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• Hledáme a rozvíjíme kroky systematické koordinace

• Spolupracujeme na poli chytrých řešení→ TVOŘÍME SÍŤ PARTNERŮ 

• Poskytujeme služby pro obce našeho kraje (EKIM)

• Poskytujeme přehledné informace

• Inspirujeme příklady dobré praxe

• Síťujeme obce s firmami

• Hledáme dotace pro obce

• Spravujeme databázi projektů

• Tvoříme strategii Chytrého regionu

Budujeme Chytrý region

Cílem je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro 
smysluplné zavádění chytrých technologií a chytrých 
přístupů v Královéhradeckém kraji



3 HLAVNÍ SEKCE:

• SMART ŘEŠENÍ – Nejnovější trendy v oblasti moderních technologií a chytrých řešení, inspirace dobrou praxí

• DOTAČNÍ ROZCESTNÍK – Aktuální informace o současných dotacích pro obce

• DATABÁZE PROJEKTŮ – Absorpční kapacita pro Regionální akční plán a pomoc nositelům v jejich realizaci

Provozujeme webový portál www.chytryregion.cz



• Tematické „příběhy“ jako inspirace pro obce

• Aktuality, novinky, příklady dobré praxe z ČR i ze světa

• Nabídka chytrých produktů a řešení

• Prezentace firem, které nabízejí chytrá řešení

Sekce SMART řešení

www.chytryregion.cz/cs/smart-reseni

http://www.chytryregion.cz/cs/smart-reseni


Víte o zajímavých příkladech dobré 
praxe z oblasti energetiky?

PODĚLTE SE O NĚ S NÁMI!

Nabízíte zajímavé produkty či 
technologie v energetice?

DEJTE NÁM O NICH VĚDĚT!

chytryregion@chytryregion.cz

mailto:chytryregion@chytryregion.cz


• Snadná orientace v nabídce dotací

• Evropské, národní i krajské dotace na jednom místě

• Členění dle témat, možnost vyhledávání

• Stručně a přehledně s odkazy na podrobné informace

Dotační rozcestník

www.dotacnirozcestnik.cz

http://www.dotacnirozcestnik.cz/


Pořádáme tematické workshopy



III. Podpora 
SMART řešení

I. Budování 
sítě 

partnerů

II. Podpora 
znalostí

Budování sítě a posilování 
partnerství Chytrého 

regionu

Vyhledáváme, propojujeme 
a iniciujeme klíčové aktéry 
v regionu a koordinujeme 

vzájemnou spolupráci. Navázali 
jsme spolupráci s hlavními aktéry 

veřejné, státní správy, 
akademického a podnikatelského 

sektoru.

Posilování smart přístupů, publicita, osvěta, know-how

Usilujeme o zvýšení zájmu o SMART řešení, technologie a inovace v 
našem regionu. Poskytujeme kompletní informační servis v oblasti 
chytrých řešení. Inspirujeme příklady dobré praxe. Konzultujeme, 
iniciujeme a napomáháme konceptům chytrých přístupů na svět.

Podpora zavádění SMART 
technologií

Napomáháme obcím 
a regionálním partnerům 

s orientací v chytrých přístupech, 
pobízíme je k zavádění chytrých 

řešení a přístupů v regionu. 
Vyhledáváme chytrá řešení pro 

potřeby našeho regionu 
i našich partnerů. 

Tvoříme Koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region



Dílčí klíčové oblasti řešené v rámci chytré energetiky

Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

PRIORITA 3: PODPORA SMART ŘEŠENÍ

Inteligentní 
management 

budov

Chytré sítě 
(Smart grids)

Obnovitelné 
zdroje 
energií

Chytré ulice a 
veřejná 

prostranství

(Smart 
streets) 

……

Témata pro zavádění SMART přístupů a technologií

Doprava

Životní prostředí

Energie a energetika

Veřejný prostor a bydlení

Veřejná správa

Služby: e-zdraví, e-kultura, e-cestovní ruch

Další témata relevantní pro Chytrý region

Znalostní ekonomika (progresivní obory RIS3)

Cirkulární ekonomika

Kreativní průmysly

Precizní zemědělství



Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Příklady zajímavých chytrých řešení v ČR i ve světě

Příklad dobré praxe přenositelné na celý kraj a jeho obce:

• Litoměřice, město s energií

• Stacionární úložiště energie (Prakšice, Pen y Cymoedd – Wales)

Příklady dobré praxe přenositelné na území měst a obcí KHK: 

• Energeticky nezávislá obec (Kněžice, ReGen – Almere)

• Veřejné osvětlení šetrné k přírodě (Jesenice u Prahy)

• Občanské elektrárny (Vídeň)

Příklad dobré praxe přenositelné na KHK a jeho organizace: 

• Moravskoslezské energetické centrum – energetické služby, 

energetický management, čistá mobilita

PRIORITA 3: PODPORA SMART ŘEŠENÍ, OBLAST ENERGETIKA

Energetický management 
Královéhradeckého kraje

Cílem je zajištění úsporné a udržitelné energetiky na úrovni celého kraje, jeho měst i obcí 

Příklady chytrých řešení v KHK dle klíčových oblastí

Klíčová oblast Chytré sítě (Smart grids)

• Smart grid ve Vrchlabí — automatizovaná a soběstačná distribuční síť

Klíčová oblast Obnovitelné zdroje energie

• Budova regionální centrály ČSOB v Hradci Králové (tepelná čerpadla 108 vrtů)

Klíčová oblast Chytré ulice a veřejná prostranství (Smart streets)

