
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

 Pracovní skupina pro životní prostředí  

 

 

Zápis z 15. jednání pracovní skupiny pro životní prostředí 

 

Termín jednání: 04.09.2019 

Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, místnost č. 240 

Účastníci jednání: viz prezenční listina  

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kotlíkové dotace 

3. Informace k analytické části Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

4. Informace k tématu omezení CO2 v rámci akčního plánu pro udržitelný rozvoj (město Brno) 
5. Kvalita ovzduší a OPZKO 
6. Různé 

7. Závěr 

 

1. Zahájení 

- Ve 13:00 hodin pan Ing. František Havíř přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro životní prostředí (PS) 

a představil program jednání. 

 

2. Kotlíkové dotace 

- Paní Ing. Silvie Huberová představila členům PS aktuální informace k dotačnímu programu na výměnu kotlů 

v Jihomoravském kraji (JMK) III. 26.08.2019 byla Radou JMK schválena Výzva k předkládání žádostí o finanční 

podporu a Dotační program na výměnu kotlů v JMK III. 

 

Vyhlášení krajské výzvy:  23.09.2019 

Zahájení příjmu:  24.10.2019 v 10:00 hod 

Finanční alokace:  134.292.211,54  Kč (pouze investice) 

Monitorovací indikátor:  1.350 ks 

 

- Základní podmínky pro získání dotace: 

- Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5  

- Rodinný dům (objekt k bydlení) 

- Časová uznatelnost výdajů 15.07.2015 

 

- Podporované zdroje: 

- Samočinný nebo ruční kotel výhradně na biomasu (kusové dřevo, pelety, štěpka apod.) 

- Kondenzační plynový kotel 

- Tepelné čerpadlo 

 

- Výše podpory: 

Typ zdroje % dotace max. dotace (Kč) 

Ruční kotel na biomasu 80 % 120.000 

Automatický kotel na biomasu 80 % 100.000 

Plynový kondenzační kotel 75 % 95.000 

Tepelné čerpadlo 80 % 120.000 
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3. Informace k analytické části Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK 21+) 

- Pan Mgr. Tomáš Kubíček představil členům PS aktuální informace k analytické části  SRJMK 21+: 

- Časový harmonogram: 

Aktivita Deadline 

Analytická část 27.09.2019 

Web SRJMK21+ 18.10.2019 

1. kolo veřejných projednání 31.10.2019 

2. kolo veřejných projednání 24.01.2020 

Strategická část včetně prioritizace, vazby tematických 
opatření a rámcového finančního plánu 

31.01.2020 

Implementace a monitoring, Stručná verze SRJMK21+ 27.03.2020 

3. kolo veřejných projednání 10.04.2020 

Kompletní SRJMK21+, SEA 30.04.2020 

Pilotní projektové záměry SMART 30.06.2020 

- V současné době je analytická část SRJMK 21+ ve fázi zpracování. Do konce 9/2019 bude hotová. Připomínkování 

bude probíhat v průběhu cca 10/2019. Členové PS budou emailem požádáni o připomínky.  

 

- Proces tvorby a výsledná strategie: 

- Důraz především na participaci 

- Využití platformy RSK 

- Veřejná projednání 

- Popularizace (web, videa s osobnostmi atp.) 

- U dokumentu snaha o jednoduchost – Analýza formou SWOT, ve Strategii spíše nástřely možných aktivit společně 

s vizí, resp. cílem. 

 

4. Informace k tématu omezení CO2 v rámci akčního plánu pro udržitelný rozvoj (město Brno) 

- Pan Ing. Martin Vaněček představil členům PS Pakt starostů a primátorů, ke kterému město Brno přistoupilo na 

podzim 2017. Signováním Paktu se město Brno zavázalo snížit emise CO2 na svém území nejméně o 40 % do roku 

2030 od roku výchozího (2000). Jedna z podmínek Paktu je vypracování Akčního plánu udržitelné energetiky 

a klimatu (SECAP). Obsahem SECAPu je výchozí emisní bilance skleníkových plynů a plány konkrétních činností 

a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030. SECAP města Brna zpracovává společnost 

ENVIROS. 

