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1. Úvodní shrnutí  

Energetický plán města Bílina (dále také „EPM“) je strategickým dokumentem, který stanovuje dlouhodobé 
priority a cíle města v oblasti energetiky. EPM definuje základní principy a podmínky pro rozvoj energetického 
hospodářství města Bílina, jenž zohledňuje celosvětové trendy i současné nepřiznivé vlivy – prudký nárůst cen 
energií, nízkou energetickou soběstačnost České republiky či vysokou závislost na dodávkách plynu. 

Energetický plán města Bílina je koncipován k roku 2030, a bude tak korespondovat s novým strategickým 
plánem města (2024-2030) i dalšími koncepčními dokumenty na národní i evropské úrovni.  

Zpracování EPM navazuje na systematické kroky města, které do jeho prostředí průběžně zavádí koncept Smart 
City a principy udržitelnosti. Ambicí města na poli energetiky je především (i.) kontinuálně zvyšovat energetickou 
hospodárnost v rámci svých objektů, (ii.) významně navyšovat podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické 
energie a (iii.) podporovat obyvatele města v jejich udržitelném chování.  

Základním nástrojem pro dosažení stanovených cílů je efektivně nastavený systém energetického managementu 
(dále také „EnMS“). Město Bílina od roku 2022 započalo postupně zavádět energetický management s cílem 
dosáhnout maximálního souladu s mezinárodní normou ISO 500011, která je postavena na principu neustálého 
zlepšování energetické hospodárnosti. Energetický plán města Bílina byl tedy zpracován takovým způsobem, aby 
naplňoval dílčí požadavky vyplývající z předmětné normy.  

Jelikož je zpracování EPM součástí mnoha aktivit směřujících k zajištění souladu s ISO 50001, je z tohoto důvodu 
působnost EPM vymezena aktuální hranicí energetického managementu sestávající z 21 objektů na území města. 
V případě, že bude tato hranice v průběhu platnosti EPM jakkoliv upravena, bude i tento plán předmětem 
odpovídající aktualizace, a to například z hlediska stanovených cílů či rekalkulace cílových hodnot.  

Dokument je strukturován do následujících částí: 

 Analytická část – související legislativa, strategické dokumenty, hranice EPM, výchozí stav, analýza SWOT 

 Návrhová část – energetická politika, souhrnné schéma EPM, vize a globální cíl, prioritní oblasti a cíle 

 Implementační část – energetický management, en. software, financování, akční plán, aktualizace EPM 

Součástí výstupu je rovněž šest samostatných příloh: 

 Příloha 1 – Energetické karty objektů 

 Příloha 2 – Proveditelnost úsporných opatření 

 Příloha 3 – Energetická politika města Bílina 

 Příloha 4 – Energetická data  

 Příloha 5 – Úsporná opatření 2023 

 Příloha 6 – Zásobník úsporných opatření 
  

                                                                 

1 V České republice se jedná o normu ČSN EN ISO 50001:2018 Systémy managementu hospodaření s energií. 
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2. Analytická část 

Předmětem analytické části EPM je zejména podrobné zhodnocení výchozího stavu vymezeného energetického 
hospodářství města Bílina, a to z hlediska konsolidace a analýzy energetických dat, posouzení jednotlivých 
objektů a stanovení jejich potenciálu pro realizaci úsporných opatření.   

 Související legislativa 

Energetické zákony 

Tabulka 1 Platné zákony týkající se hospodaření s energií 

Platné zákony 

Zákon Název 

č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

č. 458/2000 Sb. energetický zákon 

č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zdroj: vlastní zpracování  

Energetické vyhlášky – platné prováděcí předpisy 

Tabulka 2 Prováděcí předpisy platné pro hospodaření s energií 

Platné prováděcí předpisy 

Vyhláška Název 

č. 191/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů 
chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 
a podmínky pro určení energetických zařízení 

č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (zrušeno k 01.07.2023 bude nahrazena č .283/2021 Sb.) 

č. 283/2021 Sb. stavební zákon 

č. 194/2007 Sb. 
pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění 
a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 
regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie 

č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů 

č. 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 

č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov 

č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu 

č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a údajích vedených v Systém monitoringu spotřeby energie 

č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání 

Zdroj: vlastní zpracování  

Platné zákony a vyhlášky týkající se hospodaření s energií jsou rovněž dostupné také na portálu TZB-INFO: 
https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-a-souvisejici-predpisy  
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 Strategické dokumenty 

Státní energetická koncepce (2015) 

Státní energetická koncepce definuje pět strategických priorit, které slouží k dosažení stanovených cílů, kterými 
jsou zejména spolehlivá a ekologická dodávka energie, nepřerušené dodávky energie v krizových situacích, 
zajištění stabilního prostředí a bezpečné energetické infrastruktury. Mezi stanovené priority patří např.:  

 Vyvážený mix a široké portfolio energetických zdrojů 

 Úspory a energetická účinnost 

 Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR 

Dostupné na: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf  

Územní energetická koncepce Ústeckého kraje (2020) 

Aktualizace Územní energetické koncepce byla dne 22.6.2020 schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 
Aktualizace mapuje trendy vývoje poptávky po energii, předkládá rozbor zdrojů a způsobů nakládání s energií, 
hodnotí využitelnost obnovitelných zdrojů a mapuje potenciál energetických úspor v budovách veřejného 
sektoru. V rámci návrhové části definuje cíle a nástroje ÚEK v jedenácti vymezených oblastech vč. rozvoje 
inteligentních sítí, využití OZE a realizace energetických úspor, dále také řeší systém nakládání s energií a popisuje 
systém energetického managementu v podmínkách Ústeckého kraje.  

Jako hlavní priority ÚEK Ústeckého kraje byly definovány:  

 Zvýšit bezpečnost a spolehlivost dodávek energie pro stávající odběratele i pro rozvoj území; 

 Zlepšit hospodárnost užití energie snižováním energetické náročnosti a snížit spotřebu zdrojů  

 Podporovat udržitelný rozvoj pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek energie 

Jako relevantní cíle pro energetický plán města Bílina lze uvést:  

Tabulka 3 Relevantní cíle ÚEK Ústeckého kraje 

Vybrané cíle ÚEK Ústeckého kraje 

Oblast Relevantní cíle 

Realizace energetických úspor 

 Realizace ekonomického potenciálu úspor v konečné spotřebě energie a v primární 
spotřebě energie ve všech sektorech s maximálním využitím dotačních prostředků. 

 Realizace potenciálu úspor v budovách veřejného sektoru uplatňováním dotací  
z OPŽP, Zelené úsporám a využíváním EPC v majetku obcí a kraje. 

Využívání OZE 
 Navýšení podílu OZE a DZ na primární spotřebě energie (orientační cíl 11 % v roce 

2044) 

 Rozvoj OZE v majetku kraje a obcí 

Výroba elektřiny z kombinované 
výroby elektřiny a tepla  Zvýšení stávajícího podílu výroby elektřiny v KVET 

Snižování emisí znečišťujících 
látek a skleníkových plynů  Snížení emisí tuhých znečišťujících látek v energetice a průmyslu o 50 % do roku 2044 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat ÚEK Ústeckého kraje 

  

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf
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Strategický plán rozvoje města 2016-2023 

Strategický plán rozvoje města Bílina z roku 2016 se problematikou energetiky na strategické úrovni detailně 
nezabýval. Opatření ve vazbě na snižování energetické náročnosti představovala spíše dílčí řešení v širším 
kontextu definovaných strategických cílů. Hlavní energetickou aktivitu představuje opatření P4.7 Modernizace 
kulturních a volnočasových zařízení v majetku města, které zahrnovalo investice do snížení energetické 
náročnosti objektů. Mezi podporované aktivity patří zejména: 

 Zpracování studie na snížení energetické náročnosti provozu zimního stadionu 

 Zajištění projektových dokumentací pro akce snížení energetické náročnosti objektů 

 Objekt knihovny a ZUŠ: výměna oken objektu 

 DDM: dodatečné zateplení fasád a střechy objektu, odizolování vlhkého suterénu 

 Klub důchodců: výměna oken a zateplení obvodových stěn a střechy 

 Městské divadlo: rekonstrukce jevištní technologie, vybudování chybějící vzduchotechniky 

Strategický plán rozvoje města do roku 2023 tak nestanovuje specifický koncepční rámec pro rozvoj městského 
systému hospodaření s energiemi. Této problematice se však ve větší míře věnovala následně zpracovaná 
Strategie Smart City města Bílina, viz níže.  

Dostupné na: https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/strategicky-plan-rozvoje-mesta-2016-2023.html 

Strategie Smart City města Bílina (2019) 

Strategie Smart City města Bílina se oblastí energetiky zabývá v rámci prioritní tematické oblasti Energetika  
a životní prostředí, kde město cílí na posilování své energetické efektivity a soběstačnosti a v rámci tématu 
energetiky stanovuje klíčová opatření pro:  

 Rozvoj energetického managementu v souladu s normou ISO 50001 

 Pořízení energetické datové platformy 

 Zavádění alternativních zdrojů energie 

Zpracování energetického plánu města tak přímo reaguje na vizi, cíle a navrhovaná opatření strategie. Strategie 
v rámci definované vize mimo jiné konstatuje, že „zdravé, inteligentní a bezpečné město vyžaduje kontinuální 
monitoring, diagnostiku a zpětnou vazbu, tedy efektivní získávání, zpracování, uchovávání a interpretaci dat  
a rozvoje kapacit pro schopnost na získané poznatky včasně a efektivně reagovat“  

Dostupné na: https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/strategicke-dokumenty-mesta/strategie-smart-city.html  

  

https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/strategicky-plan-rozvoje-mesta-2016-2023.html
https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/strategicke-dokumenty-mesta/strategie-smart-city.html
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 Hranice EPM 

Město Bílina hospodaří s majetkem v rozsahu 80 budov a infrastruktury veřejného osvětlení. Pro potřeby 
předmětu energetického plánu města a pro první fázi zavádění systému energetického managementu v souladu 
s normou ISO 50001 bylo ze strany města vybráno následujících 21 objektů. 

Tabulka 4 Seznam objektů zahrnutých do energetického managementu 

Subjekt v objektu Adresa Parcelní číslo 
(katastrální území Bílina) 

Městský úřad Bílina Břežanská 50/4 1 

Městský úřad Bílina Želivského 51 2 

Městský úřad Bílina Seifertova 1/1 128 

Městský úřad Bílina Žižkovo náměstí 58/3 10 

Městský úřad Bílina Želivského 52/3,  3 

MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664, p.o. M. Švabinského 664  1683/106 

MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664, p.o. Antonína Sovy 668 1683/105 

MŠ Bílina, Síbova 332, p.o. Síbova 332 380/50 (k.ú. Újezd) 

MŠ Bílina, Síbova 332, p.o. Aléská 264 336/24 

MŠ Bílina, Síbova 332, p.o. Žižkovo údolí 275/2 606 

MŠ Bílina, Čapkova 869, p.o. Čapkova 869  937/32 

MŠ Bílina, Čapkova 869, p.o. Sídliště Za Chlumem 818 1636/36 

ZŠ Bílina, Aléská 270, p.o. Aléská 270 336/44 

ZŠ Bílina, Lidická 31/18, p.o. Lidická 31/18  1785 

ZŠ Bílina, Za Chlumem 824, p.o. Sídliště Za Chlumem 824 1363/70 

Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, p.o. Nábřeží 381/3 1805/2 

Dům dětí a mládeže Bílina, p.o. Havířská 529/10 1197 

A – ZUŠ Gustava Waltera Bílina, p.o. 
B – Městská knihovna Bílina Mírové náměstí 21/16 123, 126 

Kulturní centrum Bílina Želivského 54/7 6/1 

Kulturní centrum Bílina – Městské divadlo Žižkovo náměstí 57 8 

Kulturní centrum Bílina – Kulturní dům Fontána Za Chlumem 823 1636/44, 1363/295, 1636/295, 

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina Pražská 206/95 430, 427/2, 429, 434, 427/3, 428 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina   
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 Výchozí stav města 

2.4.1 Systém energetického managementu města 

V předchozích letech – do srpna roku 2021 – nebyly spotřeby energií a vody sledovány v žádném z objektů, 
energetický management nebyl nastaven na žádné úrovni. V oblasti energií docházelo pouze k proplácení 
nákladů za energie dle fakturovaných spotřeb, a nebylo tak prakticky možné spotřebu pravidelně kontrolovat  
či regulovat. Z tohoto období nejsou dostupná kompletní (alespoň pro dvě navazující období) data o spotřebách 
ani o využívání technologií v zahrnutých objektech. 

Od srpna 2021 byla v rámci městského úřadu vytvořena pozice energetického manažera, jehož hlavním úkolem 
bylo narovnání stavu v oblasti energií a konsolidace dokumentů týkajících se energetiky. Klíčovou úlohou 
energetika bylo zmapování údajů o spotřebách energií a vody napříč objekty v majetku města a jejich postupná 
centralizace.  

