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Pevninská větrná energetika



Berlín a jeho solární střechy

Cíl do roku 2050 pokrývat střešní fotovoltaikou alespoň 25 
% spotřeby ve městě, 

Potenciál cca 4,4 GW: na rodinných a rodinných domech, 
na komerčních budovách, bytových domech a veřejných 
budovách

Fotovoltaika součástí plánu na dosažení klimatické 
neutrality (autor Fraunhofer) 

Impulsy: od roku 2023 bude povinností umístit fotovoltaiku 
nebo fototermiku na nové budovy nebo rekonstruované

Mezi další doporučení kroky patří:

Informační kampaň

Podpora trhu například vytvoření solární burzy, která propojí majitele 
střech s dodavateli technologií, podpora pronájmů střech 

Posilování kvalifikace – impuls do vzdělávání (instalační firmy, 
architekti, projektenti apod.)

Město jako vzor: výstavba na veřejných budovách včetně publikace 
přínosů



Ukládání energie

Nizozemsko: 

desítky megawattových úložišť, projekty ENGIE, Alfen –
možnost podílet na službách pro regulaci sítě

zelený vodík: vládní podpora pro výstavbu systémů 338 
milionů EUR (součást balíčku na oživení ekonomiky v 
hodnotě 20 miliard EUR)

Česko: 
baterie - projekty, kde je baterie součástí provozu 
točivého zdroje

vodíková strategie čeká na schválení

plány na elektrolyzéry v Ústeckém a Moravskoslezském 
kraji



Transformace ekonomiky

Nizozemsko: 

Rotterdam připravil fond s objemem 100 milionů EUR na zelené investice do 
inovativních projektů a dalších 30 milionů EUR na půjčky komunitám, domácnostem 
a malým a středním podnikům

Na Rotterdam připadá cca 20 % nizozemských emisí

Fond podpoří projekty 1-10 miliony EUR z oblastí skladování energie, elektrifikace 
průmyslových procesů a dopravy, nových technologií recyklace plastů a vytvoření 
infrastruktury pro vodík

revolvingový fond: zisky z investic budou plynou zpět do fondu, aby mohly být 
použity pro nové investice

Česko:
Transformace uhelných regionů – až 68 miliard korun pro Moravskoslezský, Ústecký 
a Karlovarský kraj

Investice také od snižování uhlíkové stopy (OZE, vodík, čistá mobilita)



Česká solární města

Podpořit obyvatele v přípravě projektů do Nové 
zelené úsporám (hradí 50 % investice, 35-150 tisíc 
Kč)

Nastavit podmínky pro developery

Zveřejnění solární mapy, rozumné podmínky v 
předpisech požární ochrany, jasné podmínky pro 
památkově chráněné budovy

Odborná pomoc s výběrem řešení, asistence s 
administrativou – například pro bytové domy

Hromadný nákup technologie

Podpora nových konceptů: virtuální elektrárna, 
zakládání energetických společenství 

Územní plánování: lokální distribuční sítě?



Děkujeme
za pozornost!


