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Technologická platforma „Udržitelná 
energetika“ (TPUE)

Co je TPUE? 
Zájmové sdružení právnických osob (založeno 2009)

Kdo je lenem? 
Provozovatelé ( EZ, EPS), výrobci (Škoda JS,..), výzkumn -vývojové a 
inženýrské organizace a technické univerzity ( VUT, VUT, Z U, VŠB-TU)

Co d láme?
* Analyzujeme technologické trendy v energetice
* Navrhujeme, jak zlepšit výzkum a vývoj pro energetiku

+ Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje
+ Spolupráce pr myslu a výzkumných organizací, v . VŠ

* Snažíme se zapojit do mezinárodního výzkumu   
+ SET Plan (strategický evropský plán energetických technologií)
+ Program Horizon 2020 (pro období 2014-2020)



Motto – Smart cities
• 72% of Europe's citizens live in towns and cities

• 85% of Europe's GDP is generated in cities

• Some 40% of Europe's CO2 emissions from road transport and 70% of other 
pollutants are due to urban traffic

Udržitelnost m stských oblastí je sporná v d sledku mnoha faktor  –
demografické zm ny, oslabující se propojení mezi ekonomických r stem, 
zam stnaností a sociálním pokrokem, p íjmové nerovnováhy, sociální polarizace a 
segregace, využití p írodních zdroj , stav dopravních systém , atd.  



První desetiletí 21. století v EU……
Neefektivní výzkum a vývoj v Evrop

Zmenšit rozdíl oproti USA se neda í, významnou roli za ínají hrát ína a Indie,..

Upadající konkurenceschopnost pr myslu
Vzpomene si dnes ješt  n kdo, co byla Lisabonská strategie? – „Vytvo it z EU do 
roku 2010 nejdynami jší a nejkonkurenceschopn jší ekonomiku sv ta 
založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodá ského r stu, vytvá ení 
více kvalitních pracovních p íležitostí a zachovávající sociální soudržnost“

Ambiciózní cíle být leaderem v „boji“ proti klimatickým zm nám
Pozd ji se zhmotnilo jako „strategie 20-20-20“

20% reduction in greenhouse gas emissions compared to 1990 levels 
(30% if global agreement) 

20% reduction in global primary energy use (through energy efficiency)
20% of renewable energy in the EU's overall mix 

(minimum target for biofuels of 10% of vehicle fuel)
A zárove  se rozb hla diskuze k politice do roku 2050……..



Zrod SET Plan

Klí ový moment k dosažení energetických cíl  EU je vývoj nových technologií - se 
stávajícími technologiemi cíl  nelze dosáhnout

Sd lení EC (leden 2007) – Sm rem k SET-Plan

Sd lení EC (listopad 2007) v etn  souvisejících dokument  (Impact
Assessment,..) – Evropský strategický plán pro energetické technologie (SET Plan)
s podtitulem „Towards a low carbon future“. Následné schválení Evropskou radou 
(b ezen 2008). Cílem je získat technologie, které zásadním zp sobem p isp jí k 
dosažení cíl  evropské energetické politiky pro léta 2020 a 2050.

Sd lení EC ( íjen 2009) – Financování vývoje nízkouhlíkatých technologií (SET 
Plan)

EU spolupracuje s pr myslem, který je p edstavován nov  vznikajícími sdruženími 
– technologickými platformami



SET Plan - shrnutí

Ov ení nových technologií pro energetickou praxi
+ demonstra ní jednotky – ov ení funk nosti upscale + replikace v praxi

* mix ve ejných a pr myslových zdroj

Nové formy spolupráce
+ Evropské technologické platfrormy (ETP) evropské pr myslové iniciativy (EII)
+ vznik EERA (Europan Energy Research Alliance)
+ synergie mezi universitami v oblasti a jejich provázání s praxí 

Více podpory pro energetický VaV
+ fokusace na témata platforem již v FP7 (zohledn no od Work Plan 2011)
+ prolnutí do Horizon 2020
+ synergie r zných zdroj  (EU, národní, pr myslové)