Pro lepší přehled o spotřebách došlo k proškolení energetických správců budov pro zaznamenávání manuálních 
odečtů jednotlivých měřidel (elektřiny, plyny a tepla). Systém manuálních odečtů, který obnášel zaznamenání 
aktuálního stavu měřidla správcem objektu do předem připravené tabulky a následné odeslání energetikovi, byl 
průběžně nastavován od nástupu energetika až do konce roku 2021. Celý systém tak začal být uceleně 
provozován až od ledna roku 2022, od kdy dochází k pravidelným (měsíčním) odečtům stavů měřidel.  

V průběhu července 2022 město přistoupilo k zavedení zcela nového energetického softwaru Enectiva, jenž 
konsoliduje veškerá dosavadní data získaná energetikem a především usnadňuje pravidelný sběr nových dat  
a informací. Pro jednotlivé energetické správce budov je vytvořen přístup do energetického SW pro efektivnější 
zaznamenávání manuálních odečtů spotřeb, čímž dochází ke zjednodušení a zrychlení procesu evidence, 
monitoringu a kontroly. Tento systém je navíc schopen vést evidenci všech dokumentů souvisejících s EnMS, 
včetně hlášení o havarijních stavech. 

S ohledem na zavádění energetického managementu byl také mimo jiné zmapován současný stav provozních 
řádů a plánů údržby v jednotlivých objektech. Některé ze zahrnutých objektů neměly vytvořené provozní 
dokumenty, které by blíže specifikovaly nároky na energeticky hospodárné užívání budov. Tento stav je postupně 
narovnáván a na úrovni jednotlivých objektů/organizací jsou zpracovávány či revidovány dokumenty popisující 
způsoby, jakými se má v daném objektu chovat a jak jej správně užívat.  

Pro zajištění maximálního souladu s požadavky energetického managementu dle ISO 50001 byl dále vytvořen 
interní metodický pokyn, jenž definuje veškeré interní procesy nezbytné pro dodržování a kontinuální zlepšování 
energetického managementu dle normy ISO 50001. 
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2.4.2 Aktuální stav budov 

V rámci zavádění energetického managementu bylo nejprve analyzováno 21 vybraných objektů, tj. 4 objekty 
Městského úřadu Bílina, 13 objektů určených pro vzdělávání, 3 objekty v oblasti kultury a jeden objekt 
nemocnice. Pro tento účel byly realizovány prohlídky všech 21 objektů zahrnutých do EnMS, na jejichž základě 
byly zpracovány přehledové energetické karty. Jejich obsahem je základní pasport budovy, evidence fakturačních 
odběrných míst, informace k provozu objektu a údaje z energetických dokumentů. V druhé části karet je 
zpracován návrh úsporných opatření, jež bude možné realizovat pro zlepšení energetické hospodárnosti budovy, 
a to včetně odhadu investiční náročnosti relevantních opatření a odhadu finančních úspor. Přehledové 
energetické karty objektů tvoří přílohu č. 1, souhrnný přehled proveditelných opatření poté přílohu č. 2.  

2.4.3 Energetické dokumenty 

Níže uvedené dokumenty sloužily jako další cenný zdroj informací o technickém stavu jednotlivých objektů, které 
přispívají k formulování konkrétních úsporných opatření. Evidence energetických dokumentů je součástí 
přílohy 4. 

Průkazy energetické náročnosti budov 

Před zahájením implementace energetického managementu nebyla vedena centralizovaná databáze těchto 
dokumentů. Město mělo k dispozici 10 průkazů energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) z 21 objektů. 
Na začátku roku 2022 bylo zrealizováno zpracování PENB na 9 objektů a v průběhu tohoto roku byl dopracován 
PENB Hornické nemocnice s poliklinikou. 

Město nyní disponuje PENB podle zákona o hospodaření s energií, resp. vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov pro 20 z 21 objektů, jenž byly zahrnuty do energetického managementu. Zbývající objekt ZUŠ 
a městské knihovny nemá tento dokument zpracován, avšak existuje energetický posudek objektu, jenž 
nahrazuje nezpracovaný PENB pro účely návrhu úsporných opatření. Rozdělení objektů dle energetických tříd 
udávaných v PENB je znázorněno v grafu níže. 

 

Graf 1 Přehled počtu objektů v energetické třídě  
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 
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2.4.4 Výchozí hodnoty  

Jelikož v minulosti nedocházelo k pravidelné evidenci spotřeb energií, nebylo tak možné využít kompletní údaje 
vztažená na tato období. Použití dat výhradně z let 2020 či 2021 by zároveň vlivem zavedených opatření 
s ohledem na pandemii COVID-19 nebylo vhodné – mnoho objektů bylo po určitou dobu energeticky neaktivních.  

V rámci analýzy spotřeb tak byla za účelem stanovení kvalifikovaných výchozích hodnot dohledána spotřeba 
energie pro období 2018/2019 a kompletní rok 2021. V případě období 2018/2019 se jednalo o jediné možné 
celoroční hodnoty pro všechny vybrané objekty neovlivněné pandemií COVID-19. Data za rok 2021 poté 
reprezentují nejaktuálnější hodnoty spotřeb, které sice byly pandemickou situací ovlivněné, nicméně ve srovnání 
s rokem 2020 jen velmi omezeně. Výchozí stav hodnot tak byl stanoven na základě kombinace těchto dvou 
období.  

Pro stanovení kvalifikovaných výchozích hodnot je důležitým faktorem tzv. normování spotřeby energie  
na vytápění, tj. zohlednění klimatických podmínek v příslušném období na daném místě. Jelikož však nebyla 
k dispozici ucelená evidence podílů jednotlivých energií na vytápění, k normování došlo u spotřeb tepla, jež bylo 
jednoznačně využíváno k vytápění objektů. Výchozí stav spotřeby tepla byl stanoven normováním pomocí 
denostupňové metody na dlouhodobý klimatický normál České republiky. Hodnoty byly normovány  
na dlouhodobý normál klimatických podmínek. Do výpočtu byla dosazena teplota vnitřních prostor 20 °C a pro 
referenční teplotu dle vyhlášky č. 194/2007 byla zvolena hodnota 13 °C, jež definuje teplotu venkovního vzduchu 
pro zahájení dodávek tepla. Normování hodnoty tepla a přehled spotřeb jednotlivých energií je uveden 
v tabulkách níže.  

Tabulka 5 Normování spotřeby tepla pro 2018/2019 

Teplo 2018/2019 [MWh] Normované teplo 2018/2019 [MWh] 

4 282 4 331 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

Tabulka 6 Normování spotřeby tepla pro rok 2021 

Teplo 2021 [MWh] Normované teplo 2021 [MWh] 

4 538 4 030 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

Tabulka 7 Spotřeba energie dle komodit v 2018/2019 

Druh energie Spotřeba 2018/2019 [MWh] 

Elektřina 966,12 

Zemní plyn 602 

Teplo 4 331 

Celkem 5 888 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

Tabulka 8 Spotřeba energie dle komodit v roce 2021 

Druh energie Spotřeba 2021 [MWh] 

Elektřina 903 

Zemní plyn 555 

Teplo 4 030 

Celkem 5 488 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 
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Na základě dostupných a nově vypočtených spotřeb byl stanoven výsledný výchozí stav spotřeb energií a vody, 
jenž bude sloužit pro hodnocení spotřeby v následujících letech. Výchozí hodnoty byly definovány na základě 
geometrického průměru, jenž vybírá typickou hodnotu souboru čísel, což v případě výchozího stavu byly typické 
spotřeby energií. 

Tabulka 9 Výchozí stav spotřeby energie dle komodit 

Druh energie Spotřeba – výchozí stav [MWh] 

Elektřina 929,27 

Zemní plyn 554 

Teplo 4 163 

Celkem 5 641 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

Graf níže zobrazuje procentuální rozdělení spotřeb energií pro výchozí stav dle komodit, v rámci kterého 
významně dominuje podíl tepla. 

 

Graf 2 Přehled podílu spotřeby energie dle komodity 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

Nad rámec výše diskutovaných druhů energie bude dále sledována spotřeba vody, jejíž výchozí stav je uveden 
v tabulce níže. 

Tabulka 10 Spotřeba vody pro výchozí stav 

Rok Spotřeba vody [m3] 

2018/19 28 646 

2021 19 544 

Výchozí stav 21 178 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

K revizi stanovených ukazatelů výchozí spotřeby energie a vody bude nutné přistupovat vždy při:  

 změně rozsahu hospodářství zahrnutého do energetického managementu, 

 zásadní změně v provozu, procesech nebo energetických technologií v zahrnutých objektech. 
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Vypočtené spotřeby energií a vody pro výchozí stav jsou shrnuty v následující tabulce, detailnější přehled včetně 
jednotlivých výpočtů je součástí přílohy 4. 

Tabulka 11 Přehled výchozího stavu spotřeb energií a vody 

Název objektu Elektřina 
[MWh] Plyn [MWh] Teplo [GJ] Voda [m3] 

Městský úřad Bílina, Břežanská 148,79 0,00 1 426,98 1 357,82 

Městský úřad Bílina, Seifertova 30,23 0,00 426,36 659,04 

Městský úřad Bílina, Žižkovo náměstí 16,98 0,00 391,23 675,37 

Městský úřad Bílina, Želivského 16,10 0,00 0,00 427,39 

MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664 6,96 4,84 228,93 662,45 

MŠ Bílina, Antonína Sovy 668 12,11 9,09 217,63 434,14 

MŠ Bílina, Síbova 332 6,00 4,41 218,88 256,17 

MŠ Bílina, Aléská 264 4,94 3,90 225,91 245,98 

MŠ Bílina, Žižkovo údolí 275 5,69 3,84 329,01 348,53 

MŠ Bílina, Čapkova 869 19,10 0,00 447,72 795,07 

MŠ Bílina, Sídliště Za Chlumem 818 3,76 3,69 222,23 141,86 

ZŠ Bílina, Aléská 270 98,11 11,85 2 033,85 1 210,69 

ZŠ Bílina, Lidická 31 45,44 492,57 0,00 2 673,35 

ZŠ Bílina, Za Chlumem 824 102,90 15,81 1 977,79 1 338,71 

Centrální školní jídelna Bílina 29,34 3,79 144,31 275,72 

DDM Bílina 20,87 0,00 411,34 201,47 

ZUŠ Gustava Waltera a Městská knihovna Bílina 5,11 0,00 997,96 855,03 

Kulturní centrum Bílina 5,57 0,00 745,47 1 312,75 

Kulturní centrum Bílina – Městské divadlo 8,76 0,00 391,42 1 230,62 

Kulturní centrum Bílina – Kulturní dům Fontána 14,03 0,00 475,03 963,13 

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina 328,19 0,00 3 664,71 5 112,35 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 
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Níže je graficky znázorněno rozložení spotřeby energií a vody podle povahy jednotlivých objektů. 

 

Graf 3 Přehled celkové spotřeby energie pro výchozí stav dle sektorů 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

 

Graf 4 Přehled spotřeby vody dle sektorů 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 
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Město Bílina hospodaří se čtyřmi komoditami, které jsou kompletně zahrnuty do systému energetického 
managementu města. Následující graf popisuje spotřebu elektřiny v objektech, ze kterých nejvyšší spotřebou 
disponuje Hornická nemocnice. 

 

Graf 5 Výchozí stav spotřeby elektřiny 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

Město Bílina využívá zemní plyn v 10 objektech zahrnutých do energetického managementu, ale pouze pro objekt 
ZŠ Lidická se jedná o energii využívanou na vytápění. V ostatních objektech slouží plyn pouze pro účely stravování, 
resp. vaření. 

 

Graf 6 Výchozí stav spotřeby zemního plynu 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 
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Teplo je nejvýznamnější energie využívaná městem a stejně jako v případě elektřiny a vody dominuje v této 
komoditě Hornická nemocnice, jejíž spotřeba činí 25 % z celkové spotřeby dotčených objektů.  

  

Graf 7 Výchozí stav spotřeby tepla 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

Na základě spotřeb energie jednotlivých komodit byla stanovena celková spotřeba energie v objektech, jimž 
dominuje Hornická nemocnice 24% podílem. Přehled celkové spotřeby energie popisuje graf níže.  

 

Graf 8 Přehled roční spotřeby energií dle objektů 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 
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V rámci energetického managementu bude sledována spotřeba vody, která také slouží jako jeden z ukazatelů 
energetické hospodárnosti pro hodnocení EnMS. Přehled spotřeby vody objektů popisuje graf níže. 

 

Graf 9 Výchozí stav spotřeby vody 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

Souhrnný přehled údajů o spotřebě energií vč. normování, vody je uveden v příloze 4. 

2.4.5 Ukazatelé energetické hospodárnosti 

Po stanovení výchozího stavu spotřeb energie a vody bylo stanoveno 5 indikátorů, pomocí nichž se bude sledovat 
a vyhodnocovat efektivita energetického managementu a zlepšování energetické hospodárnosti dotčených 
objektů. Jedná se o následující indikátory, jejichž kvantifikace pro jednotlivé objekty je rovněž součástí přílohy 4. 
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Měrná spotřeba objektů byla stanovena na základě údajů o energeticky vztažné ploše dostupné ze zpracovaných 
průkazů energetické náročnosti budovy. Pro lepší přehlednost dat byla spotřeba tepla přepočítána na technické 
jednotky MWh. 
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Graf 10 Přehled indikátoru měrné spotřeby energie dle objektů 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat města Bílina 

2.4.6 Projekty realizované metodou EPC 

Město doposud nerealizovalo žádné projekty metodou EPC. 

