické rozvodné sítě. Proto je potřeba 

postupovat v součinnosti s jejím provozovatelem. Vhodné je v maximální míře využívat již existující síť. 

Efektivně lze např. umisťovat nabíječky na sloupy VO (problematické je ale v současnosti vyúčtování 

odebrané elektřiny, kde VO má typicky samostatný tarif). Místa vhodná pro instalaci nabíječek je vhodné 

vyčlenit v předstihu. U stání pro veřejné nabíjení pak svědomitě vymáhat parkování pouze za účelem 

nabíjení. Součástí přípravy infrastruktury na elektromobilitu je také zajištění kapacit pro servis těchto 

vozidel. Vytvořen by měl být městský navigační a informační systém pro navádění vozidel k parkovacím 

stáním. Předpokládá se rozšíření EV nejprve ve firemních vozových parcích. Tomu by měla odpovídat i 

prioritizace při přípravě opatření. 

1 Rychlodobíjecí DC stanice v návaznosti na dálkovou silniční síť 

 Pokrytí všech silnic I. a II. třídy na výjezdu z města 

rychlonabíjecí stanicí (50 kW, doplněné několika 

100‒200 kW), zvláště silnice II/434 ve směru na 

Tovačov a silnice I/55 ve směru na Hulín, případně 

v návaznosti na MUK dálničního obchvatu. Rozšíření 

kapacity stávajících. Ve spolupráci s distributory 

energie, či jinými investory  

Zodpovědný orgán: externí 

Období: 2023‒2025 

Náklady: 1‒3 mil. Kč 

Zdroj financování: PPP, vlastní zdroje, 

soukromé zdroje 

2 Nabíjecí DC stanice (22 kW) v návaznosti na místa občanské vybavenosti 

 Pokrytí prostor, kde se očekává parkování občanů, 

zákazníků či návštěvníků města v rozmezí 1/4‒3 

hodiny nabíjecími stanicemi s nižším maximálním 

výkonem. Řádově se jedná o desítky míst u úřadů, 

sportovních center, obchodů či kulturních zařízení 

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: 2023‒2030 

Náklady: 0,5‒1 mil. Kč 

Zdroj financování: vlastní zdroje, 

kombinace v OPŽP či Modernizačním 

fondu (součást projektu) 

3 Pokrytí parkovacích míst v rezidenčních oblastech nabíječkami 

 Postupná instalace nabíjecích stanic pro pomalé 

dobíjení (3‒10 kW) do rezidenčních oblastí s 

převahou bytových domů. Cílový stav je vybavit 

nabíjením 20 % parkovacích stání, která budou 

vyhrazená pro EV a PHEV, bez omezení doby stání 

(cca 1850 míst ‒ podle aktuálního počtu stání) 

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: průběžně 

Náklady: 20‒60 mil. Kč 

Zdroj financování: PPP, soukromé zdroje 
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Opatření P. Organizační a osvětová opatření 

 

 
Snížení emisí CO2 

 

Naplánováno: 

2 586 
 

Z toho projekty 

města: 

646 
 

Očekávané dle 

hlavního modelu: 

2 586 
 

 

Množství úspor lze docílit bez jakýchkoliv investičních nákladů, pouze s nastavením pravidel pro využívání 

vozidel a šetrnou jízdou. Jízdní styl má značný vliv na spotřebu automobilů. Plynulou jízdou a optimálním 

snížením cestovní rychlosti lze docílit i více než 50% úspory paliva. Úspor lze také docílit efektivním 

plánováním a optimalizací využívání vozidel. V případě možnosti volby by přednostně měla být využívána 

vozidla s menší spotřebou. Cesty je vhodné plánovat tak, aby se minimalizoval jejich počet a délka, naopak 

aby se maximalizoval počet osob cestujících společně. Omezeny by také měly být krátké cesty 

automobilem, které lze podniknout pěšky, na kole či s jiným dopravním prostředkem (veřejná doprava). 

 

1 Školení úsporné jízdy v rámci města, jeho organizacích i v soukromých společnostech 

 Pravidelné školení zaměstnanců o metodách 

úsporné jízdy, sledování odchylek ve spotřebě paliva 

jednotlivých vozů a zaměstnanců, motivační systém 

k využívání bezmotorové nebo bezemisní motorové 

dopravy.  

Zodpovědný orgán: město i externí 

Období: každoročně 

Náklady: 0,1 mil. Kč ročně 

Zdroj financování: vlastní zdroje,  

soukromé zdroje 
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9. NÁVRHY ADAPTAČNÍCH 
OPATŘENÍ 

Návrhy adaptačních opatření ve městě Přerově vycházejí a navazují na dokument "Adaptační strategie 

města Přerov na změnu klimatu pro období 2021–2030", zpracovaný v roce 2021.  

 

Adaptační opatření rozdělujeme do tří hlavních skupin: modro-zelená opatření (ekosystémově založená 

opatření), šedá opatření (stavebně‑technologická opatření) a zeleno-šedá opatření (hybridní řešení).  

Zelená, modrá a šedá opatření mohou být samostatná, často však dochází k jejich vzájemnému propojení 

– tj. jsou realizována jako celek. Příkladem propojení zelených a modrých opatření může být vytváření 

drobných vodních ploch včetně doprovodné zeleně, kam je mezi zeleň do mírných terénních prohlubní pro 

zasakování odváděna dešťová voda z přilehlých zpevněných ploch nebo podpora zasakování vody pomocí 

zatravňovacích pásů. U adaptačních opatření na budovách se může jednat o propojení všech tří typů 

opatření – např. stínící prvky (šedá), zelené střechy nebo fasády (zelená) a nádrže na dešťovou vodu 

(modrá).  

 

Opatření Q. Modro-zelená opatření 

  

Tato opatření patří k ekonomicky nejdostupnějším a nejúčinnějším a jde často o opatření nejvíce viditelná 

a populární mezi rezidenty i místními politiky.  

 

Modrá opatření 

Modrá opatření směřují k využívání, zachycování a infiltraci vody, která je využívána k ochlazování území 

nebo jako základní zdroj vitality vegetace Příklad: zlepšení zadržování vody, zvyšování propustnosti terénu 

a zasakování srážkové vody, využití stojatých a tekoucích vod ve městě a krajině. 

 

Modrá opatření reagují především na tato rizika: 

• Průměrná teplota vzduchu 

• Extrémní teplo 

• Průměrné srážky 

• Sucho 

• Požáry 

 

Zelená opatření 

Zelená opatření zahrnují přírodní a přírodě blízká opatření, která mají další environmentální funkce, 

poskytují ekosystémové služby, napomáhají mírnit projevy změny klimatu a jsou přínosné pro obyvatele 

města. Příklad: zeleň ve veřejných prostorech a krajině, zelené střechy a zelené fasády, soukromá zeleň – 

zahrady. 

 

Zelená opatření reagují především na tato rizika: 

• Průměrná teplota vzduchu 

• Extrémní teplo 

• Sucho 

• Průměrná rychlost větru  

• Silná větrná bouře 
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1 Obnova tůní na mokřadních ladech v k. ú. Popovice u Přerova v NPR Žebračka 

 Osm tůní o rozloze cca 0,30 ha na pozemcích 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.   

Zpracování a realizace záměru 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022–2023 

Náklady: 2-7 mil. Kč 

Zdroj financování: OPŽP, Norské fondy, 

vlastní zdroje 

2 Řízené zvodňování (napouštění) starých říčních ramen z vodního toku Strhanec v NPR 

Žebračka v předjarním období 

 Zpracování a realizace záměru   Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022–2024 

Náklady: 0,5-2 mil. Kč 

Zdroj financování: OPŽP, Norské fondy, 

PMO/MZe, vlastní zdroje 

3 Podpora biodiverzity v Knejzlíkových sadech a okolí a podpora biodiverzity PP Popovický 

kopec 

  Zodpovědný orgán: město 

Období: 2017–2023 

Náklady: 9,7 mil. Kč 

Zdroj financování: Norské fondy, OPŽP, 

vlastní zdroje, crowd-funding, nadace 

4 Revitalizace rybníků v Předmostí                                                                                                                                                                     

 II. etapa - čerpání vody z podjezdu (vybudování 

výtlaku užitkového vodovodu, který slouží pro 

napojení vrtů areálu f. NAVOS a pro odvedení 

podzemních vod z prostoru podjezdu 

Zodpovědný orgán: město 

Období: II. etapa 2022‒2023 

Náklady: 51 540 000 Kč 

Zdroj financování: OPŽP, MZe, Norské 

fondy, vlastní zdroje 

5 Obnova krajiny – vodní prvky, zeleň, realizace prvků ÚSES (biokoridory, biocentra, 

interakční prvky) na základě územního plánu města, realizace nových krajinných prvků 

