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P!ísp"vek k#cíli 2030
V#rámci programu lze dosáhnout v$znamného sní%ení emisní bilance skle-
níkov$ch plyn&, a#to r&stem vyu%ití OZE a#dosa%ením energetick$ch úspor, 
rozvojem komunitní energetiky a#vyu%itím odpad& a#dal'ích materiál& ke 
sní%ení materiálové a#emisní náro(nosti produkce v#KVK.  
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Speci)cké cíle Programu (.6 %C48J>4!=+5=L48>G3R
6.1    Nová energie
6.2    Úspory energie
6.3     Toky hmoty a#recyklace
6.4    P!echod k# ob"hovému hospodá!sví/cirkulární ekonomice 
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Nejv"t'í v$zvou v#nastávajícím období je p!em"na energetiky regionu navá-
zané na uhelné hornictví. Sou(asnou situaci v#energetickém hospodá!ství 
velmi podrobn" popisuje Územní energetická koncepce kraje do roku 2042. 

Potenciál úspor energie je zejména v#budovách ur(en$ch k#bydlení, nebo* 
velká (ást bytového fondu je ve star'ích budovách. Pr&m"rné stá!í rodin-
ného domu je 58,1 roku, u#bytov$ch dom& 59,7 let.  Necelá (tvrtina byt& 
v#rodinn$ch domech je vytáp"na uhlím, procento takto vytáp"n$ch byt& 
je zanedbatelné. Podobn" v"t'ina staveb slou%ících k#ve!ejn$m slu%bám 
(nap!. 'koly, nemocnice, domovy d&chodc&) jsou napojeny na externí zdroje 
energie.

Sou(asn$ instalovan$ v$kon OZE je (podle údaj& za rok 2016) celkem      
80,64 MW, z#toho nejvíc ve v"trn$ch elektrárnách, 53,59 MW. Ve fotovol-
taick$ch zdrojích bylo instalováno 12,76 MW.

Nejv"t'ím spot!ebitelem elekt!iny v#KVK je sektor obchodu, slu%eb, 'kolství 
a#zdravotnictví, se spot!ebou p!esahující 400 GWh ro(n". Obdobnou spo-
t!ebu má pr&mysl, mén" pak domácnosti a#energetika. Ostatní sektory se 
na spot!eb" regionu podílejí zanedbateln". V#KVK je plyno)kováno celkem 
79 ze 132 obcí. Pr&mysl spot!ebovává 3x více energie z#plynu ne% z#uhlí, na 
n"m% je závisl$ zejména sektor energetiky. 

M"sta v#okolí elektráren Tisová a#V!esová jsou z#velké (ásti napojena na 
tyto zdroje tepla. M"stské systémy CZT s#vlastními zdroji tepla jsou ve 
m"stech A', Cheb, Franti'kovy Lázn", Mariánské Lázn", Kraslice, Ostrov 
a#+lutice.

Ro(ní produkci odpad& na území KVK lze p!i dosavadním v$voji p!edpoklá-
dat v#rozsahu 650-700 tisíc tun ro(n", u#komunálního odpadu celkem 140-
160 tisíc tun ro(n". T!i skládky v#KVK mají dostate(nou kapacitu pro sklád-
kování, jejich nep!im"!ené vyu%ívání v'ak neodpovídá hierarchii nakládání 
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s#odpady. Zárove, se zde jímá skládkov$ plyn k#v$rob" elekt!iny, co% bude 
i#v#budoucnu ur(it$ p!ísp"vek ke sni%ování emisí skleníkov$ch plyn& a#r&stu 
podílu OZE na celkové v$rob" elekt!iny. 

V#regionu jsou p!ipravovány projekty, jejich% realizace povede k#zv$'ení 
vyu%ití odpad& a#posun k#cirkulární ekonomice. Celková p!edpokládaná 
projektovaná kapacita t"chto za!ízení pro vyu%ití komunálních odpad& 
v#KVK (iní 80 tisíc tun ro(n". Po(ítá se s#energetick$m vyu%itím 54 tisíc tun 
sm"sného komunálního odpadu a#74 tisíc tun za rok komunálního odpa-
du v(etn" objemného odpadu a#v$m"tu z#dot!íd"ní separovan" sbíran$ch 
komunálních odpad&.

Do recyklace je t!eba zahrnout i#vyu%ití surovin dnes soust!ed"n$ch ve v$-
sypkách a#odkali'tích t"%by surovin v#minulosti. V#posledním stadiu schva-
lování je t"%ba lithia v#b$valém odkali'ti u#Horního Slavkova, která by mohla 
b$t základem rozvoje nové energetiky na území KVK. Zásoby p!edstavují 
cca 4,6 mil. tun, p!i(e% ro(ní t"%ba se bude pohybovat okolo 360 tisíc tun. 
Pro podnikatelské subjekty v#KVK se jedná o#velkou v$zvu – z#neu%ite(né 
zát"%e %ivotního prost!edí vytvo!it základ nového podnikání v#souladu 
s#klimatick$mi cíli EU. Toto v'ak bude podpo!eno z#Mechanizmu spravedlivé 
transformace pouze p!i zachování kritéria „not harm“.

Pro nastávající období je v$zvou rovn"% zm"na vozového parku jak vozi-
del v#sektoru (zejména municipálních) slu%eb, tak ve vlastnictví podnik&. 
Obdobnou v$zvou je dobudování %elezni(ních tratí, zejména spojení do 
N"mecka.