 

2.4.7 Obnovitelné zdroje energie 

Město doposud nerealizovalo žádné projekty pro vybudování a využívání obnovitelných zdrojů energie.  
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 Shrnutí výchozí pozice – analýza SWOT 

Analýza SWOT v přehledné a strukturované formě znázorňuje syntézu hlavních skutečností zjištěných v rámci 
analytické fáze. Jejím účelem je zachytit nejdůležitější podněty pro tvorbu návrhové části energetického plánu 
města. 

Tabulka 12 SWOT analýza výchozí pozice 

Silné stránky Slabé stránky 

Vytvořená pozice energetického manažera  Dlouhodobá ekonomická návratnost úsporných opatření, 
vysoká investiční náročnost výstavby FVE 

Vybavenost energetickým softwarem  Zatížení některých objektů památkovou ochranou 

Vysoká priorita města v oblasti energetiky Nekoncepční využívání objektů v majetku města 

Konsolidovanost a přehlednost energetických dat  

Realizované aktivity v rámci energetického managementu  

Významný podíl CZT na vytápění budov v majetku města  

Dostatek vhodných ploch pro realizaci FVE  

Převážný počet objektů v úspornější energetické třídě   

Příležitosti Hrozby 

Financování projektů v energetice prostřednictvím široké 
nabídky dostupných zdrojů  

Nedostatek vlastních finančních prostředků na realizaci 
navržených opatření/projektů 

Rozvoj komunitní energetiky a její dopady na energetickou 
soběstačnost města a výdaje za energie 

Růst cen energií, preference spotřebitelů v ekologicky 
nešetrných zdrojích vytápění 

Dekarbonizace městského ekosystému, přechod  
na nízkouhlíkové/uhlíkově neutrální technologie, snižování 
emisí skleníkových plynů 

Nedostatek technologických a personálních kapacit 
nezbytných k realizaci projektů (výstavba FVE), výrazná 
časová zpoždění 

Účinné využívání zdrojů energie, zvyšování podílu 
obnovitelných zdrojů energie 

Legislativní změny a dopady na energetický a 
technologický ekosystém města, pomalá schopnost reakce 

 Fluktuace, absence klíčového personálu  

Zdroj: vlastní zpracování  
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3. Návrhová část 

Hlavním účelem zpracování Energetického plánu města Bílina je na základě kvalifikovaného vyhodnocení aktuální 
situace určit žádoucí směr dalšího vývoje města v oblasti energetiky. Návrhová část EPM poté přenáší 
identifikované potřeby a potenciál do podoby strategické vize, cílů a především pak opatření, jejichž 
prostřednictvím bude dlouhodobá představa města o jeho ideálním stavu v roce 2030 naplněna.  

Pro dosažení tohoto cílového stavu byla stanovena provázaná hierarchie cílů a opatření, jež vytváří postupnou 
dekompozici strategických záměrů a energetických priorit města. Specifická opatření v podobě konkrétních 
aktivit a projektů budou blíže diskutována v rámci ročních akčních plánů, jenž budou sestavovány s ohledem  
na aktuální potřeby a finanční možnosti města.  

Návrhová část EPM byla zpracována v kontextu aktuálně vymezené hranice energetického managementu,  
a nezohledňuje tak energetická hospodářství mimo definované objekty ani energetiku města v širším rozměru 
(doprava, průmysl atp.). Při jakékoliv úpravě stávající hranice energetického managementu bude návrhová část 
EPM aktualizována a cílové hodnoty revidovány.   

 Energetická politika 

Pomyslnou nadstavu EPM tvoří energetická politika města, která ve formě veřejného prohlášení představuje 
strategický politický závazek neustále zlepšovat systém energetického managementu města. 

Město Bílina ve své energetické politice deklaruje dlouhodobý zájem trvale zvyšovat energetickou účinnost 
v rámci provozu městského úřadu, organizačních složek města a městských organizací. Neustálé zlepšování 
energetické hospodárnosti je klíčovou prioritou města do roku 2030. Součástí Energetické politiky města Bílina 
je rovněž přehled hlavních cílů, stanovení odpovědnosti či výčet principů, k jejichž dodržování se město v rámci 
svého energetického managementu zavázalo. Energetická politika města Bílina tvoří přílohu č. 3. 
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 Souhrnné schéma EPM 

Energetický plán města lze přehledně znázornit pomocí následujícího schématu, kde je patrná posloupnost mezi 
jednotlivými cíli a způsoby, kterými budou tyto cíle v dlouhodobém horizontu naplněny.  
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 Vize a globální cíl 

Energetická vize města Bílina reaguje nejenom na celosvětové vývojové trendy v oblasti energetiky a ochrany 
životního prostředí, ale zároveň zohledňuje aktuální negativní vlivy, které působí na ceny energií a nevyhovující 
energetickou soběstačnost České republiky a Evropské unie.  

Dlouhodobou vizí Bíliny je být městem udržitelné energetiky. Cílového stavu bude dosaženo především 
optimalizací energetické hospodárnosti městských objektů a výrazným zvýšením podílu obnovitelných zdrojů 
na celkové elektrické energie. 

Bílina se v roce 2030 vidí jako město, které: 

1. významně snížilo vlastní spotřebu energie oproti výchozímu stavu; 

2. realizuje plně funkční a neustále se zlepšující energetický management; 

3. úspěšně začlenilo energetickou hospodárnost do všech relevantních procesů města a jeho organizací; 

4. podstatně zvýšilo svoji energetickou soběstačnost; 

5. udržitelně hospodaří s vodou; 

6. snížilo energetickou náročnost budov; 

7. systematicky podporuje své obyvatele k cestě za udržitelností.  

 Prioritní oblasti a cíle 

Pro dosažení energetické vize města byly definovány tři prioritní oblasti, jež reprezentují základní rozvojové pilíře 
pro další mnohaleté období. 

Prioritní oblasti: 

 Energetická hospodárnost 

 Obnovitelné zdroje energie 

 Informovanost a osvěta 

3.4.1 Prioritní oblast 1 – energetická hospodárnost  

Energetická hospodárnost je základní součástí energetického managementu a stěžejní pro snižování nákladů 
za energie. Mezi hlavní opatření v této oblasti patří zejména efektivní energetický management, hospodárné 
užívání objektů a snížení energetické náročnosti budov.  

Cíl prioritní oblasti 1 – Snížit spotřebu energie do roku 2030 alespoň o 7 % 

Přehledové energetické karty objektů, jež tvoří přílohu 1, shrnují prioritní opatření pro úsporu energie, které 
bude možné realizovat v daných budovách. V rámci zahrnutých objektů se jedná zejména o zateplení stavebních 
konstrukcí nebo jejich částí, instalaci systému individuální regulace tepla a nastavení procesů pro hospodárné 
využívání budov. Velké množství objektů však již prošlo zateplením, výměnou svítidel či případně drobnými 
úspornými opatřeními, a proto zde neexistuje příliš velký energetický potenciál pro další úsporná opatření 
obdobného charakteru. Na tomto základě byla stanovena výše úspory energie při uskutečnění všech 
navrhovaných opatření, tj. energetický potenciál úsporných opatření do roku 2030 činí 9,55 %, viz příloha 4.  

Jelikož je navíc uvažován horizont do roku 2030 a realizaci všech potenciálně realizovatelných úsporných opatření 
nelze předpokládat, byla i po zahrnutí dalších souvisejících rizik stanovena cílová hodnota snížení spotřeby 
energie do roku 2030 alespoň o 7 % oproti výchozímu stavu. 
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Efektivní EnMS města 

Efektivní energetický management je zcela zásadním parametrem energetické hospodárnosti. Kontinuálního 
zlepšování energetické hospodárnosti nelze dosáhnout bez systematického monitoringu, kontroly 
a vyhodnocování. Toto opatření přímo souvisí s aktuálně zaváděným energetickým SW a výkonem činnosti 
energetika města, který bude mj. dohlížet na spotřeby v objektech a řešit případný nehospodárný provoz budov. 
Nově definované procesy evidence, monitoringu a vyhodnocování značně přispějí k naplnění stanoveného cíle. 

Hospodárné užívání budov 

Hospodárné chování souvisí s pravidelnou edukací zaměstnanců a uživatelů dotčených objektů, tak aby bylo 
docíleno vhodného užívání těchto budov. Pro tento účel budou aktualizovány/vytvořeny provozní řády budov, 
jejichž dodržování bude z energetického hlediska pravidelně kontrolováno teploty (např. vytápění místností, 
systém větrání). V tomto ohledu byl rovněž vytvořen „Pokyn tajemníka MěÚ Bílina – Energeticky úsporné chování 
uživatelů“, který mj. definuje pravidla pro vnitřní prostředí kanceláří v topné sezóně/mimo topnou sezónu  
či provozování elektrických spotřebičů a elektrických zařízení. 

Snížení energetické náročnosti budov 

Ke snižování energetické náročnosti budov dále přispěje realizace navržených úsporných opatření, jako jsou 
například zateplení objektu nebo jeho částí a regulace radiátorů. Souhrnný přehled proveditelných opatření tvoří 
přílohu 2.  

 

Graf 11 Prioritní úsporná opatření 
Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.2 Prioritní oblast 2 – obnovitelné zdroje energie  

Druhá prioritní oblast je úzce zaměřena na výstavbu fotovoltaických elektráren a s tím související navýšení podílu 
OZE na spotřebě elektřiny. Zvýšení podílu OZE na spotřebě elektřiny přispívá ke zvýšení soběstačnosti v oblasti 
energií, čímž současně dochází k energetickým úsporám, resp. úsporám nákladů za elektřinu. Tato opatření také 
přispívají ke zlepšování životního prostředí prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů na území města. 

Cíl prioritní oblasti 2 – Zvýšit podíl OZE na spotřebě elektrické energie do roku 2030 alespoň o 50 % 

Při osobních prohlídkách bylo vytipováno celkem 15 z 21 objektů, kde je možné realizovat výstavbu fotovoltaické 
elektrárny. Potenciál instalace FVE tedy činí 15 projektů, ovšem při současné situaci na trhu s energiemi, vysoké 
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poptávce po FVE a existenci dalších rizik (nedostatek finančních prostředků, nedostatek materiálu, změna 
preferencí apod.) byla jako realistická varianta zvolena výstavba 10 fotovoltaických elektráren do roku 2030. 

Výše podílu OZE na celkové spotřebě elektřiny se bude odvíjet právě od počtu realizovaných fotovoltaických 
elektráren a konkrétních objektů, na které budou umístěny. Pro stanovení cílové hodnoty podílu OZE v roce 2030 
byly vytvořeny 3 možné scénáře, které zohledňují 4 aktuálně rozpracované projektové záměry na výstavbu FVE. 
Scénáře byly vytvořeny na základě velikosti spotřebované elektřiny přímo v objektu při realizaci navrhovaného 
systému. 

 Pesimistický scénář – výstavba 4 plánovaných projektů FVE a dalších 6 projektů s nejnižším potenciálem 
energetických úspor  

 Realistický scénář – výstavba 4 plánovaných projektů FVE a dalších 6 projektů se středním potenciálem 
energetických úspor 

 Optimistický scénář – výstavba 4 plánovaných FVE a dalších 6 projektů s nejvyšším potenciálem 
energetických úspor 

V případě naplnění realistického scénáře lze očekávat potenciál energetických úspor elektřiny ve výši 
418,66 MWh za rok, což odpovídá nárůstu podílu OZE o 45,3 % na spotřebě elektřiny. Jelikož se jedná o výstavbu 
FVE bez akumulace, tedy pro spotřebu elektřiny přímo v objektu, všechny scénáře počítají s koeficientem 
soudobosti výroby/spotřeby 0,75. Je tedy uvažováno, že 75 % vyrobené elektřiny bude spotřebováno přímo 
v objektu. 

 

Graf 12 Scénáře podílu OZE na spotřebě elektřiny – bez komunity 
Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě všech dostupných informací směřuje aktuální vývoj energetiky směrem ke vzniku energetických 
komunit a možnosti sdílení elektřiny napříč objekty. To v praxi znamená, že vznikne možnost využití vyrobené 
elektřiny pomocí FVE umístěné na určitém objektu na jiné budově zahrnuté do energetické komunity. 
Prostřednictvím komunit bude možné využívat elektřinu z fotovoltaických elektráren v objektech, kde by její 
instalace nebyla z nějakého důvodu realizovatelná.  

Město Bílina se rozhodlo ubírat cestou komunitní energetiky a již podniká kroky pro její zavedení. Z tohoto 
důvodu byla ve vztahu k výše uvedeným parametrům provedena sekundární kalkulace, která zohledňuje zapojení 
energetické komunity v podmínkách systému energetického managementu města Bílina. Pro tuto kalkulaci byly 
rovněž vytvořeny 3 scénáře, které korespondují s definovanými scénáři výše.   
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V případě komunitní energetiky je realistický scénář založen na skutečnosti, že lze očekávat energetický potenciál 
úspor elektřiny ve výši 766,51 MWh za rok, což odpovídá nárůstu podílu OZE o 83 % na spotřebě elektřiny. 
Vytvořené scénáře počítají se 100% využitím vyrobené elektřiny v rámci objektů zahrnutých do komunity. 