(přednostně na pozemcích města) 

 Odpovědný odbor bude řešit nájem pozemků na 

vybudování prvků ÚSES a oddělení správy 

ostatního majetku a komunálních služeb, 

konkrétně pracovníci na zeleň a pracovníci 

z oddělení ochrany ŽP (Odbor STAV) by 

spolupracovali se spolky na řešení krajiny 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022–2026 

Náklady: nelze specifikovat 

Zdroj financování: OPŽP, vlastní zdroje 

6 Obnova luk na orné půdě v k. ú. Lýsky v ochranném pásmu NPR Žebračka 

   Zodpovědný orgán: město 

Období: 2021 
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Náklady: 

Zdroj financování:  

Národní krajinotvorné programy, SFŽP, 

vlastní zdroje, soukromé zdroje, crowd-

funding, nadace 

7 Podpora ekologické stability v území Malé laguny a okolí 

 Zpracování studie Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022–2024 

Náklady: do 250 000 Kč 

Zdroj financování: OPŽP, Norské fondy, 

vlastní zdroje 

8 Rozšíření plochy ovocných sadů na Žernavě o okolní pozemky  

 Podpora biodiverzity na pozemcích vápencového 

lomu na Žernavé. Příprava k realizaci 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022–2027 

Náklady: 15 mil. Kč 

Zdroj financování: OPŽP, NPŽP, Norské 

fondy, crowd-funding, vlastní zdroje 

9 Revitalizace parku na nám. Svobody       

 Aktualizace zpracované studie Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023–2024 

Náklady: 25 mil. Kč 

Zdroj financování: OPŽP, vlastní zdroje 

10 Revitalizace veřejného prostranství v plochách ul. Optiky a tř. Gen. Janouška                             

 Zpracování projektové dokumentace Zodpovědný orgán: město 

Období: 2024 

Náklady: 5 mil. Kč 

Zdroj financování: SFŽP, SFPI, IROP, vlastní 

zdroje  

11 Transformace a návrh nového využití území bývalého areálu Juta a.s. 

 Dokončení regulačního plánu, realizace parku a 

revitalizace ploch 

Zodpovědný orgán: město 
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Období: 2021–2024 

Náklady: 17 mil. Kč 

Zdroj financování:  

vlastní zdroje, SFPI 

 

 

 

Opatření R. Šedá opatření 

  

Výstavba infrastruktury, obnova zpevněných ploch, ale i městská architektura a její prvky hrají důležitou 

roli v hospodaření se srážkovou vodou. Zadržení vody a její další využití k zálivce zeleně 

a zprostředkovanému ochlazení mikroklimatu (prostřednictvím evapotranspirace) patří k velmi 

hospodárným opatřením, která zajišťují dlouhodobou udržitelnost investičních akcí v oblasti přírodě 

blízkých opatření. Tato opatření navíc představují přímou úsporu nákladů spojenou s provozem kanalizace 

a čištěním splaškové vody. 

 

Mezi tato opatření patří především opatření na budovách a infrastruktuře. Příklad: izolace budov, stínění, 

ventilace, klimatizační jednotky, hráze, poldry, náspy, protipovodňové systémy, drenážní systémy, dešťové 

kanalizace, zadržovací nádrže. 

 

Šedá opatření reagují především na tato rizika: 

• Průměrná teplota vzduchu 

• Extrémní teplo 

• Studené vlny 

• Mráz 

• Průměrné srážky 

• Říční povodeň 

• Silné srážky a přívalové povodně 

• Sucho 

• Silné sněžení a ledová bouře 

 

1 Optimalizace kapacity stokového systému pro případy přívalových povodní  

  1. Realizace čerpání vody z podjezdu v Předmostí 

dle Studie záměru vedení trasy výtlaku vody 

z podjezdu do rybníku v Předmostí 

2. Aktualizace/optimalizace plánu rozvoje, údržby a 

oprav kanalizační sítě v návaznosti na realizovaná 

opatření HDV 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022–2023 

Zodpovědný orgán: město 

Náklady: 6 mil. Kč 

Zdroj financování: 

vlastní zdroje, OPŽP, MZe 

2 Protipovodňová ochrana Bečvy nad jezem                                                                                               

 Realizace protipovodňové zídky k ochraně území 

pod nemocnicí až k tenisovým kurtům (v realizaci, 

dokončení se předpokládá v 04/23) 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022–2023 

Náklady: 70,6 mil Kč 

(spoluúčast města 11 mil Kč) 

Zdroj financování: dotace MZe, spoluúčast 

PMO s.p. 
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3 Instalace stínění chodníků a veřejných prostranství 

 Dočasné/dlouhodobé stínění (např. stínící altány, 

pergoly, především v extrémně zranitelných 

lokalitách vůči vlnám vedra dle Analýzy 

zranitelnosti: městské centrum, oblast kolem ulice 

Kopaniny, obytná zóna mezi nábřežím Dr. Edvarda 

Beneše a ulic Na Hrázi, oblast kolem ulic Jaselská 

a Gen. Štefánika, území mezi Bečvou a třídou 

17.listopadu či ulicí Dvořákovou 

Zodpovědný orgán: město 

Období: průběžně 

Náklady: nelze specifikovat 

Zdroj financování: OPŽP, vlastní zdroje, 

soukromé zdroje (sponzoring) 

4 Realizace projektů hospodaření s dešťovou vodou (tzn. opatření na zpomalení odtoku a 

využití srážkových vod včetně zpomalení odtoku prostřednictvím zelených střech a dalších 

opatření v oblasti retence i akumulace) 

 Projekt Hospodaření se srážkovou vodou 

v budovách ZŠ v Přerově (ZŠ U Tenisu a ZŠ Velká 

Dlážka) spočívá v rekonstrukci ploché střechy a 

vybudováním zelené střechy. 

Zodpovědný orgán: město 

Období: od 2022 

Náklady: 17 mil. Kč 

 

Zdroj financování: 

vlasntí zdroje, OPŽP 

5 Záchyt a využití dešťové vody v přírodní zahradě SŠ, ZŠ a MŠ Přerov Malá Dlážka 4 

 Záchyt dešťové vody a zalévání školního pozemku 

touto vodou, udržování a rozšiřování přírodní 

zahrady (zeleň, stromy a keře), ve fázi studie.  

 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2023‒2024 

Náklady:  

 

Zdroj financování: 

rozpočet města, OPŽP, NPŽP, IROP 

6 Dotace města na projekty využití dešťové vody a realizace dalších opatření pro zpomalení 

odtoku a využití šedých vod pro občany, neziskové organizace i firmy působící v Přerově 

 Program statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na podporu využití srážkové 

vody (pro rok 2022). Účelem Programu je v souladu 

s NPŽP motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, 

rekreačních a bytových domů na území města k 

udržitelnému hospodaření s vodou (snížit množství 

odebírané pitné vody). 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022 (každoročně) 

Náklady: 250 000 Kč 

Zdroj financování: vlastní zdroje 

(podmíněno financováním ze strany 

podpořeného příjemce podpory)  

7 Hospodaření s dešťovou vodou na městském hřbitově 

 

 

Retence dešťových vod na městském hřbitově 

(vybudování retenční nádrže o kapacitě 85 m3, 

manipulační plochy a automatické tlakové stanice. 

Nádrž, zachycující dešťovou vodu, by se mohla stát 

součástí přerovského hřbitova. Dešťovka bude 

sloužit návštěvníkům k závlaze hrobů, na kterou se 

teď běžně používá pitná voda. 

Zodpovědný orgán: město 

Období: 2022 (každoročně) 

Náklady: 7 mil. Kč 

Zdroj financování: OPŽP, vlastní zdroje   
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Opatření S. Zeleno-šedá opatření 

 

Tento typ opatření je využíván zejména ve větších a kompaktnějších městech, kde se nedostává prostoru 

a možností pro realizaci pouze ekosystémových řešení. Jejich nevýhodou bývá vysoká pořizovací cena. 

 

Využívají kombinace šedé a zelené infrastruktury. Příkladem může být obnova mokřadů spojená 

s technickými opatřeními, jako jsou malé hráze pro ochranu před povodněmi. Dalšími příklady jsou dešťové 

zahrady, zelené střechy, pouliční stromy instalované v betonových systémech v chodnících atd. 

