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Novinka, která doposud ve 
Žďáru nebyla. Město začalo 
nakupovat energie pro sebe a 
městské organizace na komo-
ditní burze PXE Praha. Cílem 
jsou maximální úspory. Dříve 
Žďár nakupoval energie cestou 
výběrového řízení. 
� Lenka Kopčáková

Jak vysvětluje starosta Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM), elektřina zdražuje a lev-
nější už asi nebude. Zvyšují se emisní 
povolenky i celková spotřeba energie 
a také jsou vyšší nároky na kvalitu roz-
vodné sítě. Mnohamiliardové investice 
do infrastruktury se pak přelévají do 
cen energií. Situace vyžadovala změnu 
přístupu Žďáru k nákupům energií. 

„Všechny nákupy města a jeho 12 pří-
spěvkových organizací jsme sloučili a 
vstoupili na komoditní burzu. To má 
výhodu, že na burze elektřinu nakoupíme 
s mnohem menší administrativní zátěží,“ 
vysvětluje Mrkos. 

Na aukci elektřiny lze dosáhnout 
nižší ceny v rámci obecného cenového 
etalonu energie. Forma nákupu je také 
výrazně pružnější. Kdežto při dřívěj-
ším nákupu energií cestou výběrového 
řízení bylo rizikem nečekané zvýšení 
cen energie během procesu. 

Pro představu flexibility uvádí staros-
ta příklad: Na burze vyhlášená aukční 
cena na objem energie pro město byla 
asi 1380 Kč/MW. Dražbou na nejnižší 
cenu od obchodníků na burze se Žďár 
dostal na cenu 1304 Kč/MW.

Z titulu obce s rozšířenou pravomocí 
Žďár nabídl spolupráci i dalším obcím. 
Zatím se přidaly Pokojov a Krásněves. 
Ceny elektřiny a plynu byly pro rok 
2021 zafixovány.

„Máme informace, že až budeme ener-
gie nakupovat na burze pro rok 2022, 
přidají se k nám další obce. Některé 
čekají, až jim vyprší smlouvy se stávající-
mi dodavateli,“ říká starosta Mrkos. 

V příštím roce by Žďár chtěl soutěžit 
ceny dodavatelů energie a plynu ces-
tou nejnižší přirážky k burzovní ceně.

Trendem Žďáru je pracovat v ener-
getice s maximálními úsporami.

V moderních
evropských projektech

Město má Akční plán udržitelné 
energetiky a ochrany klimatu. „Dnes 
už to není tolik o zateplování, ale o dob-
ré regulaci a úsporných zařízeních jako 
jsou led světla či chytré hlavice radiáto-
rů,“ vysvětluje starosta. 

Akční plán je dnes i vstupenkou do 
specializovaných dotačních progra-
mů. „My v moderní energetice vidíme 
ekonomický a ekologický poklad a proto 
jsme se rozhodli takový materiál vytvo-
řit,“ poukazuje Mrkos. 

Žďár se účastní programu SECAP. 
Tento akční plán udržitelné energeti-
ky a ochrany klimatu ještě dnes v ČR  
mnoho měst nemá, je ale podmín-
kou pro žádosti do specializovaných 
dotačních programů. 

Dle starosty umí SECAP spočítat 
množství emisí skleníkových plynů 
produkovaných na území města a hle-
dá způsoby, jak emise inteligentní for-
mou omezit. 

Naše město figuruje i v dotačním 
programu Horizon 2020. Speciali-
zovaný evropský program je pro vel-
ké energetické a ekologické projekty.  
Dnes už s ním pracuje šest českých 
měst. 

Hlavním přínosem pro Žďár jsou 

OCHRANA klimatu a snižování emisí je cílem Žďáru v Akčním plánu udržitel-
nosti energií. Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Žďár cílí na úspory energií,
snižování emisí a ochranu klimatu

Město Žďár se stále více zapo-
juje do moderních evropských 
projektů na udržitelnost ener-
gie, snižování emisí a ochranu 
klimatu. Na otázky ŽN odpo-
vídá starosta města Martin 
Mrkos. 

Znamená to pro město úplně 
novou generaci plánování, hospo-
daření a spolupráce než dříve?

Nejde o úplně novou generaci plá-
nování, energetika je silně kontinu-
ální obor, kde jednotlivé investice 
a záměry na sebe musí navazovat. 
Současné plány vycházejí z dlouho-
dobých záměrů a na jejich realizaci 
se podílí i zaměstnanci odboru tech-
nické správy budov města, kteří se 
energetice věnují dlouhodobě. 

Nový je příklon ke specializova-
ným dotačním nástrojům a trendům 
smart city.

To již asi vyžaduje jisté znalosti a 
praxi?

Ano, jazykovou vybavenost (ang-
ličtina), neustálé vstřebávání nových 
trendů, přehled v dynamicky se vyví-
jejících technologiích a pokročilej-
ším řešení (regulace, moderní tech-
nologie, FV).