 

Graf 13 Scénáře podílu OZE na spotřebě elektřiny – komunitní energetika 
Zdroj: vlastní zpracování 

S ohledem na vznik energetických komunit však stále existuje velké množství nejasností a rizik, která nelze v tuto 
chvíli kvalifikovaně zhodnotit – finální podoba provádějící legislativy a její účinnost, spolupráce s distributory aj. 
Při zohlednění dalších potenciálních rizik souvisejících s výstavbou a provozem FVE (změna politických preferencí, 
nedostatek finančních prostředků, neúspěšné žádosti o dotace, nedostatek materiálu, pozdní instalace atp.) bylo 
na základě souhrnného vyhodnocení stanoveno cílené zvýšení podílu OZE na spotřebě elektřiny o 50 % do roku 
2030 oproti výchozímu stavu. 

3.4.3 Prioritní oblast 3 – informovanost a osvěta  

Nad rámec široké řady úsporných opatření je třetí prioritou Energetického plánu města Bílina podpora 
informovanosti občanů města. Zvýšení angažovanosti obyvatel na energeticky prospěšném chování je 
nepostradatelným prvkem pro dosažení vize udržitelné energetiky města. Cílená edukace a větší informovanost 
v oblasti energií bude především prospěšná pro samotné obyvatele, kteří tak snadněji dosáhnou energetických 
a v konečném důsledku především finančních úspor. Synergickým efektem realizovaných aktivit bude celkové 
zlepšení energetické hospodárnosti území města Bílina.  

Cíl prioritní oblasti 3 – Posilovat informovanost a angažovanost občanů v oblasti udržitelné energetiky 

Pro třetí pilíř je prioritou informovanost obyvatel a zaměstnanců města. Pro splnění tohoto závazku město bude 
realizovat školení svých zaměstnanců a správců objektů v majetku města pro správné dodržování zásad 
energetického managementu. Tato školení budou probíhat pravidelně, kde budou zároveň diskutovány nové 
příležitosti a technologie v energetice, a to především s ohledem na dotčené objekty.  

Město bude dále pravidelně informovat své obyvatele o principech udržitelné energetiky a jejích přínosech  
pro ně samotné. Pro obyvatele budou pořádány informativní akce, k dispozici budou osvětové materiály.  
Ze strany města budou také prezentovány dosažené výsledky energetického managementu a dopad na rozpočet 
města i životní prostředí.   
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4. Implementační část 

 Energetický management 

Za přípravu, realizaci a kontrolu naplňování Energetické politiky města Bílina je zodpovědný energetický tým. 
Hlavním výkonným pracovníkem týmu je energetik města. V rámci organizační struktury městského úřadu  
a dotčených organizací bude zajištěno, že osoby začleněné do systému energetického managementu si jsou 
vědomy významu této energetické politiky, a provádějí tak úkony vedoucí k jejímu naplňování.  

Jednotlivé složky energetického managementu města mají jasně definovanou odpovědnost a kompetence.  
Způsob koordinace, komunikace i kontroly je procesně nastaven a v pravidelných intervalech ověřován.  

Provoz systému energetického managementu dle normy ČSN EN ISO 50001 v prostředí města Bílina je definován 
vnitřním předpisem města Metodický pokyn – Systém energetického managementu v prostředí města Bílina. 
Klíčovým strategickým dokumentem města v oblasti energetiky je poté Energetický plán města Bílina, v rámci 
kterého jsou stanoveny dlouhodobé energetického priority, cíle a opatření města do roku 2030. 

 Energetický software 

Významným faktorem pro dosažení požadovaných úspor energií je provoz energetické informační platformy, díky 
které je umožněno dálkové monitorování stavu spotřeb energií. Informační a správní systém Enectiva je využíván 
energetickým týmem města a energetickými správci jednotlivých objektů.  

Energetický SW Enectiva je zaveden v souladu s normou ISO 50001 a disponuje funkcemi: 

 Grafické znázornění spotřeb a nákladů 

 Pravidelné automatické reporty nákladů a spotřeb 

 Upozornění při haváriích nebo výjimečných stavech 

 Analýza úsporných opatření včetně vyhodnocení 

 Evidence nákladů za energie včetně predikce 

 Podpora ručních i automatických dálkových odečtů 

 Evidence provozních dokumentů (řády, plány údržby apod.) 

Přístup bude umožněn všem správcům objektů zahnutých do systému energetického managementu, kteří budou 
mít oprávnění zadávat manuální odečty, nahlížet do historie spotřeb a import/export spotřeb energií a nákladů. 
Správci budou na pravidelné měsíční bázi zadávat hodnoty manuálních odečtů všech fakturačních měřidel. 

 Financování 

Financování dílčích opatření realizovaných v rámci implementace EPM bude zajištěno: 

a) Vlastními zdroji města Bílina 
b) Zdroji získanými prostřednictvím úspor z již realizovaných opatření 
c) Z prostředků dotačních programů a účelových finančních nástrojů 

Podstatná část finančních zdrojů uvažovaná z dotačních titulů bude zajištěna cíleně a včasně připravovanými 
projektovými záměry a kvalitním dotačním managementem. Realizace projektů s vazbou na energetické úspory 
a rozvoj komunitní energetiky je hlavní prioritou města do roku 2030. Této skutečnosti také bude odpovídat 
důraz na jednotlivé fáze projektové přípravy. 



29 

 

Níže jsou shrnuty hlavní dosud známé zdroje externích finančních prostředků, u kterých lze uvažovat 
o (spolu)financování opatření zahrnutých do EPM, popř. u potenciálně nových opatření v kontextu možného 
rozšíření stávající hranice energetického managementu (např. zahrnutí bytových domů či veřejného osvětlení). 

4.3.1 Dotační zdroje 

Tabulka 13 Přehled dotačních zdrojů 

Dotační titul Podporované aktivity Odkaz 

Modernizační fond 

 Podpora instalace nových a modernizace stávajících 
obnovitelných zdrojů energie 

 Snížení energetické náročnosti veřejných budov 
 Podpora vzniku energetických společenství (komunit) 

 Modernizace veřejného osvětlení 

https://www.sfzp.cz/dotace
-a pujcky/modernizacni-
fond/ 

Operační program 
Životního prostředí 

 Výměna původního zdroje tepla 

 Instalace solárních termických systémů  
nebo fotovoltaických systémů 

 Instalace systému nuceného větrání včetně rekuperace 

https://www.opzp.cz/nabid
ka-dotaci/ 

Nová zelená úsporám – 
Bytové domy 

 Zateplení a výměna zdrojů tepla 

 Instalace fotovoltaických systémů a využití zelených 
střech 

 Využití tepla z odpadní vody 

https://novazelenausporam.
cz/bytove-domy/ 

Fond pro spravedlivou 
transformaci 

 Investice do energie z obnovitelných zdrojů energie 

 Investice do projektů na zvýšení energetické účinnosti 
https://www.mzp.cz/cz/ops
t_2021_2027 

ELENA 

 Realizace energetických úsporných opatření  
ve veřejných budovách 

 Integrace obnovitelných zdrojů do zastavěného 
prostředí 

https://www.nrb.cz/produk
t/elena-pro-verejny-
sektor/#dokumenty-ke-
stazeni-elena-10878 

Program EFEKT 

 Zpracování místních energetických koncepcí 
 Snižování energetické náročnosti budov 

 Předprojektová příprava projektů  
na energetické úspory 

https://www.mpo-
efekt.cz/cz/dotacni-
programy/130452 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Nedotační zdroje  

Evropská investiční banka  

EIB prostřednictvím širokého spektra svých nástrojů určených pro veřejné subjekty podporuje mimo jiné projekty 
v oblasti energetiky (podpora obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti aj.). Mezi nástroje 
použitelné pro financování EPM lze uvést: 

 Rámcové půjčky pro města 

 City Climate Finance Gap Fund 

 Evropské centrum pro investiční poradenství a iniciativa URBIS 

 Iniciativa ELENA (skrze NRB, viz výše) 

  

https://www.sfzp.cz/dotace-a%20pujcky/modernizacni-fond/
https://www.sfzp.cz/dotace-a%20pujcky/modernizacni-fond/
https://www.sfzp.cz/dotace-a%20pujcky/modernizacni-fond/
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
https://www.nrb.cz/produkt/elena-pro-verejny-sektor/#dokumenty-ke-stazeni-elena-10878
https://www.nrb.cz/produkt/elena-pro-verejny-sektor/#dokumenty-ke-stazeni-elena-10878
https://www.nrb.cz/produkt/elena-pro-verejny-sektor/#dokumenty-ke-stazeni-elena-10878
https://www.nrb.cz/produkt/elena-pro-verejny-sektor/#dokumenty-ke-stazeni-elena-10878
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452
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Rozvojová banka Rady Evropy 

Banka poskytuje investiční prostředky pro projekty s velkým sociálním dopadem, takže v rámci své aktivity 
podporuje velké množství sektorů. V sektoru ochrany životního prostředí jsou tak investiční prostředky rovněž 
poskytovány na podporu využití obnovitelných zdrojů energie či opatření vedoucí k energetickým úsporám. Mezi 
relevantní nástroje pro účely financování EPM lze uvést: 

 Projektové půjčky 

 Programové půjčky (půjčky na několik dílčích projektů) 

 Akční plán 

Akční plán představuje základní přehled opatření, jež jsou klíčová pro rozvoj města a dosažení energetických 
úspor pro dané období. Plán musí zohledňovat nejen finanční možnosti města, ale také personální a technické 
možnosti nutné pro realizaci plánovaných úsporných opatření. 

Akční plán respektuje směřování a vizi města stanovenou v Energetické politice města, kde jsou definovány cíle 
v oblasti energetického managementu do roku 2030. 

4.4.1 Postup tvorby akčního plánu 

V akčním plánu se nachází budovy zahrnuté do energetického managementu včetně jejich výchozích spotřeb 
energií a vody. Součástí plánu je predikce spotřeb energií a vody v závislosti na plánovaných úsporných opatření 
pro daný rok, která je zahrnuta v rámci přílohy 4. Na základě této predikce spotřeb a ukazatelů energetické 
náročnosti bude hodnocena hospodárnost jednotlivých budov.  

Akční plán má silné vazby na rozpočet města, ze kterého budou úsporná opatření za pomoci dotačních prostředků 
spolufinancována. V rámci úspěšné realizace plánu je také důležitá politická podpora jednotlivých projektů jakož 
i vysoká angažovanost všech dotčených stran (odbory MěÚ, příspěvkové organizace atp.).  

Proces přípravy akčního plánu závisí na specifických podmínkách města Bílina a také zainteresovaných stran 
odpovědných za dodržování energetického managementu. 

 Průběžné vyhodnocení předchozího akčního plánu (např. pro AP na rok 2024 bude vycházeno  
z konečného vyhodnocení AP 2022 a průběžného vyhodnocení AP 2023) 

 Vyřazení již uskutečněných projektů 
 Sběr projektových záměrů od zainteresovaných stran a veřejnosti  
 Posouzení projektových záměrů s ohledem na finanční možnosti města 
 Finalizace akčního plánu  
 Projednání akčního plánu v orgánech města a jeho provázání na rozpočet města 

V souladu se zásadami normy ISO 50001 se akční plány vytváří na každý rok. 

4.4.2 Výběr opatření do akčního plánu pro rok 2023 

Na základě plánovaných opatření byl vytvořen souhrnný přehled spotřeb energií a vody, který konsoliduje 
stanovené výchozí hodnoty a jejich predikovaný vývoj pro rok 2023. Ten je založen nejenom na předpokládané 
realizaci konkrétních opatření, ale také na vztahu k cílovým hodnotám do roku 2030, blíže viz příloha 5.  
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Tabulka 14 Plánovaná opatření pro rok 2023 

Opatření Popis opatření Budova Investice [Kč] Výše úspor [Kč] Návratnost 

Projekt FVE 1 

Instalace 
fotovoltaického 
systému bez 
akumulace 

Hornická 
nemocnice 11 221 388 1 500 000 7,5 roku 

Projekt FVE 2 

Instalace 
fotovoltaického 
systému bez 
akumulace 

ZŠ Aléská 3 365 736 400 000 8 let 

Projekt FVE 3 

Instalace 
fotovoltaického 
systému bez 
akumulace 

ZŠ Za Chlumem 3 354 120 400 000 8 let 

Projekt FVE 4 

Instalace 
fotovoltaického 
systému bez 
akumulace 

DDM Bílina 825 330 100 000 8 let 

Regulace tepla Snížení teploty SZT na 
vstupu do objektu 

Všechny objekty bez nákladů - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Energetický potenciál úspor elektřiny plánovaných 4 FVE projektů činí 378,49 MWh za rok při využití elektřiny 
pouze v objektu. Při realizaci všech výše uvedených projektů fotovoltaických elektráren se zvýší podíl OZE o 41 % 
na spotřebě elektřiny proti výchozímu stavu.  