 

Zeleno-šedá opatření reagují především na tato rizika: 

• Průměrná teplota vzduchu 

• Extrémní teplo 

• Průměrné srážky 

• Říční povodeň 

• Sucho 

• Průměrná rychlost větru 

• Silná větrná bouře 

 

1 Realizace extenzivních a intenzivních zelených střech 

 1. Realizace projektů hospodaření s dešťovou vodou 

(včetně vybudování zelených střech) v budovách ZŠ 

U Tenisu a ZŠ Velká Dlážka 

2. Blažkův dům - inovační centrum, střecha v místě 

přístavby bude řešena jako jednoplášťová vegetační 

s extenzivní zelení. FVE nebyla umožněna z důvodu 

památkové ochrany.  

Zodpovědný orgán: město 

Období: předpoklad zahájení 2023 (pro 

bod 1.) a 2022-2023 (pro bod 2.) 

Náklady: ZŠ U Tenisu - 8 960 500 Kč 

ZŠ Velká Dlážka - 8 067 100 Kč                                                                                                                                  

Blažkův dům - cena za celý projekt 80 mil. 

Kč 

Zdroj financování: OPŽP, vlastní zdroje 

2 Revitalizace centra – soubor projektů 

 1. Vybudování radnice a magistrátu v budově na 

nám. TGM (rekonstrukce objektu ve smyslu 

kompletní přestavby, zateplení vč. rekuperace)                                  

2. Obnova nám. TGM (výměna a změna polohy 

vodního prvku, vysázení stromů).  

Zodpovědný orgán: město 

Období: předpoklad zahájení 2023 (pro 

bod 1.) a 2024 (pro bod 2.) 

Náklady: cena PD – 1 mil Kč 

Realizace – 25 mil. Kč 

Zdroj financování: OPŽP, IROP, vlastní 

zdroje 
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10. ENERGETICKÁ 
SPRAVEDLNOST A CHUDOBA 

Nezbytnou součástí snah o redukci emisí skleníkových plynů je transformace celého energetického 

systému. Princip fungování OZE se však velmi liší od doposud využívaných fosilních zdrojů. Stávající 

energetická síť je postavená z relativně malého množství stabilně pracujících velkých zdrojů energie, 

jejichž výkon je možné plánovat a přizpůsobovat poptávce. Oproti tomu typické OZE jako fotovoltaické a 

větrné elektrárny jsou využívány ve formě velkého množství malých zdrojů. Jejich výroba v čase výrazně 

kolísá a je silně závislá na počasí. OZE proto větší uplatnění jako zdroje energie pro vlastní potřebu. To 

však s sebou přináší potřebu velké vstupní investice. Pro mnohé tak mohou být výhody OZE nedosažitelné.  
 

Riziko představuje i samotný proces přechodu na OZE. V případě příliš rychlého opuštění fosilních zdrojů 

hrozí, že obnovitelné zdroje nebudou schopny zcela nasytit poptávku. Přinejmenším bude na trzích panovat 

obava z jejich nedostatku, podpořená i menší předvídatelností a kolísáním výroby obnovitelných zdrojů. 

Důsledkem může být prudké zvýšení cen energií vedoucí až k zastavení trhu (viz situace roku 2022). 
 

Tyto změny mohou způsobit prohloubení rozdílů mezi chudší a bohatší částí obyvatelstva. Bohatší část má 

mnohem lepší možnosti zajistit si energetickou nezávislost, resp. ustát růst cen energií finančně. U obyvatel 

s nižšími příjmy tvoří náklady na energie (spolu s ostatními náklady na bydlení) mnohem větší podíl jejich 

rozpočtu. Mají tak menší prostor vykrýt růst cen z jiných zdrojů nebo finančních rezerv. 
 

V rámci společnosti existuje několik výrazně zranitelnějších skupin obyvatelstva:  

• Nízkopříjmové domácnosti (vč. nezaměstnaných)  

• Senioři 

• Ženy, zvláště samoživitelky 

• Obyvatelé vyloučených lokalit 

• Obyvatelstvo venkova s horším pokrytím infrastrukturou 
 

Zvýšení nákladů na energie může vést k mnoha závažným důsledkům, zahrnujících zhoršení životní 

úrovně, zhoršení přístupu ke znalostem, finančním službám, kvalitním potravinám či pitné vodě. Rizikem 

je ztráta tepelného komfortu obydlí, úplná ztráta vytápění či dodávek elektřiny, exekuce, ztráta bydlení, 

hrozba hladu z důvodu růstu cen potravin závislých na cenách energie potřebné k výrobě atd. Všechny tyto 

problémy mohou v případě eskalace přerůst k celospolečenské krizi doprovázení nepokoji a projevy násilí. 
 

Hlavními opatřeními pro prevenci energetické chudoby lze potom vyzdvihnout především:  

1) Zvýšení energetické nezávislosti domácností (ve smyslu rostoucí energetické soběstačnosti; 

rodinné domy i bytové domy, podpora využívání NZÚ, lokální / komunitní energetiky); 

2) Zvýšení energetické nezávislosti podniků (opět ve smyslu rostoucí energetické soběstačnosti, 

tj. navýšení dodávek energie z vlastních, na národní síti nezávislých, zdrojů energie); 

 

a další aktivity, které vedou k dosažení cílů výše uvedených opatření: 

3) Systémově zajištěné cenově dostupné dodávky tepla (v případě města jde o CZT a další 

dodávky zajišťované Teplo Přerov a.s., pozn. Přerov má jednu z nejnižších cen za teplo v ČR a 

udržel ve svém vlastnictví distribuci CZT, zdroj tepla CZT patří firmě Veolia, další decentrální zdroje 

Teplo Přerov a.s.); 

4) Finanční podpora pro podporu přípravy a realizací projektů v oblasti zvyšování energetické 

soběstačnosti a nezávislosti domácností (např. fond, finanční nástroje, dotace nebo jiné podpůrné 

nástroje stimulující a motivující realizátory energeticky úsporných opatření a využití OZE); 

5) Informační a osvětová opatření (od škol přes veřejné kampaně, Dny pro klima, až po cílenou 

komunikaci a školení subjektů typu bytová družstva / SVJ). Je důležité se vyvarovat potenciálnímu 

greenwashingu (tzn. dezinformaci šířenou organizací ve snaze prezentovat sama sebe jako 

environmentálně zodpovědný subjekt, produkt, službu ad.).  
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Rizikem je omezení mobility chudšího obyvatelstva pramenící z růstu cen paliv a zhoršení dostupnosti 

MHD (např. v reakci na růst cen energií k omezením frekvence a rozsahu MHD). Omezení veřejné dopravy 

je ve většině případů velmi negativní a obtížně zvrátitelný krok, vedoucí k postupnému úpadku celého 

systému. Náprava vyžaduje nákladné investice výrazně převyšující množství úspor, kterých bylo redukcí 

služeb dosaženo. Moderním trendem je přitom udržovat města dopravně dostupná MHD, omezovat zábor 

prostoru individuální silniční dopravou a vracet prostor veřejných prostranství lidem a městskému životu.  
 

Nákladné investice vyžaduje také přechod k elektromobilitě. Ačkoliv panuje všeobecné přesvědčení, že 

ceny elektrických vozidel výrazně poklesnou na úroveň srovnatelnou s náklady na běžná spalovací vozidla, 

zatím jsou elektrická vozidla pro velkou část společnosti cenově nedosažitelná. Pro plné využití jejich 

potenciálu je potřeba disponovat AC nabíjecí stanicí u vlastního parkovacího místa, nejlépe využívající 

energii z OZE. Znevýhodnění jsou tak obyvatelé domů, kteří nemají možnost si takové stání zřídit. 
 

Energetická transformace také souvisí s nevyhnutelným zánikem značného množství pracovních míst, 

souvisejících s těžbou, zpracováním a využíváním fosilních paliv. Další část pracovních míst je ohrožená 

v případě, že se dané společnosti nedokáží adaptovat na nové požadavky a technologie, které v daném 

oboru přijdou s přechodem na nízkoemisní hospodářství (např. automobilový průmysl, materiálový a těžký 

průmysl). Zároveň však nízkoemisní rozvoj představuje historickou příležitost pro lokální udržitelnou 

ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou. Může otevřít nové příležitosti ke zvýšení kvalifikace a vytvoření 

většího počtu pracovních míst, která budou trvalá a ve všech ohledech udržitelná. 
 

Předpokladem úspěšné energetické transformace je široké zapojení veřejnosti a odpovědné 

informování obyvatel o energetické situaci. Zapojení široké veřejnosti do rozhodovacích procesů může 

podpořit souhlas s prováděním opatření, které mohou mít částečně i negativní vliv na kvalitu života. 