Poradíte si na úřadě se vším sami 
nebo oslovujete odborníky?

Jde o kombinaci obojího. Energe-
tiku zastřešují zaměstnanci MěÚ, 
kteří jsou v kontaktu s energetický-
mi managery a specialisty z jiných 
měst (např. Chrudim, Litoměřice) a 
přebírají od nich zkušenosti, tipy a 
osvědčenou praxi. 

Např. úspěšný nákup energie a ply-
nu na burze PXE byl konzultován s 
dalšími městy. Díky tomu se učíme, 

získáváme know-how, sami se stává-
me odborníky, kteří mohou pomá-
hat dále. 

Jsme členy SEMMO (Sdružení 
energetických manažerů měst a 
obcí), díky kterému získáváme zají-
mavé kontakty, nové znalosti. 

Energetika měst je dnes o spolu-
práci s jinými, je to taková odborná 
komunita, která sdílí své zkušenosti 
a obohacuje se navzájem.

Co to vše město stojí a kdy se mu 
začnou vynaložené prostředky 
vracet?

Na spolupráci s odborníky jsme 
doposud ve velké míře využíva-
li dotační peníze, takže příspěvek z 
ryze městského rozpočtu byl mini-
mální. Získali jsme díky nim např. 
projekt EU CityCalc s nepřímý-
mi náklady 390.000 Kč, takže se to 
vyplatilo. 

Často jde o vzájemné přátel-
ské konzultace a ty jsou bezplatné. 
Výhodné je také podpořit jiné sub-
jekty v jejich projektových žádostech 
formou tzv. Letter of Support. 

Tato podpora město nic nestojí a 
když je žádost úspěšná, má z toho 
město prospěch. V projektu SECAP 
jsme takto ušetřili 90.000 Kč vlast-
ních prostředků. To na spolufinan-
cování jen na základě vyjádření pod-
pory jinému subjektu, který byl v 
žádosti úspěšný. -lko-

Být v evropských projektech 
vyžaduje umět nové trendy

zkušenosti s dotačním programem, 
z něhož budou v letech 2021-2027 
vypláceny výrazné finance do mod-
rozelené infrastruktury, a zisk 69 tis. 

EUR.
V dalším projektu EU CityCalc stojí 

„maličký“ Žďár po boku velikánů jako 
je lotyšská Riga, francouzský Dijon 
či italská Mantova. Cílem projektu 
je rozšířit využití webového kalkulá-
toru emisí, který pro různé varianty 
urbanistického rozvoje měst vypočte 
množství vyprodukovaného CO

2
.

„Žďár v tomto projektu získal za 
partnera belgickou společnost Energici-
tis, která je hlavním žadatelem a doce-
la významným partnerem DP Horizon 
2020,“ informuje Mrkos.

Cílem Žďárských je otevřít si dveře k 
dalším přínosným dotacím mířeným 
do infrastruktury. Mohou to být řeše-
ní spojená s fotovoltaikou, ostrovními 
systémy či výměnou světel za úspor-
nější zdroje.

„Velice si v této věci slibujeme od feno-
ménu IoT (Internet věcí), kdy lze pro-
pojením energetického managementu a 
chytrými smart prvky stlačit náklady za 
energie výrazně dolů. Pro projekt EU Ci-
tyCalc jsme získali 78 tisíc Euro,“ infor-
muje žďárský starosta. 

Martin 
Mrkos

Přes léto se bude ve Žďáře komu-
nální odpad vyvážet opět jednou za 
týden, aby v horkých dnech v nádo-
bách nepáchnul. 

Město v minulých měsících při-
stoupilo ke zkušebnímu 14dennímu 
svozu, který se dle slov místosta-
rostky Ludmily Řezníčkové (ANO 
2011) osvědčil. 

Město chystá aktualizaci Strategie 
odpadů, a je možné, že se opět ke 
14dennímu svozu vrátí, neboť zna-
mená úsporu. 

Na dotaz novinářů místostarostka 
uvedla, že pokud bude město čtyři 
měsíce v roce vozit odpad po týdnu 
a ostatní měsíce po 14 dnech, ušetří 

za rok asi 400 tisíc Kč. 
„Objíždíme však město a kontrolu-

jeme popelnice. Dle potřeby posiluje-
me svoz kontejnerů na separaci odpa-
du,“ říká. 

V řidicím výboru, který o strategii 
na základě všech výstupů rozhodne, 
je zastoupen člen z každého zastu-
pitelského klubu. Očekává se opa-
kovaná diskuze v pracovních schůz-
kách zastupitelů, než o strategii 
rozhodnou s konečnou platností. 

„Žďár jako jedno z mála měst 
nezvyšuje poplatek za komunální 
odpad již 11 let. Stále je 580 Kč za 
osobu a rok,“ připomíná místosta-
rostka. -lko-

Na léto se vrací týdenní
svoz komunálního odpadu