• Chytré veřejné osvětlení – Meziměstí, Nový Bydžov, Žernov

Klíčová oblast Inteligentní management budov

• Smart Metering v Sobotce, EPC v Hronově, Termické snímkování v HK



Energetické úspory

v Královéhradeckém kraji

Systém hospodaření 

s energiemi

Ing. Bořek Dvořáček

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

bdvoracek@kr-kralovehradecky.cz

mailto:bdvoracek@kr-kralovehradecky.cz


CERTIFIKÁT ISO 50001

• konec roku 2018 certifikační audit

• začátek roku 2019 zisk certifikátu dle 
ISO 50001 na dobu tří let

• každý rok recertifikační audit

Foto: Hejtman KHK a radní pro investice 
KHK přebírají certifikát ISO 50001

Královéhradecký kraj obdržel certifikát ISO 50001 za hospodaření s energiemi



Zavedení systému hospodaření s energiemi v KHK

Zavedení systému hospodaření s energiemi

• 2016 rozhodnutí vedení kraje o zavedení
• Zapojeno 98 organizací
• Pro zavedení systému EnMS – tým 
pracovníků KÚ KHK a Centra investic, rozvoje a 
inovací

• Zásluha na zisku Certifikátu ISO 50001 –
energetičtí manažeři jednotlivých organizací, 
kteří navrhovali opatření ke snížení spotřeby 
energií a kontrolovali hospodárnost provozu. 



NORMA ČSN EN ISO 50001 a SMĚRNICE č. 27

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V 
ORGANIZACÍCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

• Směrnice č. 27    
Systém managementu 
hospodaření s energií 
vychází z normy 
ČSN EN ISO 50001:2012

• Směrnice novelizována dle 
aktualizované normy ČSN EN 
ISO 5000:2019, která platí od 
04/2019



• Ing. Lenka Bacovská - vedoucí oddělení projektového řízení – CIRI

• Ing. Pavel Pernet - odborný konzultant pro energetiku – CIRI

• Ing. Bořek Dvořáček - referent pro energetiku – Krajský úřad KHK
(od 1. 4. 2019 krajský energetik)

• p. Josef Marek - referent pro energetiku – CIRI – od 04/2019 

v důchodě (do 31. 3. 2019 krajský energetik)

Tým pro energetiku Královéhradeckého kraje 2019



Od 02/2019 do 04/2019 navštíveno 98 organizací 
zařazených do energetického managementu KHK: 

• Střední školy 38

• Speciální školy 8

• Ústavy sociální péče 8

• Zdravotnictví 6

• Kultura 9

• Dětské domovy 8

• Domovy důchodců 16

• Ostatní (tj. admin. budovy, školní jídelna apod.) 5

Energetik Tour 2019



Kontroly hospodaření s energií

Kontrola faktur za dodávky vody
• Zjištěn chybný výpočet trvalé platby za 
srážkovou vodu
• Nejedná se přímo o úsporu energií, ale 
úspora pro organizaci
• Systémové opatření pro všechny organizace

Kontrola faktur za dodávku elektřiny 
• Zjištěno nevýhodné nastavení distribuční sazby u objektu 
vytápěném tepelným čerpadlem
• Změna tarifu
• Úspora pro organizaci
• Systémové opatření pro všechny organizace



Kontrola funkčnosti energetických zařízení

FOTOVOLTAIKA

• Kontrola funkčnosti solárních panelů 
infračervenou kamerou

1. Domov sociálních služeb Skřivany
2. Dětský domov Nechanice

(pokud je část panelu tmavá  –
je část panelu nefunkční a snižuje 
výkon všech panelů zapojených v sérii)



Informační systém sledování spotřeb energií

V KHK se používá informační systém  
FAMA+

• Údaje o spotřebách energie zadává 
energetický manažer organizace 
• U objektů v majetku KHK se sleduje:

• Elektrická energie
• Topný plyn
• Teplo
• Voda (vodné, stočné, srážková voda)

Cílem jsou měsíční přehledy
o spotřebách všech energií



EMO – Energetická matice organizací KHK

Všechny informace o energiích PO KHK na jednom místě

• Fotodokumentace a zápisy z návštěv PO
• PENB
• Protokoly z auditů
• Smlouvy na dodávky energií
• Investice atd.



Další aktivity v oblasti hospodaření s energiemi

• Centrální nákup elektrické energie a plynu pro všechny organizace KHK
Českomoravská komoditní burza Kladno

• Spolupráce mezi energetiky KÚ KHK a Magistrátu města HK
- Nově navázaná spolupráci v oblasti energetiky
- Předání zkušeností KHK se zaváděním Energetického managementu 
- Využití zkušeností Magistrátu HK s dálkovými odečty vody Královéhradecké provozní



Územní energetická koncepce KHK 

Územní energetická koncepce KHK

• Zahájení příprav v roce 2016

• Schválení zastupitelstvem KHK 9.9.2019  

Územní energetická koncepce KHK, Vyhodnocení vlivů na
životní prostředí (SEA) a Prohlášení dle §10g odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
jsou od 11. 9. 2019 vyvěšeny na úřední desce KHK

Adresa:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/krajsky-urad/uredni-
deska/ostatni/uzemni-energeticka-koncepce-
kralovehradeckeho-kraje-310276/



Chytrá řešení v energetice?

Elektrobus SOR ENS 12
20 vozů jezdí v MHD HK

Kryté parkoviště
pro automobily

Nabíjecí stanice
pro elektromobil

s dieselagregátem

Solární elektrárna
na zelené louce



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST

www.chytryregion.cz

chytryregion@chytryregion.cz

mailto:chytryregion@chytryregion.cz