Nepříznivé dopady na rizikové skupiny může zvrátit jejich přímé majetkové zapojení do budování nových 

zdrojů a cílená tvorba pracovních míst spojených s bezemisní energetikou. Elektrifikace energetiky a 

přechod na veřejnou a bezemisní dopravu může mít pozitivní vliv na zdraví obyvatelstva a také atraktivitu 

města pro občany, firmy, investor.  

 

Jinými slovy, dobře pojatá a využití příležitost transformace energetiky s sebou může přinést 

i další benefity v oblasti zlepšení kvalit života ve všech ohledech – environmentálním, 

sociálním i ekonomickém. 

 
Obr. 42: Infografika. Zdroj: Pakt starostů pro energii a klima, Evropa.  

 



 

 

145 
 

11. INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY 
DOBRÉ PRAXE:  

 

11.1 Fond energetických úspor v majetku města 
 

Po vzoru města Litoměřice, které s tímto projektem přišlo jako první samospráva v České republice již 

v roce 2014, může také Přerov invenčně a motivačně šetřit finance a urychlit realizaci energeticky 

úsporných opatření. 

Ve většině českých měst jsou úspory energie řešeny individuálně na úrovni jednotlivých organizací a 

provozů města. V Litoměřicích se však prostřednictvím Fondu úspor energie daří realizovat kroky k úspoře 

energie koordinovaně nejen v rámci odborů městského úřadu, ale také s přímým zapojením příspěvkových 

organizací města. Díky tomu došlo ke zlepšení kvality realizovaných projektů a ke zvýšení informovanosti 

příspěvkových organizací (PO) a občanů. Pro svůj Fond úspor energie zvolilo město Litoměřice unikátní 

způsob financování. Fond je maximálně nezávislý na rozpočtu města a peníze na nové projekty získává 

zejména z již realizovaných úspor energie. Ke snižování spotřeby jsou přímo motivováni také provozovatelé 

budov v majetku města, kteří si mohou 30 % z úspor ponechat k vlastnímu využití.  

Prostřednictvím fondu se podařilo v Litoměřicích optimalizovat nákup energie, zprovoznit FVE na objektech 

města a renovovat staré budovy tak, aby dosahovaly nízkoenergetického či pasivního standardu. Již v roce 

2014 se spotřeba energií snížila o 752 MWh (tj. 4,2 % roční spotřeby; úspora cca 2,9 mil. Kč ročně). 

 

Tab. 55: Výhody a přínosy fondu úspor v oblasti energetiky města 

Přímé přínosy pro PO Přímé přínosy pro město (nepřímé pro PO) 

• stabilní zdroj financování pro vlastní rozvojové 

aktivity (při dosažení předpokládaných úspor) 

• jednotný systém rozdělování úspor 

• motivace příspěvkových organizací města ke 

snižování spotřeby energie 

• dobře provedená energeticky úsporná opatření 

(bez plísní, bez špatné výměny vzduchu, atd.) 

• vyšší uživatelský komfort, lepší kvalita vnitřního 

prostředí 

• snížení zátěže rozpočtu města při přípravě 

podkladových studií; 

• snížení výkyvů v cash-flow rozpočtu města v 

důsledku neočekávaných výdajů; 

• posílení místní ekonomiky udržením finančních 

prostředků v regionu; 

• zhodnocení majetku města a vyšší uživatelský 

komfort 

• naplňování Strategického plánu rozvoje města 

Prokazatelné čisté úspory 

• 30 % alokováno do Fondu úspor energie a 

využití OZE 

• 30 % alokováno konkrétní příspěvkové 

organizaci města 

• 37 % alokováno přímo do rozpočtu města • 3 % alokována do Fondu odměn pracovníků 

města a příspěvkové organizace 

Zdroj: Město Litoměřice, Fond úspor města Litoměřice, 2014. 

 

 

11.2 Crowd-investing do obnovitelných zdrojů energie 
 

Križevci je malé město ve středním Chorvatsku. V roce 2019 iniciovali vůbec první crowd-fundingový 

projekt v celé zemi. Díky iniciativě místního Zeleného energetického družstva (Zelena energetska 

zadruga, ZEZ) zafinancovali obyvatelé Križevci nákup a instalaci fotovoltaického systému pro střechu 

místního obchodního centra. Město Križevci poskytlo v přípravné fázi administrativní a finanční podporu. 

Poskytuje občanům také desetiletou roční úsporu poplatku za energie. 

Projekt by měl každoročně ušetřit přibližně 55 tun CO2, a to díky výrobě přibližně 50 000 kWh ročně. Díky 

novému fotovoltaickému systému bude rozvojové centrum schopno ušetřit peníze a zajistit návratnost 

https://www.zez.coop/
https://www.zez.coop/
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investic pro občany-investory. Druhá iniciativa crowdfundingu skončila po pouhých 48 hodinách, občané 

investovali přibližně 23 000 EUR do nové solární elektrárny.  

Příklad Križevci nebo města Kaštel Lukšić se stal inspirací pro dosud největší projekt crowd-fundingové 

akce FVE v Chorvatsku. Chorvatské energetické družstvo Aspyrtides bylo založeno teprve v roce 2021. 

Svou širokou rozmanitostí členů je v Chorvatsku velmi unikátní: zahrnuje dvě obce, město Cres (3080 

obyv.) a město Mali Lošinj (8200 obyv.), veřejné instituce, spolky, podnikatele a firmy, ale také občany. 

Celkem čítá 29 zakladatelů, z toho 20 občanů a 9 právnických osob. Prvními projekty družstva jsou solární 

elektrárna Filozići s nominálním výkonem 500 kWp a integrovaná solární elektrárna na střeše mateřské 

školy v Cresu. Parametry „družstevní“ FVE: roční produkce: 667 MWh, odhadované náklady investice: 648 

000 EUR (30 % počátečních nákladů vybráno od členů družstva a dalších investorů prostřednictvím 

crowdfundingové kampaně, 70 % počátečních nákladů pokryje komerční úvěr). 

 

Ještě větší zkušenosti má například město Vídeň a její strategie Program ochrany klimatu (KliP). 

Rakouská metropole patří k lídrům v oboru využívání OZE včetně komunitního financování. Již 4. května 

2012 byla v areálu elektrárny Donaustadt na severu Vídně otevřena první „občanská solární elektrárna“ s 

2100 fotovoltaickými moduly a výkonem 500 kWp. Energie je dodávána do vídeňské energetické sítě a 

zajišťuje solární energii pro zhruba 200 místních domácností. Všechny solární panely prvních dvou 

občanských solárních elektráren (poodbnou vybudovali v Leopoldau) byly vyprodány během jediného týdne 

(podíly se prodávaly přes internet). Dále byly dokončeny další dvě FVE v okresech Simmering a Liesing. 

Využití slunce jako zdroje energie ušetří ve srovnání s konvenční výrobou elektřiny přibližně 800 tun CO2 

ročně.  

 

Podíly ve Vídeňských občanských solárních elektrárnách může získat jakákoli soukromá osoba žijící v 

Rakousku. Výstavbu FVE na klíč a jejich provoz má na starosti regionální energetická společnost Wien 

Energie. Občané si mohou zakoupit celé nebo poloviční panely za cenu 950 EUR, resp. 475 EUR. Wien 

Energie si panely pronajímá od jednotlivých odběratelů, kteří pak ze své investice získávají roční zisk 3,1 

procenta. Roční „nájemné“ se platí jednou ročně přímo na jejich účty. Jakmile po přibližně 25 letech skončí 

životnost elektrárny, Wien Energie panely odkoupí a původně investovaná částka se vrátí občanům. 

Po prvních 5 letech projektu instalovala Wien Energie 30 FVE produkujících 19,3 MW elektřiny. Investice 

dosáhly 35 milionů EUR a do projektu se zapojilo 10 000 občanů. Instalace občanů vyrobila 50 000 MWh, 

což se rovná roční spotřebě 550 000 chladniček, čímž se ušetří asi 17 000 t CO2. Od října 2017 mohou 

občané pořídit také e-dobíjecí stanice o výkonu 11 kW se stejným modelem, jaký se používá pro FV panely. 

V roce 2020 dosáhla Vídeň realizace 1 000 takto řešených nabíječek elektrovozidel.  

Dnes se díky těmto metodám podařilo Vídni realizovat přes 200 FVE, celková vlastní výroba (úspora 

v odběru energie z národní sítě) dosahuje 35 GWh ročně, což znamená úsporu přes 11 tis. tun CO2 ročně. 