Nad rámec výše diskutovaných projektů výstavby FVE byl vytvořen zásobník dalších opatření, ze kterého bude 
možné čerpat opatření pro akční plány v následujících letech, viz příloha 6.  

 Hodnocení a revize EPM 

Principem průběžného hodnocení implementace strategie je vždy uvědomění si, zdali se plněním strategie 
dosahují zamýšlené výsledky a zdali její realizace je dostatečně efektivní a odpovídá identifikovaným potřebám. 
Postup evaluace EPM je založen na každoročním vyhodnocení akčního plánu a zpracování nového akčního plánu 
pro následující rok. 

Samotný dokument EPM by však měl rovněž podléhat určité aktualizaci, a to v souladu s doporučovanou teorií 
strategického plánování zhruba každých 3-5 let. Zároveň je nezbytné přistoupit k revizi EPM vždy, pokud: 

 Bude upravena stávající hranice energetického managementu (21 objektů) či dojde k významné změně 
v rámci stávající hranice (např. rozšíření objektu o další budovy, přechod na jiný zdroj energie). 

 Dojde ke změnám ovlivňující hodnoty prioritních cílů či hodnot ukazatelů energetické náročnosti. 

 Budou modifikovány prioritní oblasti či cíle prioritních oblastí. 

 Nastane jakákoliv jiná změna (procesní, organizační, finanční, politická aj.) významně ovlivňující realizaci 
této podoby Energetického plánu města Bílina.  
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Rejstřík zkratek 

Zkratka Význam 

AP Akční plán 

CZT Centrální zásobování teplem 

ČR Česká republika 

DDM Domov dětí a mládeže 

EA Energetický audit 

EIB Evropská investiční banka 

EnMS Energetický management 

EPM Energetický plán města 

FVE Fotovoltaická elektrárna 

GJ Gigajoule 

IRC Individuální regulace teplot 

kWp Kilowatt peak 

MěÚ Městský úřad 

MŠ Mateřská škola 

MWh Megawatthodina 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PENB Průkaz energetické náročnosti budov 

SW Software 

TRV Termostatické ventily 

ÚEK Územní energetická koncepce 

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola 
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Příloha 1 – Energetické karty objektů 

1. Karta objektu – MÚ Bílina Břežanská 50/4 a Želivského 51 

  

Základní informace 

Adresa objektu Břežanská 50/4, Želivského 51 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 1, 2 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 1363 m2 

Energetická třída objektu G – mimořádně nehospodárná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

407810.0 12.01.2022 12.01.2032 

Spotřeba elektřiny 144,06 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu Není přípojka plynu. 

Spotřeba tepla 1638,24 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 1403,1 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 6:00–17:00. 

Správce objektu Město Bílina. 

Plocha obálky objektu 5687 m2 

Energeticky vztažná plocha 4712 m2  

Kategorie  Administrativní budova. 

Datum prohlídky 19.01.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Jedná se o kulturní památku. Rekonstrukce oken – havarijní stav. 
V úvahu dále přichází zateplení stropu, popř. střechy, které je 
závislé na památkové ochraně. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla do 
působnosti města. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla ve 
formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, není zaveden plyn. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění a 
modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Zpracování studie pro optimalizaci osvětlení. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, v objektu se nachází deskové radiátory. 

Instalace teplených čerpadel Irelevantní, jedná se o velký objekt pro instalaci TČ. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, není nutná výměna. 

Instalace FVE Irelevantní, nevhodné střechy. 

Realizace akumulace Irelevantní, samostatná realizace. 

Realizace zelených střech Irelevantní, nevhodný tvar střechy. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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1.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Rekonstrukce oken, která se nachází v havarijním stavu, takže dochází k významným únikům tepla. V úvahu dále 
přichází zateplení stropu, popř. střechy, ale jedná se o památkově chráněnou budovu, takže je to na projednání 
se zástupci památkového úřadu. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

6 100 000 50 000 122 let 

1.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

100 000 25 000 4 roky 

1.3 Instalace FVE 

Instalace FVE na tomto objektu nedoporučujeme z důvodu památkové ochrany a nevhodné, členité střechy. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

1.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 10 % tepelné energie.  

Optimalizace osvětlení 

Pro optimalizace osvětlení navrhujeme zpracovat samostatnou studii, protože se jedná o rozsáhlý objekt 
s různými nároky na intenzitu osvětlení. Optimalizace by mohla přinést úsporu cca 20 % elektrické energie. 

Snížení hodnoty hlavního jističe 

V objektu se nachází hlavní jistič ve výši 3X200 A (odběr – 110 kW), takže by bylo možné uspořit finanční 
prostředky za poplatky odběrného místa elektřiny. Proto by bylo vhodné ověřit u distributora velikost hlavního 
jističe objektu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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2. Karta objektu – MÚ Seifertova 1/1 

  

  

 

Základní informace 

Adresa objektu Seifertova 1/1 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 128 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 739 m2 

Energetická třída objektu F – velmi nehospodárná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

407791.0 12.01.2022 12.01.2032 

Spotřeba elektřiny 29,23 MWh (2018/19) 

Spotřeba plyn Není přípojka. 

Spotřeba tepla 422,71 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 657,53 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 6:00–17:00. 

Správce objektu Město Bílina. 

Plocha obálky objektu 1859 m2 

Energeticky vztažná plocha 1109 m2 

Kategorie  Administrativní budova. 

Datum prohlídky 02.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Zateplení obvodového zdiva, výměna oken a dveří, zateplení 
stropu pod půdou minerální vatou. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla do 
působnosti města. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla ve 
formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v objektu není zaveden plyn. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Zpracování studie pro optimalizaci osvětlení. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, v objektu se nachází deskové radiátory. 

Instalace tepelných čerpadel 
Irelevantní, pro tento typ objektu není instalace TČ vhodným 
opatřením. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Irelevantní, nevhodná orientace střechy. 

Realizace akumulace Irelevantní, samostatná realizace. 

Realizace zelených střech Irelevantní, nevhodný tvar střechy. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání vody. 

Potenciál elektromobility Irelevantní, v okolí objektu se nenachází parkovací stání. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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2.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Stavebně-technickým opatřením zateplení obvodového zdiva, výměna oken a dveří, zateplení stropu pod půdou 
minerální vatou pro úsporu tepelné energie. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

3 700 000 200 000 18,5 let 

 

2.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

50 000 12 500 4 roky 

 

2.3 Instalace FVE 

Pro tento objekt nenavrhujeme instalaci FVE s ohledem na možné zastínění panelů a na velikost spotřeby 
elektřiny v objektu. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

2.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 10 % tepelné energie.  

Sloučení odběrných míst elektřiny 

Procesní opatření představuje sjednocení odběrných míst elektřiny do jednoho odběrného místa pro úsporu 
poplatků za elektřinu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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3. Karta objektu – MÚ Žižkovo náměstí 58/3 

  

 
  

Základní informace 

Adresa objektu Žižkovo náměstí 58/3 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 10 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 538 m2 

Energetická třída objektu G – mimořádně nehospodárná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

406902.0 12.01.2022 12.01.2032 

Spotřeba elektřiny 24,49 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu Není přípojka. 

Spotřeba tepla 381 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 706,39 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 6:00–17:00. 

Správce objektu Město Bílina. 

Plocha obálky objektu 1388 m2 

Energeticky vztažná plocha 897 m2 

Kategorie  Administrativní budova. 

Datum prohlídky 02.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Zateplení obvodového zdiva, výměna otvorových výplní  
a zateplení stropu pod půdou. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní, není nutná úprava. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, není zaveden plyn. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné výměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý stav současných litinových radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel 
Irelevantní, pro tento typ objektu není instalace TČ vhodným 
opatřením. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Irelevantní, nevhodné střechy. 

Realizace akumulace Irelevantní, samostatná realizace. 

Realizace zelených střech Irelevantní, nevhodný tvar a materiál střechy. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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3.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Toto opatření obnáší zateplení obvodového zdiva, výměnu otvorových výplní a zateplení stropu pod půdou. 
Realizací tohoto opatření dojde k úsporám tepelné energie. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

3 000 000 90 000 33 let 

 

3.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

80 000 20 000 4 roky 

 

3.3 Instalace FVE 

Instalaci FVE na tomto objektu nedoporučujeme z důvodu nevhodné střechy. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

3.4 Další relevantní opatření 

Sloučení odběrných míst elektřiny 

Procesní opatření představuje sjednocení odběrných míst elektřiny do jednoho odběrného místa pro úsporu 
poplatků za elektřinu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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4. Karta objektu – Městská policie Želivského 52 

  

 

Základní informace 

Adresa objektu Želivského 52 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 3 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 341 m2 

Energetická třída objektu G – mimořádně nehospodárná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 0 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

407810.0 12.01.2022 12.01.2032 

Spotřeba elektřiny 16,949 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu Není přípojka plynu. 

Spotřeba tepla Není přípojka tepla. 

Spotřeba vody 411,42 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 6:00–17:00. 

Správce objektu Město Bílina. 

Plocha obálky objektu 5687 m2 

Energeticky vztažná plocha 4712 m2  

Kategorie  Administrativní budova. 

Datum prohlídky 19.01.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, dobrý technický stav. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, v objektu se nenachází. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní, v objektu se nenachází. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Irelevantní, elektrické vytápění. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, není zaveden plyn. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Zpracování studie pro optimalizaci osvětlení. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav. 

Instalace teplených čerpadel Irelevantní, jedná se o špatný typ objektu pro instalaci TČ. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, výtah není v objektu. 

Instalace FVE Irelevantní, nevhodné střechy. 

Realizace akumulace Irelevantní, samostatná realizace. 

Realizace zelených střech Irelevantní, nevhodný tvar střechy. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 

 

Návrhová opatření shodná s kartou č. 1 – MÚ Břežánská 50/4 a Želivského 51 
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5. Karta objektu – MŠ M. Švabinského 664 

  

 

Základní informace 

Adresa objektu M. Švabinského 664 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 1683/106 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 364 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná 

Odběrná místa Elektřina, plyn, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 1 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

178198 12.09.2018 12.09.2028 

Spotřeba elektřiny 6,65 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu 4982 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla 228,69 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 644 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 7:00–16:00. 

Správce objektu Mateřská škola M. Švabinského. 

Plocha obálky objektu 1687 m2 

Energeticky vztažná plocha 1014 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 02.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla do 
působnosti města. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 30 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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5.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt MŠ byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

5.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

60 000 15 000 4 roky 

 

5.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 30 kWp bez akumulace. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

900 000 75 000 12 let 

 

5.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 15 % tepelné energie.  

Snížení hodnoty hlavního jističe 

V objektu se nachází hlavní jistič s odběrem – 30 kW, takže by bylo možné uspořit finanční prostředky za poplatky 
odběrného místa elektřiny. Proto by bylo vhodné ověřit u distributora velikost hlavního jističe objektu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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6. Karta objektu – MŠ Antonína Sovy 668 

  

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Antonína Sovy 668 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 1683/105 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 484 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 1 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

176639.00 05.10.2018 05.10.2028 

Spotřeba elektřiny 10,91 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu 6033 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla 210,6 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 1077 m3 (2018/19) 

Využití objektu Celoroční provoz s výjimkou 1 měsíce o letních prázdninách. 

Správce objektu Mateřská škola M. Švabinského. 

Plocha obálky objektu 1579,7 m2 

Energeticky vztažná plocha 871,2 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 02.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, objekt byl již zateplen. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla  
do působnosti města. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace teplených čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 30 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu narušení odvádění 
dešťové vody ze střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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6.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Budova MŠ prošla rekonstrukcí – zateplení a výměna oken, proto nenavrhujeme tento typ opatření. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

6.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

100 000 25 000 4 roky 

 

6.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 30 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

900 000 75 000 12 let 

 

6.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 15 % tepelné energie.  

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří.
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7. Karta objektu – MŠ Síbova 332 

  

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Síbova 332 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 380/50 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 854 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná  

Odběrná místa Elektřina, plyn, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 1 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

172535.0 04.09.2018 04.09.2028 

Spotřeba elektřiny 6,19 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu 4531,23 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla 200,15 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 232,70 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 8:00–17:00. 

Správce objektu Mateřská škola Síbova. 

Plocha obálky objektu 1962,8 m2 

Energeticky vztažná plocha 1120,4 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 02.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla do 
působnosti města. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 60 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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7.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt MŠ byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

7.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

100 000 25 000 4 roky 

 

7.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 60 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

1 800 000 150 000 12 let 

 

7.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 15 % tepelné energie.  

Snížení hodnoty hlavního jističe 

V objektu se nachází hlavní jistič 3x125 A (s odběrem 70 kW), takže by bylo možné uspořit finanční prostředky za 
poplatky odběrného místa elektřiny. Proto by bylo vhodné ověřit u distributora velikost hlavního jističe objektu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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8. Karta objektu – MŠ Aléská 264 

  

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Aléská 264 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 336/24 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 430 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná 

Odběrná místa Elektřina, plyn, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 1 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

166969.0 03.08.2018 03.08.2018 

Spotřeba elektřiny 4,34 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu 4040,65 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla 273,9 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 249 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 8:00–17:00. 

Správce objektu Mateřská škola Síbova. 