- V letech 2000–2015 poklesly emise CO2 na území města o 12,58 %. K dosažení nastaveného cíle je potřeba snížit 

emise o dalších 27,42 %. 

- Spotřeba elektřiny tvořila v roce 2015 23 % spotřeby všech energií a je příčinou více než 55 % emisí CO2. Spotřeba 

elektřiny má rostoucí charakter. Z toho důvodu je zapotřebí rozšířit v rámci všech sektorů na území města lokální 

výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

- Přehled základních navržených opatření: 

- Zlepšení tepelné ochrany budov 

- Obměna starých nevyhovujících zdrojů vytápění 

- Využití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny, tepla pro vytápění  a přípravu teplé užitkové 

vody, chlazení 

- Modernizace osvětlení 

- Ekologizace vozového parku 

- Další informace:  https://ekodotace.brno.cz/energetika/secap/ a prezentace v příloze č. 1 – Akční plán udržitelné 

energetiky a klimatu (SECAP). 

https://ekodotace.brno.cz/energetika/secap/
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5. Kvalita ovzduší a OPZKO 

- Pan Ing. Tomáš Helán představil členům PS aktuální informace z oblasti ochrany ovzduší. V roce 2018 nebyl 

překročen imisní limit pro SO2 (jak hodinový, tak 24 hod. průměr), NO2 (1 hod. průměr), CO (8 hod. klouzavý 

průměr). Problematické však byly koncentrace suspendovaných částic frakce (PM10). Pro ty je v zákoně o ochraně 

ovzduší definován limit pro 24 hod. a roční koncentraci. Imisní limit pro max. 24 hod. průměrnou koncentraci má 

hodnotu 50 µg/m3 a může být překročen max. 35x za rok. Nejhorší stav v lokalitě Brno-Zvonařka, kde byl limit pro 

PM10 v tomto roce překročen již 48x (velký vliv na přítomnost PM10 v této oblasti mají rozsáhlé stavební práce 

v blízkém okolí – ul. Plotní, Dornych, rekonstrukce nádraží… a dále také sucho a větrné počasí). 

- V roce 2018 proběhla v obcích Česká a Kuřim měřící kampaň. V České projelo po dobu měření denně průměrně 

cca 40 tis. vozidel v Kuřimi pak přibližně 26 tis. vozidel. Zásadní rozdíl je v průměrné rychlosti projíždějících vozidel: 

Česká – plynule 106 m/hod., Kuřim pod úrovní 40 Km/hod. V obci Česká v těsné blízkosti rychlostní silnice I/43 byly 

po celou dobu měřeny nižší koncentrace PM10 než v obci Kuřim poblíž křižovatky v centru obce, kde dochází 

k častým kolonám (pozitivní dopad v plynulosti dopravy, nikoliv četnosti). 

- Další podrobné informace k tématu kvality ovzduší naleznete v prezentaci v příloze č. 2  – Aktuální informace 

z oblasti ochrany ovzduší. 

 

6. Různé 

- V rámci tématu kvality ovzduší byli k jednání přizvání externí hosté z výzkumného ústavu RCETOX (Centrum pro 

výzkum toxických látek). Zástupci RECETOXu v krátkosti představili činnost instituce. RECETOX je samostatným 

ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost 

v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především perzistentní organické 

polutanty (POPs), polární organické látky, toxické kovy a jejich specie, přírodní toxiny (cyanotoxiny). 

- JMK historicky spolupracoval s RECETOXem již cca 10 let zpátky.  S ohledem na prezentovaná data byla nabídnuta 

další spolupráce v oblasti kvality ovzduší v rámci území JMK. 

 

- Na závěr jednání členové PS obdrželi od pana Ing. Františka Havíře vydání Ekolistů, které je věnováno kalům z ČOV 

ke studiu a případným připomínkám. 

 

 

7. Závěr 

- Pan Ing. František Havíř poděkoval hostům a členům PS za účast a diskuzi nad představenými tématy. Další 

jednání PS proběhne cca v 1–2/2020. Jednání PS bylo ukončeno v 15:00 hod. 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP)  

- Příloha č. 2 – Aktuální informace z oblasti ochrany ovzduší  

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Vojtěch Kasina, v.r. 

 

Schválil: Ing. František Havíř, v.r. 