 

Jedním z výhodných předpokladů, aby tyto projekty realizovalo město Přerov, může být potřebná 

organizace. Ve Vídni, Brně i Križevci jsou to městské energetické společnosti, případně to mohou být 

energetická společenství, resp. občanská energetická společenství dle aktuálně platné legislativy EU. 

V případě, že dojde k rekodifikaci energetického zákona, bude i tato firma organizování jednotlivců, 

samospráv a firem do energetických komunit snazší než dosud. Město v tom může sehrát rozhodující roli. 

 
 

Aktuální ambice Vídně jsou osadit na všechny veřejné budovy ve městě FVE, využívat geotermální energii, 

energii z odpadů, energii z vodních a větrných elektráren a v neposlední řadě má za cíl plně bezemisní 

MHD. Nejpozději do roku 2027 přibude do vozového parku 82 autobusů na alternativní paliva. Už v roce 

2023 bude mít Vídeň ve veřejné dopravě deset autobusů na vodík. Přechod na vodíkovou veřejnou dopravu 

plánují aktuálně například na Ostravsku v rámci Vodíkového klastru.  
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Obr. 43: Pro prvotní úvahy o potenciálu FVE si města Vídeň nechalo zpracovat mapu potenciálu výroby 

solární energie. Na obr. je patrná již realizovaná FVE na prodejně SPAR (žlutý obdélník s ikonou FVE), i 

tu spolufinancovala místní komunita. Zdroj: Wien Energie. 

 

Speciálními příklad dobré praxe je vybudování FVE na střechách prodejen SPAR. Fotovoltaické systémy 

se nacházejí ve Vídni, jeden na ulici Siemensstraße a druhý na ulici Wagramer Straße a byly postaveny už 

v roce 2013. FVE jsou umístěny na střechách obchodu a dohromady dávají instalovaný výkon 176,3 kWp 

(80 kWp Siemensstraße a 96,3 kWp Wagramer Straße). FVE generují 184 MWh elektrické energie ročně 

a zajišťují tak cca až 20 procent celkové spotřeby energie.  

 

V rámci ČR patří v tomto směru k nejaktivnějším město Brno, které plánuje na jeden tisíc FVE. Celkový 

výkon panelů na brněnských střechách by měl dosáhnout 40 MWh, přičemž očekávaná roční výroba 

elektřiny z FVE podporovaných městem je plánována na 43 GWh ročně. Jako další příklady dobré praxe 

lze kromě výše uvedených uvést města jako Kladno, Karviná, Budišov nad Budišovkou či obec Hostětín.  

 

11.3 Městské programy podpory energetických řešení  
 

Další z cest, kterou může město nepřímo podpořit významné změna v energetické bilanci, spotřebě i 

výrobě energií na svém území, může být cílená finanční podpora motivující ostatní aktéry. V tomto případě 

jde o sektor bydlení (domácnosti). Město by také mohlo uvažovat prozkoumat podobné možnosti také u 

firem. Realizací takových opatření se dosáhne významného pákového efektu. 

Zde může být inspirací pro Přerov město Český Krumlov, které v rámci SECAP plánuje podporu rozvoji 

energetické soběstačnosti formou dotace rezidentům, resp. obyvatelům města na opatření provedená 

na budovách v rámci katastru města. Takto pojatý dotační titul města je účinnou možností urychlení 

zvyšování energetické účinnosti, produkce energie v místě, a tedy i snižování emisí skleníkových plynů. 

Program má být postaven na poskytování dotace, která může být určena jak na přímou podporu investic, 

tak na přípravu projektů OZE či energeticky úsporných opatření. S ohledem na stávající možnost podpory 

z NZÚ je výhodnější přispět na přípravu projektů pro čerpání této dotace. V Českém Krumlově plánují, že 

roční objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tuto účelovou dotaci se bude odvíjet od 

průzkumu zájmu mezi občany, začít lze například s částkou 200 – 300 tis. Kč.  

 

Dalším případně může být od Přerova nedaleká obec Soběchleby, kde plánují zřízením „Fondu rozvoje 

bydlení pro rozvoj Zelené energetiky v sídle“ (FRB). Obec stanoví podmínky pro příjemce a vymezí 

kategorie příjemců. Pokud obec pomýšlí na dosažení teoretického maxima energetických úspor a OZE, 

pak musí připravit způsob pomoci zejména pro nízkopříjmové a seniorské domácnosti, které v komerčním 
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prostředí bank nemají šanci získat úvěr. Ekonomickou motivaci má v budování zelené decentrální 

energetiky obec i domácnosti. Půjčky (Zelené úvěry) FRB mohou být např. na 10 let se speciálním 

způsobem ručení. Cílem FRB je umožnit pořízení tepelného čerpadla, FVE, opravy střechy apod. i 

ekonomicky nebonitním skupinám obyvatel, kterým případné pořízení zásadně nezmění cash-flow, avšak 

bez pomoci obce by na pořízení ani s dotací NZÚ nedosáhly. Kalkulace finančního rozsahu titulu 

v Soběchlebech se pohybují do roku 2030 v řádu jednotek nižších mil. Kč.  

 

Podobnou aktivitu pokrokově nastavil již před lety i Přerov v jiné oblasti, kdy město přispívá obyvatelům 

města na projekty v oblasti šetrného hospodaření s dešťovou vodou. O dotaci mohou žádat všichni úspěšní 

žadatelé o státní podporu v rámci dotačního programu „Dešťovka“, kteří po dokončení projektu a předložení 

vyúčtování uzavřeli smlouvu o poskytnutí podpory se SFŽP a jejichž projekt je realizován na obytném 

domě, který je ve vlastnictví žadatele (případně ve společném vlastnictví a ostatní vlastníci s poskytnutím 

dotace souhlasí) a nachází se na území statutárního města Přerova. Do „Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody“ alokuje město Přerov finance 

každoročně, pro rok 2022 jde o sumu 250 tis. Kč. Předpokládaná výše podpory na jeden projekt v oblasti 

energetiky pro občany by mohla být v rozmezí například 30 až 70 tis. Kč v závislosti na druhu opatření.  

Pro srovnání: Vídeň dotuje veřejná i soukromá fotovoltaická zařízení. Instalace s výkonem do 100 kWp 

dostanou pobídky ve výši 250 EUR za kWp. Dotace do 500 kWp je 200 EUR na kWp a město Vídeň 

pokrývá maximálně 30 % nákladů na fotovoltaické panely, které jsou způsobilé pro podporu.  

 

 

11.4 Finanční odměna za úsporná opatření, osvěta i udržitelná 
výstavba 

 

V roce 2008 zahájil Frankfurt nad Mohanem, záhy poté, co se stal členem Paktu starostů a primátorů, 

kampaň s názvem „Frankfurt šetří elektřinou“, jejímž cílem bylo odměnit občany, kteří šetří spotřebu 

elektřiny. Domácnosti, které v průběhu roku snížily výdaje na elektřinu nejméně o 10 %, obdrží od města 

bonus ve výši 20 EUR a za každý další ušetřený kilowatt 10 centů. Průměrně účastníci získají kolem 65 

EUR a zároveň přispívají k podpoře životního prostředí. Úspora elektřiny je kolem 500.000 kWh (750 kWh 

na průměr domácnosti) a celkový objem emisí CO2 je 350tun. 

 

Frankfurt také vytvořil „Cariteam servis pro úsporu energií“, poskytující školení pro dlouhodobě 

nezaměstnané, kteří se tak mohou stát „asistenty pro šetření energií“. Cariteam poskytuje domácnostem s 

nízkými příjmy bezplatné rady o tom, jak šetřit elektřinu a dodává balíček energeticky úsporných položek. 

Při počáteční investici 50 EUR dosahují úspory energie přibližně 130 EUR za jeden rok po počáteční 

kontrole. Od roku 2009 se do programu ve Frankfurtu zapojilo každý rok 650 domácností.  

Projekt byl rozšířen na více než 100 měst v Německu, přičemž 70 000 domácností se podílí na tvorbě 

domácnosti a průměrně šetří 250 kg CO2 na rodinu. 