Plocha obálky objektu 1602,3 m2 

Energeticky vztažná plocha 1083,4 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 01.12.2021 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla do 
působnosti města. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 30 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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8.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt MŠ byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

8.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

50 000 12 500 4 roky 

 

8.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 30 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

900 000 75 000 12 let 

 

8.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 15 % tepelné energie. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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9. Karta objektu – MŠ Žižkovo údolí 275/2 

  

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Žižkovo údolí 275/2 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 606 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 693 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná 

Odběrná místa Elektřina, plyn, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

2 1 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

167583.0 07.08.2018 07.08.2028 

Spotřeba elektřiny 5,68 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu 3660,85 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla 345 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 409 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 8:00–17:00. 

Správce objektu Mateřská škola Síbova. 

Plocha obálky objektu 1743,8 m2 

Energeticky vztažná plocha 931,9 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 02.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla do 
působnosti města. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 30 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodně využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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9.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt MŠ byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

9.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

50 000 12 500 4 roky 

 

9.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 30 kWp bez akumulace. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

900 000 75 000 12 let 

 

9.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 15 % tepelné energie.  

Sloučení odběrných míst elektřiny 

Procesní opatření představuje sjednocení odběrných míst elektřiny do jednoho odběrného místa pro úsporu 
poplatků za elektřinu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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10. Karta objektu – MŠ Čapkova 869 

  

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Čapkova 869 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 937/32 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 4408 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

181303.0 16.10.2018 16.10.2028 

Spotřeba elektřiny 20,25 MWh (2018/19) 

Spotřeba plyn Není přípojka. 

Spotřeba tepla 384,18 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 577 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 8:00–17:00. 

Správce objektu Mateřská škola Čapkova. 

Plocha obálky objektu 2749,5 m2 

Energeticky vztažná plocha 1338 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 02.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Irelevantní. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, do objektu není zaveden plyn. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 60 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových konstrukcí budov. 
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10.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt MŠ byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

10.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

70 000 17 500 4 roky 

 

10.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 60 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

1 800 000 150 000 12 

 

10.4 Další relevantní opatření 

Snížení hodnoty hlavního jističe 

V objektu se nachází hlavní jistič 3X100 A (s odběrem 60 kW), takže by bylo možné uspořit finanční prostředky za 
poplatky odběrného místa elektřiny. Proto by bylo vhodné ověřit u distributora velikost hlavního jističe objektu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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11. Karta objektu – MŠ Sídliště Za Chlumem 818 

 

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Sídliště Za Chlumem 818 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 1636/36 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 3881 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná 

Odběrná místa Elektřina, plyn, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

2 1 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

178182.0 15.10.2018 15.10.2028 

Spotřeba elektřiny 4,41 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu 4354 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla 181,57 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 161 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 8:00–17:00. 

Správce objektu Mateřská škola Čapkova. 

Plocha obálky objektu 1341,5 m2 

Energeticky vztažná plocha 828 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 02.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 60 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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11.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt MŠ byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

11.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

120 000 30 000 4 roky 

 

11.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 60 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

1 800 000 150 000 12 let 

 

11.4 Další relevantní opatření 

Prověření měření TUV a tepla 

Navrhujeme zpracovat posouzení zaměřující se na měření TUV a tepla. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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12. Karta objektu – ZŠ Aléská 270 

  

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Aléská 270 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 336/44 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 3972 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná 

Odběrná místa Elektřina, plyn, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 1 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

195146.0 20.12.2018 20.12.2028 

Spotřeba elektřiny 113,14 MWh (2018/19) 

Spotřeba plyn 16431,26 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla 2053,10 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 1561 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 8:00–17:00. 

Správce objektu Mateřská škola Aléská. 

Plocha obálky objektu 14995,5 m2 

Energeticky vztažná plocha 7763 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 01.12.2021 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla do 
působnosti města. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 90 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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12.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt MŠ byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

12.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

400 000 100 000 4 roky 

 

12.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 90 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

2 700 000 225 000 12 let 

 

12.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 15 % tepelné energie.  

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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13. Karta objektu – ZŠ Lidická 31/18 a Lidická 278/16 

  

 
  

Základní informace 

Adresa objektu Lidická 31/18, Lidická 278/16 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 1785 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 2408 m2 

Energetická třída objektu E – nehospodárná 

Odběrná místa Elektřina, plyn a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

2 2 0 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

407809.0 12.01.2022 12.01.2032 

Spotřeba elektřiny 50 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu 49367 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla Není zavedeno CZT. Plynová kotelna. 

Spotřeba vody 2673,35 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 8:00–17:00. 

Správce objektu Mateřská škola Lidická. 

Plocha obálky objektu 6306,6 m2 

Energeticky vztažná plocha 4042 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 15.12.2021 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Zateplení obvodového pláště, výměna stávajících 
nevyhovujících otvorových výplní (okna a dveře) a zateplení 
stropu pod půdou. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, vyšší cena, nutno nové rozvody EE. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Irelevantní, nevhodné a členité střechy. 

Realizace akumulace Irelevantní, samostatná realizace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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13.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Navrhujeme zateplení obvodového pláště, výměnu stávajících nevyhovujících otvorových výplní (okna a dveře)  
a zateplení stropu pod půdou. Výpočet úspory byl proveden na základě PENB. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

17 410 000 1 068 600 16 let 

 

13.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

200 000 50 000 4 roky 

 

13.3 Instalace FVE 

Irelevantní opatření vzhledem k orientaci a členitosti střechy. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

13.4 Další relevantní opatření 

Sloučení odběrných míst elektřiny 

Procesní opatření představuje sjednocení odběrných míst elektřiny do jednoho odběrného místa pro úsporu 
poplatků za elektřinu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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14. Karta objektu – ZŠ Sídliště Za Chlumem 824 

  

 

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Sídliště Za Chlumem 824 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 1636/70 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 8499 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná 

Odběrná místa Elektřina, plyn, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

2 1 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

191158.0 27.11.2018 27.11.2028 

Spotřeba elektřiny 111,52 MWh (2018/19) 

Spotřeba plyn 13535,76 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla 23810.9 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 1785 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 8:00–17:00. 

Správce objektu Základní škola Sídliště Za Chlumem. 

Plocha obálky objektu 15682,1 m2 

Energeticky vztažná plocha 9170 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 15.12.2021 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla do 
působnosti města. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 120 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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14.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt MŠ byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

14.2 Výměna TRV a instalace IRC 

Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

400 000 100 000 4 roky 

14.3 Instalace FVE 
Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 120 kWp bez akumulace. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

3 600 000 300 000 12 let 

14.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 15 % tepelné energie.  

Výměna čerpadel pro cirkulaci tepla 

Výměna starých čerpadel pro cirkulaci tepla v objektu. Pro stanovení úspory doporučujeme zpracovat 
samostatnou studii. 

Snížení hodnoty hlavního jističe 

V objektu se nachází hlavní jistič 3X175 A, takže by bylo možné uspořit finanční prostředky za poplatky odběrného 
místa elektřiny. Proto by bylo vhodné ověřit u distributora velikost hlavního jističe objektu. 

Sloučení odběrných míst elektřiny 

Procesní opatření představuje sjednocení odběrných míst elektřiny do jednoho odběrného místa pro úsporu 
poplatků za elektřinu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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15. Karta objektu – CŠJ Nábřeží 381 

  

 

Shrnutí úsporných opatření 

Základní informace 

Adresa objektu Nábřeží 381/3 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 381 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 376 m2 

Energetická třída objektu C – úsporná 

Odběrná místa Elektřina, plyn, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

2 1 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

171541.0 03.09.2018 03.09.2028 

Spotřeba elektřiny 32,14 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu 4498,04 kWh (2018/19) 

Spotřeba tepla 142,80 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 344 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 7:00–15:00. 

Správce objektu Centrální školní jídelna. 

Plocha obálky objektu 1317,4 m2 

Energeticky vztažná plocha 742,5 m2 

Kategorie  Budova pro ubytování a stravování. 

Datum prohlídky 15.12.2021 
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Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Irelevantní. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v tomto typu objektu se nejedná o vhodné opatření. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 60 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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15.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt Centrální školní jídelny byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

15.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Instalace TRV není v tomto objektu ekonomicky návratná, zejména z důvodu zateplení objektu. Současně objekt 
nedisponuje v spotřebou tepelné energie pro instalaci TRV. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

15.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 60 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

1 800 000 150 000 12 let 

 

15.4 Další relevantní opatření 

Sloučení odběrných míst elektřiny 

Procesní opatření představuje sjednocení odběrných míst elektřiny do jednoho odběrného místa pro úsporu 
poplatků za elektřinu. 

Zavedení přípravy TUV pomocí CZT 

Prověřit u dodavatele tepelné energie  možnost využívat dodávané teplo k přípravě TUV. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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16. Karta objektu – DDM Havířská 529/10 

  

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Havířská 529/10 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 1197 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 734 m² 

Energetická třída objektu E – nehospodárná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

407748.0 12.01.2022 12.01.2032 

Spotřeba elektřiny 27,12 MWh (2018/19) 

Spotřeba plyn Není přípojka. 

Spotřeba tepla 478,3 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 246 m3 (2018/19) 

Využití objektu Každý pracovní den 8:00–17:00. 

Správce objektu DDM. 

Plocha obálky objektu 3340,3 m2 

Energeticky vztažná plocha 2263,3 m2 

Kategorie  Budova pro vzdělání. 

Datum prohlídky 15.12.2021 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní, zateplení již realizováno. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Rekonstrukce DPS na moderní kompaktní zařízení a možnost 
využití stávajícího prostoru pro jiné účely DDM. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, v objektu není zaveden plyn. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní, dochází k průběžné obměně. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, dobrý technický stav současných radiátorů. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, do objektu je zavedeno CZT. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 30 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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16.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Objekt DDM byl již zateplen. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

16.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

100 000 25 000 4 roky 

 

16.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 30 kWp bez akumulace. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

900 000 75 000 12 let 

 

16.4 Další relevantní opatření 

Rekonstrukce předávací stanice 

Navrhujeme zpracovat samostatnou studii zaměřující se na rekonstrukci a modernizaci DPS za účelem úspory 
místa a tepelné energie v DDM. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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17. Karta objektu – ZUŠ a knihovna Mírové náměstí 21/16 

  

 
  

Základní informace 

Adresa objektu Mírové náměstí 21/16 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 126 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 689 m2 

Energetická třída objektu Není známo. 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

3 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

Spotřeba elektřiny 6,51 MWh (2018/19) 

Spotřeba plyn Není přípojka. 

Spotřeba tepla 949,98 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 856 m3 (2018/18) 

Využití objektu Každý pracovní den 9:00–16:00. 

Správce objektu Město Bílina. 

Plocha obálky objektu 4 048 m2 

Energeticky vztažná plocha Není známo. 

Kategorie  Víceúčelová budova. 

Datum prohlídky 15.12.2021 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření  

Tepelně-izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Rekonstrukce oken. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Zavedení nesoudobé regulace – vytápění dle požadované 
teploty v daném čase. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, není zaveden plyn. 

Kotle na uhlí, zefektivnění řízení systému 
vytápění 

Irelevantní v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Zpracování studie pro optimalizaci osvětlení. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, v objektu se nachází deskové radiátory. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní jedná se o velký objekt pro instalaci TČ. 

Stav výtahových jednotek – zeptat se na 
podklady 

Irelevantní, v objektu se nachází moderní výtahová jednotka. 

Instalace FVE Irelevantní, nevhodná a členitá střecha. 

Realizace akumulace Irelevantní, samostatná realizace. 

Použití zelených střech 
Existuje určitý potenciál, ale z důvodu odvádění dešťové vody ze 
střechy toto opatření nenavrhujeme. 

Provádí se retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 
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17.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Rekonstrukce oken celková plocha dle EP je 330 m². Investiční náklad uvažujeme ve výši 8 000,-- Kč/m². Pro 
výpočet úspory byl použit EP. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

2 640 000 99 000 27 let 

 

17.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Navrhujeme instalaci systému IRC, aby vytápění jednotlivých prostor objektu bylo v souladu s jejich provozem. 
V závislosti na tomto opatření by bylo vhodné zřídit dispečink, kam by byla svedena všechna data z IRC zařízení. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

100 000 25 000 4 roky 

 

17.3 Instalace FVE 

Instalaci FVE nenavrhujeme v závislosti na členitosti střech.  

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

17.4 Další relevantní opatření 

Optimalizace osvětlení 

Pro optimalizaci osvětlení navrhujeme zpracovat samostatnou studii, jednalo by se zejména o výměnu stávajících 
zářivek za úsporné LED osvětlení, instalace pohybových čidel a vypínání při určité intenzitě osvětlení. 

Sloučení odběrných míst elektřiny 

Procesní opatření představuje sjednocení odběrných míst elektřiny do jednoho odběrného místa pro úsporu 
poplatků za elektřinu. 

Využití starých plynových kotlů 

V objektu se nachází plynové kotle, které se nepoužívají, ale jsou naplněny plynem, takže hrozí potencionální 
nebezpečí úniku plynu. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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18. Karta objektu – Kulturní centrum Želivského 54/7 

 

 

Základní informace 

Adresa objektu Želivského 54/7 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 6/1 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 545 m2 

Energetická třída objektu E – nehospodárná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

407787.0 12.01.2022 12.01.2032 

Spotřeba elektřiny 5,578 MWh (2018/19) 

Spotřeba plyn Není přípojka. 