Smart Cities - Roadmap



EIT KIC A EERA

Významná podpora EIT v Horizon 2020

EERA - Vznik v roce 2008
Cíl: posílit a optimalizovat VaV v oblasti energetiky skrze zformování spole ných 
program  a sdílení špi kových infrastruktur
Zam ení: „pre-commercial research“, 10 zakládajících len  z ad p edních 
evropských spole ností zabývajících se energetickým VaV, 2010 rozší ení o 
dalších 5 len
Joint Programmes: Wind, Photovoltaics, Geothermal,…….., Smart Cities

KIC



Smart Cities v FP7 – „cross-cutting issue“
Je sou ástí Energy, souvislost s: 
• Transport
• NMP
• ICT 

Výzva 2013



Smart Cities v FP7 – „cross-cutting issue“

Výzva 2012



Evropa 2020 – sd lení EC z 2010



Smart Cities – sd lení EC z 2012

Smart Cities and Communities Innovation Partnership

1) High Level Group + Sherpa Group

2) Stakeholder Platform

  není nikdo z R !!



Smart Cities Stakeholder Platform



Smart Cities Stakeholder Platform

Keys to innovation (KIs)



Akce SC Stakeholder Platform Dalších akcí je mnoho…….



edchozí a soub žné iniciativy

Ak ní plány pro udržitelnou energii:
• Hlinsko
• Jeseník



edchozí a soub žné iniciativy



edchozí a soub žné iniciativy



edchozí a soub žné iniciativy



edchozí a soub žné iniciativy

ast z R: 
• Praha
• Ústí nad Labem
• Brno



edchozí a soub žné iniciativy – MA21
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„The cities of the future“ - sv t

(Economist, 2013/09)



IAP TPUE – Tématické oblasti
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Smart Cities dle TPUE (užší pojetí)

BUDOVY
(reziden ní, komer ní)

TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

DOPRAVA

INTERFACE NA DALŠÍ INFRASTRUKTURU A  ASPEKTY UDRŽITELNÝCH KOMUNIT

UDRŽITELNÝ ROZVOJ (m sta, aglomerace, sídelní celky)

ÍDÍCÍ, INFORMA NÍ KOMUNIKA NÍ TECHNOLOGIE

BEZPE NOST A OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
(ODOLNOST SYSTÉMU)

Nízkoenergetické a aktivní 
budovy

Energetický management 
budov v . m ení a regulace 

Materiály budov
Úsporné a chytré spot ebi e
Home/build scale výroba

Výroba energie – elekt ina, 
teplo a chlad

Akumulace energie
Distribuce energie
Ve ejné osv tlení

Voda a odpady

Dopravní systémy –
plánování, ízení dopravy, 
telematika

istá mobilita (úsporná 
vozidla, hybridy, CNG, ele 
mobilita)

Akumulace energie v doprav



Smart Cities – širší pojetí

Alternativních pojetí existuje velké množství………



Smart Cities – specifika R
1) Charakter osídlení – nad 15 000 obyv. je 86 m st
2) Vysoké zastoupení pr myslu (ve srovnání s jinými lenskými zem mi) emise 
polutant  a energetická náro nost

3) Vysoké zastoupení centralizovaných zdroj  tepla – nyní stále využití uhlí
4) Doprava



Smart Cities a R
Proto by koncept Smart Cities v R m l být zam en na: 
• Snížení zne išt ní ovzduší v m stských aglomeracích vlivem dopravy a pr myslu
• Zásobování teplem 
• Ekonomicky zd vodnitelné úspory a nasazení lokálních obnovitelných zdroj

Pragmatický p ístup:
Hledání ešení pro konkrétní lokalitu s maximálním efektem a s minimálními

finan ními náklady (cost – benefit)
Realizace v legislativním rámci

Segmenty Smart Cities: Výzkum a vývoj
Demonstra ní projekty
Praktické realizace – investi ní projekty

Neza íná se z nuly – množství využitelných projekt  v R 