 

Frankfurt zároveň odměňuje architekty, projektanty a stavební firmy, které staví inovativní udržitelné 

budovy. Za tímto účelem město uděluje od roku 2009 ocenění „Zelená budova ve Frankfurtu“. Cílem je 

ocenit nejlepší zelené budovy ve městě a inspirovat ostatní architekty, projektanty a stavební firmy, aby 

následovali jejich dobrý příklad. Doposud bylo ve městě oceněno 12 bytových a kancelářských budov jako 

modely udržitelné výstavby. 
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12. IMPLEMENTACE A ŘÍDÍCÍ 
STRUKTURA SECAP 

12.1 Implementace SECAP na úrovni města 
 

12.1.1 Východiska implementace 
 

Zpracováním SECAP začíná proces, který má vést k naplnění vize a stanovených specifických cílů SECAP 

vedoucích ke snížení emisí CO2 o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 2011, posílení odolnosti města vůči 

klimatické změně a bojem proti energetické chudobě.  

Proces postupného uskutečňování návrhů SECAP se nazývá „implementace“.   

 

Implementace je komplexním procesem, jehož funkčnost je závislá na:  

• politické vůli, odhodlání a vstřícnosti vedoucích představitelů samosprávy k potřebám města, jejich 

afilaci k vizi a cílům adaptační strategie, 

• kvalitě systému přípravy a realizace projektů (pravidel),  

• organizační struktuře úřadu a kvalitě organizační jednotky (odboru či zřízené organizaci) včetně 

přístupu pracovníků Magistrátu statutárního města V Přerově a organizací zřizovaných městem  

či s majetkovou účastí města, 

• komplexní komunikaci, osvětě a propagaci,  

• kontrolním (monitorovacím) mechanismu pro vyhodnocování a sledování postupu plnění SECAP, 

a zpětné vazbě, 

• dalších specifických aspektech (činnostech nositele SECAP zejména s ohledem na vazbu a soulad 

činností se SECAP).  

 

Přijetím SECAP se politická reprezentace města hlásí k realizaci dílčích rozvojových aktivit nastavených v 

tomto plánu, které jsou následně realizovány prostřednictvím konkrétních projektů v rámci SECAP. 

Politické vedení města a také Magistrát města Přerova jsou přijetím SECAP jako klíčového strategického 

dokumentu města postaven před kroky, které mají vést k jeho naplnění. 

 

Pro formálně úspěšnou realizaci SECAP je také potřeba dodržovat monitorovací proces vyplývající 

z reportovacího systému Paktu starostů a primátorů (MEI, aktualizace SECAP apod.). Každoroční reporting 

pak provádí město i pro vlastní potřebu.  

SECAP coby zásadní nástroj pro plnění cíle snížení emisí ovšem vyžaduje reálné plnění. SECAP proto 

může úspěšný pouze pokud jej přijme za vlastní celá organizace města (Magistrát a volené orgány v čele 

s Radou a Zastupitelstvem města). Cíl snížení emisí se musí stát všemi složkami města (včetně 

příspěvkových organizací či organizací s majetkovou účastí města, zřizovaných městem apod.) přijímaný. 

Cíle SECAP se totiž týkají sice v různí míře intenzity ale všech relevantních složek města.  

Uzpůsobení organizační struktury města a určení dostatečného počtu pracovníků na přípravu SECAP a 

jeho realizaci včetně následného monitorování, vyhodnocování a aktualizace je formálním závazkem 

signatářů Paktu. 

 

12.1.2 Požadavky na novou personální kapacitu SECAP 
 

V rámci přistoupení města Přerova k Paktu a realizace projektu „SECAP Přerov“ byla vytvořena nová 

pracovní pozice v rámci Magistrátu města Přerova „projektový pracovník pro SECAP“ a to v rámci Odboru 

koncepce a strategického rozvoje.  

Uvedenou pozici lze doporučit udržet a nadále s ohledem na vývoj organizační struktury Magistrátu města 

Přerova vhodně integrovat. Vhodné je pro naplnění a rozvoj činnosti projektového pracovníka využívat i 

dotačních titulů (například NPŽP nebo projekty typu HORIZON, Interreg, LIFE ad.).  
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12.1.3 Monitoring SECAP a klíčoví partneři pro monitoring SECAP 
 

Kromě města a městských organizací byli zapojeni do přípravy SECAP mnohé veřejné i soukromé 

organizace. Zapojenými subjekty byli externí spolupracovníci (zpracovatelé SECAP) a dále poskytovatelé 

dat o spotřebě paliv a energie a emisích CO2: 

• ČEZ Distribuce, a.s. 

• GasNet, s.r.o. 

• Teplo Přerov a.s. 

• Veolia Energie a.s. 

• ČHMÚ 

• ERÚ 

Pro úspěšnou implementaci SECAP bude potřeba nastavit a udržovat pravidelný kontakt a sjednat s nimi 

frekvenci sběru dat relevantních pro SECAP a jeho hodnocení.  

Dalšími doporučenými partnery pro pravidelné konzultace a sběr data relevantních pro SECAP jsou:  

• VaK Přerov a.s. 

• Povodí Moravy s.p. 

• AOPK ČR 

• ŘSD 

• Olomoucký kraj 

Město by mělo dále zvážit, jakým způsobem okruh partnerů pro provádění pravidelného sběru dat rozšířit.  

 

Kromě sběru dat od externích partnerů je zásadní provádění vlastního monitoringu. Podstatnou část těchto 

aktivit řeší městský energetik a dále pracovníci odborů Magistrátu města Přerova ve své gesci. Klíčové je 

zabezpečení včetně personální odpovědi následujících činností:  

 Monitoring spotřeby v budovách a technologických zařízeních (např. VO) města, 

příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města, všechna odběrná místa 

(aktuálně se město připravuje na ISO 50001 EMS a několik let disponuje systémem energetického 

managmentu Energy Broker); 

 Monitoring spotřeby paliv a energií v palivech ve vozovém parku města, příspěvkových 

organizací a organizací s majetkovou účastí města; 

 Monitoring realizovaných projektů z hlediska indikátorů sledovaných v SECAP, primárně (1) 

z hlediska energetické náročnosti a produkce skleníkových plynů (CO2), (2) z hlediska dopadu na 

adaptaci města na změnu klimatu a (3) z hlediska řešení energetické chudoby;  

 
12.1.4 Řídící skupina SECAP 
 

Implementace SECAP by měla maximálně využívat existující organizační struktury a institucionálního 

rámce na úrovni veřejné správy a místní samosprávy. Pokud má být správně implementována, měla by být 

na úrovni města zachována a nadále zajištěna role Řídící skupiny Adaptační strategie města Přerova, která 

by celý proces strategického plánování na městě zastřešovala a nově by se stala odpovědnou za SECAP 

jako celek, který do značné míry Adaptační strategii na změnu klimatu inkorporoval.  
 

Vrcholnou jednotkou řídící struktury je tedy Řídící skupina SECAP (ŘS), která je složená z odborníků a 

představitelů města odpovědných za úspěšnou implementaci strategie.  
 

Frekvence setkávání ŘS SECAP je nově stanovena min. na 4krát za rok, termínově dle potřeby, ideálně 

1x za kvartál.  
 

Složení ŘS SECAP, která je navržena jako štíhlý orgán umožňující akční jednání:  

1) Primátor  

2) Náměstek primátora odpovědný mj. za oblast dopravy, strategie města a územního plánu 

3) Náměstek primátora odpovědný mj. za majetek, životní prostředí 

4) Náměstek primátora odpovědný mj. za investice a sociální záležitosti 

5) Vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje  

6) Projektový pracovník SECAP 
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Do kompetencí ŘS patří: 

• identifikace problémů a příležitostí, doporučení a poskytování zpětné vazby při rozpracování a 

přípravě návrhových opatření SECAP, 

• iniciace projektových záměrů, které se budou zařazovat do SECAP, poskytování informací k těmto 

projektovým záměrům, včetně návaznosti na další záměry a včetně ekonomických dopadů na 

rozpočet města, 

• vyhodnocení postupu naplnění cílů SECAP, 

• aktualizace SECAP vč. schvalování metodického přístupu k přípravě aktualizace SECAP,  

• řízení a koordinace přípravy aktualizace SECAP,  

• projednávání, připomínkování a schvalování průběžných verzí a finální verze aktualizace SECAP 

(vize, cíle a návrhové aktivity a akční plán). 

 
 

12.1.5 Koordinátor SECAP a projektový pracovník SECAP 
 

Koordinátorem SECAP je gesčně Odbor koncepce a strategického rozvoje. Činnost ŘS plánuje a 

monitoruje projektový pracovník pro SECAP, který je členem ŘS a je zařazen do Odboru koncepce a 

strategického rozvoje.  

Řídící skupina si může přizvat další odborníky s hlasem poradním. Město musí dále zvážit aktualizaci 

personálního složení ŘS Adaptační strategie na změnu klimatu, ideálně, aby vznikla jedna ŘS identická 

pro SECAP (věcně nadřazený) a současně pro již dříve realizovanou Adaptační strategii na změnu klimatu. 