Spotřeba tepla 756,42 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 72926,78 m3 (2018/19) 

Využití objektu Při kulturních akcích. 

Správce objektu Město Bílina. 

Plocha obálky objektu 3114,8 m2 

Energeticky vztažná plocha 1634,9 m2 

Kategorie  Budova pro kulturu. 

Datum prohlídky 09.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Ano, zateplení obvodových stěn a stropů. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Irelevantní. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, není zaveden plyn. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Zpracování studie pro optimalizaci osvětlení. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, objektu se nachází deskové radiátory. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, jedná se o velký objekt pro instalaci TČ. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 30 kWp. 

Realizace akumulace Irelevantní samostatná realizace. 

Realizace zelených střech Irelevantní, nevhodný tvar střechy. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 

 

Návrhová opatření jsou uvedena v kartě č. 19 Kulturní centrum Žižkovo náměstí 57 
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19. Karta objektu – Kulturní centrum Žižkovo náměstí 57/1 

  

 
  

Základní informace 

Adresa objektu Žižkovo náměstí 57/1 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 8 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 407 m2 

Energetická třída objektu E – nehospodárná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

407787.0 12.01.2022 12.01.2032 

Spotřeba elektřiny 8,815 MWh (2018/19) 

Spotřeba plyn Není přípojka. 

Spotřeba tepla 381,37 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 791 m3 (2018/19) 

Využití objektu Při kulturních akcích. 

Správce objektu Město Bílina. 

Plocha obálky objektu 3114,8 m2 

Energeticky vztažná plocha 1634,9 m2 

Kategorie  Budova pro kulturu. 

Datum prohlídky 09.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Ano, zateplení obvodových stěn a stropů. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Irelevantní. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, není zaveden plyn. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Zpracování studie pro optimalizaci osvětlení. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, v objektu se nachází deskové radiátory. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, jedná se o velký objekt pro instalaci TČ. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 30 kWp. 

Realizace akumulace Irelevantní, samostatná realizace. 

Realizace zelených střech Irelevantní, nevhodný tvar střechy. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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19.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Doporučujeme zateplení obvodových stěn, stropu a částečnou výměnu oken. Dle PENB je 1087 m² obvodových 
stěn a 872 m² stropu.  Celkem je 104 m² oken – z toho 30 m² – nevyhovující. Úspora byla vypočítána z PENB. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

4 982 000 306 000 16 let 

 

19.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Jednotlivé radiátory v objektu jsou osazeny tímto systémem. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

19.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 30 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

900 000 75 000 12 let 

 

19.4 Další relevantní opatření 

Sloučení odběrných míst elektřiny 

Procesní opatření představuje sjednocení odběrných míst elektřiny do jednoho odběrného místa pro úsporu 
poplatků za elektřinu. 

Výměna osvětlení v promítacím sále 

Navrhujeme zpracovat studii na výměnu osvětlení v promítacím sále. 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 
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20. Karta objektu – Kulturní centrum Sídliště Za Chlumem 823 

  

 
  

Základní informace 

Adresa objektu Sídliště Za Chlumem 823 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 1636/44 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 1047 m2 

Energetická třída objektu E – nehospodárná 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

407750.0 12.01.2022 12.01.2032 

Spotřeba elektřiny 20,18 MWh (2018/19) 

Spotřeba plynu Není přípojka. 

Spotřeba tepla 484,2 GJ (2018/19) 

Spotřeba vody 1078 m3 (2018/19) 

Využití objektu Při kulturních akcích. 

Správce objektu Město Bílina. 

Plocha obálky objektu 3792,2 m2 

Energeticky vztažná plocha 1472,7 m2 

Kategorie  Budova pro kulturu. 

Datum prohlídky 09.02.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně–izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Doporučujeme zateplení obvodových stěn, stropu a částečnou 
výměnu oken. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Irelevantní, dobrý technický stav stanice. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Irelevantní. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, není zaveden plyn. 

Kotle na fosilní paliva (zefektivnění  
a modernizace řízení systému vytápění) 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Zpracování studie pro optimalizaci osvětlení. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, v objektu se nachází deskové radiátory. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, jedná se o velký objekt pro instalaci TČ. 

Stav výtahových jednotek a případná 
modernizace 

Irelevantní, v objektu se nenachází výtah. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 60 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Realizace zelených střech Irelevantní, nevhodný tvar střechy. 

Retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 

Zpracování pasportu objektu 
Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu včetně použitých 
zařízení (TČ, osvětlení apod.). 
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20.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Doporučujeme zateplení obvodových stěn, stropu a částečnou výměnu oken. Dle PENB je 1087 m² obvodových 
stěn a 872 m² stropu.  Celkem je 104 m² oken – z toho 30 m² – nevyhovující. Úspora byla vypočtena na základě 
PENB. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

4 982 000 306 000 16 let 

 

20.2 Výměna TRV a instalace IRC 

Popis investiční akce a všeho, co obnáší. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nevhodné realizace. 

 

20.3 Instalace FVE 
Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 60 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

1 800 000 150 000 12 let 

 

20.4 Další relevantní opatření 

Zpracování pasportu objektu 

Navrhujeme zpracovat pasport celého objektu, který by zaznamenával použitá zařízení včetně jejich počtu a stáří. 

Výměna radiátorů v knihovně 

Výměna litinových radiátorů v knihovně za efektivnější deskové radiátory. 
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21. Karta objektu – Hornická nemocnice s poliklinikou Pražská 206/95 

  

 
  

Základní informace 

Adresa objektu Pražská 206/95 

PSČ 418 01 

Parcela číslo 430 

Katastrální území Bílina 

Plocha parcely 2367 m2 

Energetická třída objektu Není známo. 

Odběrná místa Elektřina, CZT a voda 

Počet odběrných míst 
(fakturační OM) 

Elektřina Plyn CZT Voda 

1 0 1 1 

EA 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

PENB 
Evidenční číslo Datum vydání Platnost do 

Není zpracován. 

Spotřeba elektřiny 298,91 MWh (rok 2021) 

Spotřeba plyn Není přípojka. 

Spotřeba tepla 2 610 GJ (rok 2021) 

Spotřeba vody Není známo. 

Využití objektu Nepřetržitý provoz. 

Správce objektu Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s.r.o. 

Plocha obálky objektu Není známo. 

Energeticky vztažná plocha Není známo. 

Kategorie  Zdravotnické zařízení. 

Datum prohlídky 19.01.2022 
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Shrnutí úsporných opatření 

Opatření pro úsporu energií Popis opatření 

Tepelně-izolační vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov 

Irelevantní. 

Předávací stanice tepla (instalace, 
modernizace apod.) 

Převzít řízení předávací stanice od dodavatele tepla do 
působnosti města. 

Systém řízení otopné soustavy v objektech 
připojených k soustavě zásobování teplem 

Irelevantní. 

Systém vzdáleného řízení termostatických 
radiátorových ventilů (TRV) na radiátorech 
(tzv. IRC) 

Irelevantní. 

Kombinované zdroje elektřiny a tepla  
ve formě kogeneračních jednotek 

Irelevantní, není zaveden plyn. 

Kotle na uhlí, zefektivnění řízení systému 
vytápění 

Irelevantní, v objektu se nenachází kotle na fosilní paliva. 

Výměna svítidel (žárovky, svítidla apod.) Irelevantní. 

Výměna topných elektrospotřebičů Irelevantní, v objektu se nachází deskové radiátory. 

Instalace tepelných čerpadel Irelevantní, jedná se o velký objekt pro instalaci TČ. 

Stav výtahových jednotek – zeptat se na 
podklady 

Irelevantní. 

Instalace FVE Instalace FVE o celkovém špičkovém výkonu 120 kWp. 

Realizace akumulace Není uvažována akumulace. 

Použití zelených střech Irelevantní, nevhodný tvar střechy. 

Provádí se retence dešťové vody 
Neprovádí se. Není vhodné využití pro dešťovou vodu v okolí  
a současně nejsou vhodné prostory pro skladování vody. 

Možnost práce s odpadní vodou Irelevantní, není vhodný prostor pro ukládání. 

Potenciál elektromobility 
Určitý potenciál existuje, ale není známo přesné dimenzování 
sítě a poptávka po elektromobilech ve městě. 
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21.1 Tepelně-izolační vlastnosti 

Zateplení objektu již bylo provedeno. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

21.2 Výměna TRV a instalace IRC 
Popis investiční akce a všeho, co obnáší. 

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

Nelze realizovat. 

 

21.3 Instalace FVE 

Navrhujeme instalaci na střechu objektu FVE o výkonu 120 kWp bez akumulace.   

Investice [Kč] Výše úspor energií [Kč] Prostá doba návratnosti 

3 600 000 300 000 12 let 

 

21.4 Další relevantní opatření 

Převzetí předávací stanice 

Možnou úsporu tepelné energie by mohlo přinést převzetí předávací stanice tepla od společnosti ČEZ do správy 
města Bílina, které by mělo možnost efektivně řídit přísun tepla do objektu. Toto procesní opatření by mohlo 
přinést úsporu ve výši 15 % tepelné energie.  

Příprava TUV pomocí FVE 

Začlenit FVE pro přípravu TUV v objektu nemocnice. 
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Příloha 2 – Proveditelnost úsporných opatření 

 

 

Název

Tepelně-
izolační 

vlastnosti 
obvodových 
konstrukcí

Modernizace 
předávacích 
stanic tepla

Modernizace 
řízení otopné 

soustavy 
připojené k 

SZT

Systém 
vzdáleného 

řízení TRV na 
radiátorech 

(IRC)

Instalace 
kombinovaného 
zdroje elektřiny 

a tepla, 
kogeneračních 

jednotek

Výměna kotlů 
a

zefektivnění 
vytápění

Výměna 
svítidel

Výměna 
topných 

elektrospot.

Instalace 
tepelných 
čerpadel

Výměna 
výtahových

jednotek

Instalace 
fotovoltaické 

elektrárny

Systémy 
akumulace

Zelené 
střechy

Retence 
dešťové vody

E-Mobility
(dobíjecí 

infrastruktura)

Zpracování 
pasportu 
objektu

01 Městský úřad Bílina

02 Městský úřad Bílina

03 Městský úřad Bílina

04 Městský úřad Bílina

05 MŠ Bílina, Maxe Svabinského 664

06 MŠ Bílina, Maxe Svabinského 664

07 MŠ Bílina, Síbova 332

08 MŠ Bílina, Síbova 332

09 MŠ Bílina, Síbova 332

10 MŠ Bílina, Čapkova 869

11 MŠ Bílina, Čapkova 869

12 ZŠ Bílina, Aléská 270

13 ZŠ Bílina, Aléská 270

14 ZŠ Bílína, Za Chlumem 824

15 Centrální školní jídelna Bílina

16 DDM Bílina

17 A - ZUŠ Gustava Waltera, B - Městská 
knihovna Bílína

18 Kulturní centrum Bílina

19 Kulturní centrum Bílina - Městské 
divadlo

20 Kulturní centrum Bílina - Kulturní dům 
Fontána

21 Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina

OpatřeníObjekty
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Příloha 3 – Energetická politika města Bílina 
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Energetická politika města Bílina 

„Město Bílina realizuje systém energetického managementu v souladu s normou  
ČSN EN ISO 50001, a tímto se zavazuje k neustálému zlepšování energetické hospodárnosti 

v oblasti energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energií.“ 

Účel dokumentu 

Město Bílina přijímá tuto energetickou politiku za účelem deklarace dlouhodobého zájmu trvale zvyšovat 
energetickou účinnost v rámci provozu městského úřadu, organizačních složek města a městských organizací. 
Neustálé zlepšování energetické hospodárnosti je klíčovou prioritou města do roku 2030.  

Působnost – hranice energetického managementu  

Energetický management zavedený v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 je aplikován na vybrané objekty  
a energetická hospodářství, jež jsou v majetku města a městských organizací. Přehled objektů tvoří přílohu 1. 

Cíl 

Globálním cílem města Bílina v oblasti energetického managementu je spolu s vybranými organizacemi 
optimalizovat energetickou hospodárnost a průběžně navyšovat podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 
energie.  

Město Bílina v rámci vymezené hranice energetického managementu cílí na snížení spotřeby energie alespoň  
o 7 % a dosažení 50 % podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě elektrické energie do roku 2030.  

Principy  

Město Bílina se v rámci svého energetického managementu zavazuje k dodržování následujících principů: 

 Zavést systém energetického managementu na všech organizačních úrovních, včetně začlenění 
jednotlivých správců objektů. Tento systém zdokonalovat a rozšiřovat v souladu s aktuálními potřebami 
města, a to postupně v rozsahu a míře ekonomicky a personálně odůvodnitelné. 

 Kontinuálně přijímat opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti, jejímu monitorování, měření  
a vyhodnocování. 

 V pravidelných intervalech vytvářet akční plány obsahující konkrétní opatření a měřitelné cíle vedoucí  
ke zvyšování energetické účinnosti.  