V tomto ohledu je třeba rovněž sladit činnosti projektového pracovníka pro SECAP (Odbor koncepce a 

strategického rozvoje) a koordinátora Adaptační strategie (kterým je rovněž Odbor koncepce a 

strategického rozvoje).  

 

Novým prvkem v organizační struktuře je výše uvedená pozice „projektového pracovníka SECAP“. Tuto 

pozici v duchu rozvoje SECAP lze vnímat jako praktického koordinátora SECAP, jeho náplní práce by se 

jinými slovy dala popsat jako klimaticko-energetický koordinátor či manažer města. Záběr SECAP je, jak je 

zmíněno opakovaně v tomto dokumentu, velmi široký a zasahuje do mnoha úředních agend a činností. 

Tomu musí také odpovídat funkce pracovníka SECAP systémově. Jeho činnost by se v tomto ohledu dala 

rozdělit do tří hlavních směrů: 

1) Podpora ostatním aktérům v realizaci projektů a činností naplňujících SECAP; 

2) Provádění sběru dat, monitoringu a aktualizace SECAP včetně reportingu Kanceláři Paktu v 

Bruselu; 

3) Realizace vlastních aktivit a projektů pro realizaci SECAP (včetně spolupráce na realizaci 

osvětových akcí a kampaní typu Dny pro klima, Den Země, ad.).  

 

Kompetence a odpovědnosti koordinátora SECAP (v personální odpovědnosti konkrétně pozice 

projektového pracovníka SECAP):  

• zajištění spolupráce s jednotlivými útvary magistrátu, případně organizacemi zřízenými městem,  

• součinnost při zajišťování podkladů, informací a dokumentů, které nejsou veřejně dostupné, 

• koordinace přípravy podkladů pro ŘS,  

• organizační zajištění zasedání ŘS, 

• informovat politickou reprezentaci města o postupu přípravy a implementace SECAP a také o 

postupu naplňování cílů SECAP (vč. průběžného monitoringu a reportingu Paktu).  

 

Činnost koordinátora je klíčová také ve směru k celkové politické reprezentaci města, která je schválením 

SECAP zavázána naplňovat vizi a strategické cíle SECAP. Minimálně stejně klíčovou je činnost 

koordinátora a spolupráce s odbory a kolegy v rámci Magistrátu města Přerova, resp. organizací města. 
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12.1.6 Pracovní skupina SECAP 
 

ŘS může být doplněna širší pracovní skupinou a navázat tak na činnost pracovní skupiny sestavené pro 

zpracovávání SECAP. Pracovní skupina SECAP (dále také jen „PS“) může zahrnovat širší okruh 

stakeholderů. PS by měla být sestavena co nejdříve, jakmile bude přijat SECAP, a měla by zahrnovat 

všechny subjekty a instituce odpovědné za podstatné emise CO2 na území města. Tým PS by se měl 

skládat ze zástupců ŘS, dalších odborů Magistrátu města Přerova, společností jako je Teplo Přerov a.s., 

Veolia Energie a.s. (teplárna), VaK Přerov a.s., Technické služby města Přerova, s.r.o., Sportoviště Přerov 

s.r.o., PMO, AOPK ČR, dopravce zajišťující MHD, ŘSD a pozic v rámci města: městský energetik, městský 

architekt, městský cyklokoordinátor, tisková mluvčí, zástupce Odboru školství, ad.  

Koordinaci týmu PS by měl zajišťovat koordinátor SECAP. Úlohou PS bude iniciovat projekty, vést 

jejich implementaci, zajišťovat podporu plnění cílů SECAP, diskutovat o možnostech vzájemné spolupráce, 

nových trendech apod. PS by měla mít iniciační roli a tvořit širší platformu pro odbornou a věcnou realizaci 

SECAP.  

PS by se měla scházet 1x – 2x ročně dle předem stanovené agendy jednání.  

 

Řídící skupina SECAP 
 

Koordinátor SECAP 
 

Pracovní skupina 

SECAP 

 
 

 
 

 

Projektový pracovník SECAP (+ koordinátor adaptační strategie na změnu klimatu) 

 

Obr. 44: Základní organizační schéma implementace a řízení monitoringu SECAP.  

 

 

12.1.7 Garant realizace aktivity 
Na úrovni jednotlivých projektových záměrů je pak stanoven garant realizace aktivity (projektu) - obvykle 

vedoucí dotčeného odboru (dále dle rozhodnutí Řídící skupiny, případně koordinátora Adaptační strategie 

po dohodě s dotyčným). V průběhu realizace projektového záměru může být garantem akce určena i jiná 

osoba. Vždy je nutné, aby daný záměr měl konkrétního garanta coby odpovědnou osobu za celkovou 

realizaci daného projektu.  
 

 

Garant realizace aktivity (projektu) by měl vyhovovat následujícím hlediskům:  

• zná výsledky, kterých se má aktivitou dosáhnout,  

• přijímá odpovědnost za danou aktivitu a její výsledky,  

• zná časový horizont, do kterého se má aktivita dokončit,  

• je angažovaný pro dosažení očekávaných výsledků. 

 

Z hlediska svého širokého záběru a věcného charakteru SECAP zahrnuje záměrně i aktivity třetích stran. 

Typickým jmenovitým příkladem mohou být PRECHEZA nebo Veolia Energie. Je cílem SECAP zahrnovat 

a podporovat realizaci projektů třetích stran naplňujících SECAP. Z pohledu organizační struktury SECAP 

je pak zjevné, že město nemá ve své kompetenci třetí strany nijak úkolovat nebo řídit, jakkoliv intenzivně 

s nimi spolupracuje či jako významní jsou daní aktéři pro město a realizaci SECAP.  

Nicméně i tyto strany v rámci jejich do SECAP uváděných projektů jsou pak označováni i ve funkci garanta 

s výš uvedeným omezením. Je nanejvýš účelné, aby cíle SECAP dosahovalo město společně s dalšími 

aktéry. Jak je patrné z BEI, bez zapojení a příspěvku ostatní hráčů nemůže město (žádné město) 

dosáhnout cílů SECAP samo o sobě.  

 

Na tomto místě je třeba připomenout, že významná část předpokládaného snížení emisí CO2 se týká 

projektů realizovaných v jiných než veřejných sektorech, zejména v sektoru bydlení a podnikání. Město 

Přerov samotné sehrává v plnění cílů SECAP významnou roli, nicméně realizace aktivit s pozitivními 

dopady na snižování emisí CO2 sektorem bydlení a podnikání je klíčová. 
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12.2 Financování a rozpočet 
 

Financování naplňování SECAP se zakládá primárně na realizaci opatření, která SECAP naplňují 

z hlediska jeho cílů (více v tomto ohledu je uvedeno v seznamech navrhovaných opatření a zdrojích jejich 

financování). Pro rekapitulaci, mimo rozpočet města Přerova, hlavní dotační tituly (národní, operační 

programy, komunitární programy a další finanční nástroje) jsou tyto: 

 

Tab. 56: Přehled relevantních dotací a dalších externích zdrojů využitelných k financování aktivit naplňující 

cíle SECAP (stav k 25. 11. 2022) 

Státní programy:  Operační programy 2021–2027: 

• NPŽP (SFŽP) 

• NZÚ (SFŽP) 

• EFEKT (MPO) 

• Programy MF ČR v rámci VPS (Všeobecné 

pokladní správy) 

• Programy SFRB (MMR) 

• Programy MZe ČR (SZIF, MZe) 

• TAČR 

• OPŽP (SFŽP/MŽP) 

• OPTAK (MPO) 

• IROP (MMR) 

• OP přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko, 

ČR – Polsko (MMR) 

• OP Rybářství (MZe) 

 

EU fondy, komunitární programy, EU nástroje: Finanční nástroje a metody financování: 

• Modernizační fond 

• LIFE 

• Interreg CENTRAL EUROPE 

• HORIZON 

• ELENA (EPC) 

• další EIB nástroje (JESSICA, JASPERS) 

• EPC 

• PPP 

Mezinárodní programy a dotační programy:  Ostatní finanční metody:  

• Fondy EHP a Norska (tzv. Norské fondy) 

• Visegrad Fund 

• Crowd-funding/Crowd-investing 

• NPO (do konce roku 2022) 

 

Druhou rovinou financování SECAP je zajištění jeho implementace. Jedná se zejména o náklady na mzdy 

pracovníků, kteří se koordinaci a implementaci SECAP věnují. Většinou jde o část pracovních kapacit, které 

SECAP věnují pracovníci Magistrátu města Přerova, příspěvkových organizací města a organizací 

s majetkovou účastí města. Důležité je zde zahrnout i čas věnovaný SECAP v rámci uvolněných i 

neuvolněných volených představitelů města Přerova.  

Vedle výše uvedených nákladů je běžnou položkou výdaj na mzdu pracovníka SECAP. Nyní je tato pozice 

spolufinancována z 50 % dotačním titulem Národní program Životní prostředí (NPŽP). V tomto programu 

bude moci počátkem roku 2023 město Přerov opět žádat o dotaci. Pakt starostů a primátorů pro klima a 

energii 

Cílem výzvy je podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality života obyvatel a přispění k 

dosažení klimaticko-energetických závazků. Podporovány budou projekty spjaté se zapojením měst a obcí 

ČR do iniciativy Paktu starostů. Předmětem podpory jsou kromě zpracování či aktualizace SECAP a 

organizace Místních dnů pro klima a energii náklady pracovního místa pro pracovníka města, který zajišťuje 

přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících. 

Dalšími možnostmi, jak z externích zdrojů pomoci financovat tým SECAP, jsou programu typu HORIZON, 

LIFE, Interreg CENTRAL EUROPE ad. Jde o mezinárodní programy s vysokou náročností přípravy a 

administrace. Město v nich může figurovat jako partner a spolupracovat s vedoucím partnerem projektu a 

dalšími partnery.  

Speciální možností by skýtalo v případě zavedení Fondu energetických úspor v majetku města, z něhož 

(po příkladu Litoměřic) směřuje část financí do odměn pracovníků, kteří se o úspory zasloužili.  

 

V každém ohledu je nutné i v souladu s pravidly a doporučeními Paktu starostů a primátorů zajistit funkční 

a stabilní personální kapacitu, která se bude o SECAP a jeho agendu dennodenně starat. S ohledem na 

ekologické a ekonomické benefity SECAP jsou investice věnované do zajištění jeho implementace velmi 

výhodné. V případě řady měst jde přitom o jednu ze strategických priorit.  
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12.3 Opatření k prevenci negativních vlivů na životní prostředí  
 

SECAP Přerov je dokumentem, jehož cílem je snížení vypouštěného množství emisí skleníkových plynů a 

lepší adaptace statutárního města Přerova na změny klimatu. Obě tyto oblasti lze obecně hodnotit 

z hlediska vlivů na životní prostředí pozitivně. 

 

Přesto mohou mít teoreticky i projekty či aktivity vycházející ze SECAP Přerov, potenciální negativní vliv 

na životní prostředí v kontextu posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., a to 

v takovém případě, že by záměry naplňující koncepci byly realizovány nevhodným způsobem.   

 

Pro předcházení potenciálním negativním vlivům bude proto zvláštní pozornost při plánování 

navazujících projektů věnována těmto oblastem: 

 

1. Ochrana kulturních a památkových hodnot – při případné realizaci opatření na nemovitostech 

spadajících pod památkovou ochranu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů (Městská památková zóna Přerov, ochranné pásmo památkové zóny 

Přerov, nemovité kulturní památky, území s archeologickými nálezy) bude garant každé aktivity 

vyžadovat v rámci projekční přípravy projednání záměru s odbornou organizací státní památkové 

péče proto, aby bylo vyloučené, že by mohl mít projekt negativní vliv na památkové hodnoty 

v území.  

Toto se týká především případných energetických a adaptačních opatření na nemovitých 

kulturních památkách nebo objektech v Městské památkové zóně Přerov.  

 

2. Ochrana přírodně hodnotných území - maloplošná zvláště chráněná území (NPR Žebračka, PP 

Na Popovickém kopci, PP Malé), lokality soustavy Natura 2000, územní systém ekologické 

stability, významné krajinné prvky aj.  

V takovém případě bude případný projekt projednán s příslušným orgánem ochrany přírody nebo 

Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), případně dalšími příslušnými orgány. Tímto 

budou případné dopady na přírodní hodnoty v území minimalizovány, resp. eliminovány. 
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13. SEZNAM POUŽITÝCH 
ZKRATEK 

AR6  Sixth Assessment Report (Šestá Hodnotící zpráva IPCC) 

BAU  scénář pro běžný provoz, vývoj dle dosavadní praxe (z angl. business as usual) 
B(a)P  benzoapyren 
BEI  základní inventarizace emisí (z angl. Baseline Emission Inventory)  
C6H6  benzen 
CH4  metan 
CIDs  climatic-impact drivers – klimatické prvky 
CO  oxid uhelnatý  
CO2  oxid uhličitý (CO2) 
CV  výhřevnost (z angl. calorific value) 
CZT  centrální zásobování teplem 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
DNO  databáze nakládání s odpady 
EF  emisní faktor 
EIB   Evropská investiční banka 
ELENA  European Local ENergy Assistance, program EIB na podporu energetické transformace 
EM  energetický management 
ESA  Evropská vesmírná agentura (z angl. European Space Agency) 
ESCO  společnost poskytující energetické služby (z angl. Energy Service COmpany) 
EU  Evropská unie 
EU ETS Evropský systém pro obchodování s emisemi (z angl. EU Emissions Trading Systém) 
EV  elektrické vozidlo (elektromobil) 

EVVO  environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
GHG  skleníkové plyny (z angl. GreenHouse Gas) 
GWh  gigawatthodina 
HC uhlovodíky 
HCal alifatické uhlovodíky 
HCar aromatické uhlovodíky 
ICT  informační a komunikační technologie (z angl. information and communication 

technologies) 
IPCC Mezivládní panel pro změnu klimatu (z angl. Intergovernmental Panel on Climate 

Change) 
IROP Integrovaný regionální operační program 
JESSICA Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí (z angl. Joint 

European Support for Sustainable Investment in City Areas) 
k.ú.  katastrální území 
kV  kilovolt 
kWh  kilowatthodina 
KSE  konečná spotřeba energie  
KVET  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
LCA   posuzování životního cyklu (zejm. výrobků) (z angl. Life Cycle Assessment) 

LDS   lokální distribuční soustava 
LPG  zkapalněný plyn 
m3  metr kubický 
MEI  kontrolni emisní inventarizace (z angl. monitoring emission inventory) 
Mg  megagram, tzn. tuna 
MHD  městská hromadná doprava 
μg  mikrogram 
MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MW  megawatt 
MWh  megawatthodina 
MZe  Ministerstvo zemědělství 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí  
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NIR  Národní inventarizační zpráva (ang. National Inventory Report) 
NH3  amoniak 
NN  nízké napětí 
NO2  oxid dusičitý 
NOx  oxidy dusíku 
NPO   Národní plán obnovy 
NPSE  Národní program snižování emisí 
NZÚ  Nová zelená úsporám (dotační program) 
OPTAK  Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 
OPŽP   Operační program Životní prostředí 
ORP  Obec s rozšířenou působností 
OSN  Organizace spojených národů 
OSSZ  Okresní správa sociálního zabezpečení 
OZE  obnovitelné zdroje energie 
Pb  olovo 
PHD  příměstská hromadná doprava 
PHEV  hybridní vozidlo s nabíjením ze zástrčky (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 
PM2,5  suspendované prachové částice o průměru 2,5 µm 
PM10  suspendované prachové částice o průměru 10 µm 
PMO  Povodí Moravy s.p. (státní podnik) 
ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 
RCP skupina scénářů sledujících výsledné koncentrace skleníkových plynů (ang. 

Representative Concentration Pathways) 
RVA  Risk and Vulnerability Assessment 
SDGs  Cíle udržitelného rozvoje (z angl. Sustainable Development Goals)  
SECAP  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (ang. Sustainable Energy and Climate Action 

Plan) 
SEAP  Akční plán pro udržitelnou energii (z angl. Sustainable Energy Action Plan) 
SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 
SFPD  Státní fond na podporu bydlení  
SFPI  Státní fond podpory investic 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
SLDB  sčítání lidu, domů a bytů 
SN  střední napětí 
SO2  oxid siřičitý 
SOx  oxidy síry 
SZIF  Státní zemědělský intervenční fond 
TAP   tuhá alternativní paliva 
TSP  celkové suspendované prachové částice 
TO  topný olej 
TZ  teplárenský zdroj 
VB  veřejné budovy  
VN  vysoké napětí 
VVN  velmi vysoké napětí 
WGII  Pracovní skupina II (z angl. IPCC Working Group) 
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