 Dodržovat požadavky právních předpisů a dalších požadavků ovlivňujících energetickou hospodárnost. 

 Vytvářet a zavádět kritéria pro posuzování energetické hospodárnosti v rámci plánování investičních  
i neinvestičních opatření. 

 Podporovat nákup energeticky úsporných výrobků, vybavení a služeb. 

 Zajišťovat dostupné informace a zdroje potřebné k dosažení stanovených cílů v systému energetického 
managementu města.  

 Informovat, vzdělávat a motivovat osoby začleněné do energetického hospodářství jakož i obyvatele 
města, a tím zvyšovat jejich angažovanost na dosahování energetické hospodárnosti.  

 Pravidelně přezkoumávat systém energetického managmentu tak, aby byla zajištěna jeho trvalá 
vhodnost, přiměřenost, efektivnost a soulad se strategickým směřováním města Bílina.  
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Odpovědnost, zdroje, dokumentace 

Za přípravu, realizaci a kontrolu naplňování Energetické politiky města Bílina je zodpovědný energetický tým. 
Hlavním výkonným pracovníkem týmu je energetik města. V rámci organizační struktury městského úřadu  
a dotčených organizací bude zajištěno, že osoby začleněné do systému energetického managementu si jsou 
vědomy významu této energetické politiky, a provádějí tak úkony vedoucí k jejímu naplňování.  

Jednotlivé složky energetického managementu města mají jasně definovanou odpovědnost a kompetence.  
Způsob koordinace, komunikace i kontroly je procesně nastaven a v pravidelných intervalech ověřován.  

Financování dílčích opatření realizovaných v souladu s energetickou politikou je zajištěno (i.) vlastními zdroji 
města, (ii.) zdroji získanými prostřednictvím úspor z již realizovaných opatření, (iii.) z prostředků dotačních 
programů a účelových finančních nástrojů.   

Podstatná část finančních zdrojů uvažovaná z dotačních titulů bude zajištěna cíleně a včasně připravovanými 
projektovými záměry a kvalitním dotačním managementem. Realizace projektů s vazbou na energetické úspory 
je hlavní prioritou města do roku 2030, čemuž bude také odpovídat důraz na jednotlivé fáze projektové přípravy.   

Významným faktorem pro dosažení požadovaných úspor energií je provoz energetické informační platformy, díky 
které je umožněno dálkové monitorování stavu spotřeb energií. Informační a správní systém Enectiva je využíván 
energetickým týmem města a energetickými správci jednotlivých objektů.  

Provoz systému energetického managementu dle normy ČSN EN ISO 50001 v prostředí města Bílina je definován 
vnitřním předpisem města Metodický pokyn – Systém energetického managementu v prostředí města Bílina. 
Klíčovým strategickým dokumentem města v oblasti energetiky je poté Energetický plán města Bílina, v rámci 
kterého jsou stanoveny dlouhodobé energetického priority, cíle a opatření města do roku 2030. 
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Hranice energetického managementu  

Objekt Adresa Parcelní číslo (k.ú. Bílina) 

Městský úřad Bílina Břežánská 50/4 + Želivského 51 1, 2 

Městský úřad Bílina Seifertova 1/1 128 

Městský úřad Bílina Žižkovo náměstí 58/3 10 

Městský úřad Bílina Želivského 52/3,  3 

MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664, p.o. M. Švabinského 664  1683/106 

MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664, p.o. Antonína Sovy 668 1683/105 

MŠ Bílina, Síbova 332, p.o. Síbova 332 380/50 (k.ú. Újezd) 

MŠ Bílina, Síbova 332, p.o. Aléská 264 336/24 

MŠ Bílina, Síbova 332, p.o. Žižkovo údolí 275/2 606 

MŠ Bílina, Čapkova 869, p.o. Čapkova 869  937/32 

MŠ Bílina, Čapkova 869, p.o. Sídliště Za Chlumem 818 1636/36 

ZŠ Bílina, Aléská 270, p.o. Aléská 270 336/44 

ZŠ Bílina, Lidická 31/18, p.o. Lidická 31/18  1785 

ZŠ Bílina, Za Chlumem 824, p.o. Sídliště Za Chlumem 824 1363/70 

Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, p.o. Nábřeží 381/3 1805/2 

Dům dětí a mládeže Bílina, p.o. Havířská 529/10 1197 

A – ZUŠ Gustava Waltera Bílina, p.o. 
B – Městská knihovna Bílina Mírové náměstí 21/16 123, 126 

Kulturní centrum Bílina Želivského 54/7 6/1 

Kulturní centrum Bílina – Městské divadlo Žižkovo náměstí 57 8 

Kulturní centrum Bílina – Kulturní dům Fontána Za Chlumem 823 1636/44, 1363/295, 1636/295, 

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina Pražská 206/95 430, 427/2, 429, 434, 427/3, 428 
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Příloha 4 – Energetická data 

Příloha 4 - 
Energetická data.xlsx
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Příloha 5 – Spotřeba energií a vody 2023 

 

 

Název objektu

Spotřeba 
elektřiny 

výchozí stav 
[MWh]

Očekávaná 
spotřeba 

elektřiny 2023 
[MWh]

Reálná 
spotřeba 

elektřiny 2023 
[MWh]

Spotřeba 
plynu výchozí 
stav [MWh]

Očekávaná 
spotřeba plynu 

2023 [MWh]

Reálná 
spotřeba plynu 

2023 [MWh]

Spotřeba tepla 
výchozí stav 

[GJ]

Očekávaná 
spotřeba tepla 

2023 [GJ]

Reálná 
spotřeba tepla 

2023 [GJ]

Spotřeba vody 
výchozí stav 

[m3]

Očekávaná 
spotřeba vody 

2023 [m3]

Reálná 
spotřeba vody 

2023 [m3]

Měrný 
indikátor 

výchozí stav 
[MWh/m2]

Očekávaný 
měrný 

indikátor 2023 
[MWh/m2]

Reálný měrný 
indikátor 2023 

[MWh/m2]

01 Městský úřad Bílina, Břežánská 148,79 147,55 0,00 0,00 1426,98 1415,09 1357,82 1357,82 0,1372 0,1360

02 Městský úřad Bílina, Seifertova 30,23 30,14 0,00 0,00 426,36 425,12 659,04 659,04 0,1341 0,1337

03 Městský úřad Bílina, Žižkovo 
náměstí 16,98 16,93 0,00 0,00 391,23 390,09 675,37 675,37 0,1402 0,1398

04 Městský úřad Bílina, Želivského 16,10 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 427,39 427,39 0,0219 0,0218

05 MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664 6,96 6,95 4,84 4,83 228,93 228,45 662,45 662,45 0,0744 0,0695

06 MŠ Bílina, Antonína Sovy 668 12,11 12,08 9,09 9,07 217,63 217,18 434,14 434,14 0,0938 0,0832

07 MŠ Bílina, Síbova 332 6,00 5,99 4,41 4,40 218,88 218,43 256,17 256,17 0,0636 0,0595

08 MŠ Bílina, Aléská 264 4,94 4,93 3,90 3,89 225,91 225,44 245,98 245,98 0,0661 0,0624

09 MŠ Bílina, Žižkovo údolí 275 5,69 5,68 3,84 3,83 329,01 328,32 348,53 348,53 0,1084 0,1040

10 MŠ Bílina, Čapkova 869 19,10 19,06 0,00 0,00 447,72 446,79 795,07 795,07 0,1073 0,1071

11 MŠ Bílina, Sídliště Za Chlumem 818 3,76 3,75 3,69 3,68 222,23 221,77 141,86 141,86 0,0836 0,0790

12 ZŠ Bílina, Aléská 270 98,11 97,90 11,85 11,82 2033,85 2029,61 1210,69 1210,69 0,0870 0,0853

13 ZŠ Bílina, Lidická 31 40,08 39,83 492,57 489,49 0,00 0,00 2673,35 2673,35 0,1318 0,0100

14 ZŠ Bílina, Za Chlumem 824 102,90 102,69 15,81 15,78 1977,79 1973,67 1338,71 1338,71 0,0729 0,0710

15 Centrální školní jídelna Bílina 29,34 29,28 3,79 3,78 144,31 144,01 275,72 275,72 0,0987 0,0934

16 DDM Bílina 20,87 20,82 0,00 0,00 411,34 410,48 201,47 201,47 0,0598 0,0596

17 ZUŠ Gustava Waltera a Městská 
knihovna Bílina 5,11 5,07 0,00 0,00 997,96 989,65 855,03 855,03 0,1085 0,1076

18 Kulturní centrum Bílina 5,57 5,56 0,00 0,00 745,47 743,92 1312,75 1312,75 0,4257 0,4248

19 Kulturní centrum Bílina - Městské 
divadlo 8,76 8,74 0,00 0,00 391,42 390,28 1230,62 1230,62 0,1036 0,1033

20 Kulturní centrum Bílina - Kulturní 
dům Fontána 14,03 13,99 0,00 0,00 475,03 473,64 963,13 963,13 0,0992 0,0989

21 Hornická nemocnice s poliklinikou 
Bílina 328,19 326,82 0,00 0,00 3664,71 3649,44 5112,35 5112,35 0,1770 0,1763

        50 
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Příloha 6 – Zásobník úsporných opatření  

 
 

Opatření Sektor Budova Investice [Kč] Úspora [Kč] Návratnost
MěÚ MěÚ Břéžánská 100 000 25 000 4 roky
MěÚ MěÚ Seifertova 50 000 12 500 4 roky
MěÚ MěÚ Žižkovo náměstí 80 000 20 000 4 roky
Vzdělávání MŠ Maxe Švabinského 60 000 15 000 4 roky
Vzdělávání MŠ Antonína Sovy 100 000 25 000 4 roky
Vzdělávání MŠ Síbova 100 000 25 000 4 roky
Vzdělávání MŠ Aléská 50 000 12 500 4 roky
Vzdělávání MŠ Žižkovo údolí 50 000 12 500 4 roky
Vzdělávání MŠ Čapkova 70 000 17 500 4 roky
Vzdělávání MŠ Za Chlumem 120 000 30 000 4 roky
Vzdělávání ZŠ Aléská 400 000 100 000 4 roky
Vzdělávání ZŠ Lidická 200 000 50 000 4 roky
Vzdělávání ZŠ Za Chlumem 400 000 100 000 4 roky
Vzdělávání DDM Bílina 100 000 25 000 4 roky
Vzdělávání ZUŠ a městská knihovna 100 000 25 000 4 roky
MěÚ MěÚ Břéžánská 6 100 000 50 000 122 let
MěÚ MěÚ Seifertova 3 700 000 200 000 18,5 roku
MěÚ MěÚ Žižkovo náměstí 3 000 000 90 000 34 let
Vzdělávání ZŠ Lidická 1 741 000 1 068 600 2 roky
Vzdělávání ZUŠ a městská knihovna 2 640 000 99 000 27 let
Kultura Kulturní centrum Bílina 
Kultura Kulturní centrum – Městské divadlo 
Kultura Kulturní dům Fontána 4 982 000 306 000 16 let
Vzdělávání Centrální školní jídelna 1 800 000 150 000 12 let
Vzdělávání MŠ Čapkova 1 800 000 150 000 12 let
Vzdělávání MŠ Maxe Švabinského 900 000 75 000 12 let
Vzdělávání MŠ Síbova 1 800 000 150 000 12 let
Kultura Kulturní dům Fontána 1 800 000 150 000 12 let
Vzdělávání MŠ Antonína Sovy 900 000 75 000 12 let
Vzdělávání MŠ Aléská 900 000 75 000 12 let
Vzdělávání MŠ Žižkovo údolí 900 000 75 000 12 let
Kultura Kulturní centrum Bílina 
Kultura Kulturní centrum – Městské divadlo
MěÚ MěÚ Břéžánská - - -
MěÚ MěÚ Seifertova - - -
MěÚ MěÚ Želivského - - -
Vzdělávání MŠ Maxe Švabinského - - -
Vzdělávání MŠ Antonína Sovy - - -
Vzdělávání MŠ Síbova - - -
Vzdělávání MŠ Aléská - - -
Vzdělávání MŠ Žižkovo údolí - - -
MěÚ MěÚ Břéžánská - - -
MěÚ MěÚ Seifertova - - -
MěÚ MěÚ Želivského - - -
Vzdělávání ZUŠ a městská knihovna - - -
Kultura Kulturní centrum Bílina - - -
Kultura Kulturní centrum – Městské divadlo - - -
Kultura Kulturní dům Fontána - - -
Vzdělávání ZŠ Aléská - - -
Vzdělávání ZŠ Za Chlumem - - -
Vzdělávání DDM Bílina - - -
Nemocnice Hornická nemocnice s poliklinikou - - -

Opatření 6 – Modernizace předávací stanice tepla

4 982 000 306 000 16 let

900 000 75 000 12 let

Opatření 1 – Systém vzdáleného řízení TRV na radiátorech (IRC)

Opatření 2 – Zateplení objektu nebo jeho částí

Opatření 3 – Instalace fotovoltaického systému bez akumulace

Opatření 4 – Modernizace řízení otopné soustavy připojené k SZT

Opatření 5 –  Výměna svítidel
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