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1 Identifikační údaje 

1.1 Identifikace zadavatele Aktualizace územní energetické 

koncepce 

Zadavatel AÚEK: Město Tišnov 

Sídlo:   Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 

Tel.:    +420 549 439 811 

E-mail:   jan.schneider@tisnov.cz 

Web:    http://www.tisnov.cz 

IČ:    00 28 27 07 

DIČ:    CZ00282707 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Zastoupení:  Jan Schneider, starosta 

1.2 Identifikace zpracovatele Aktualizace územní energetické 

koncepce 

Název zpracovatele: Energetická agentura Vysočiny 

Právní forma:  Zájmové sdružení právnických osob 

Sídlo:    Jiráskova 65, 586 01 Jihlava 

Adresa:  Nerudova 8, 586 01 Jihlava 

Telefon:  567 30 33 22, 603 212 666 

E-mail:  eav@eav.cz 

Web:   www.eav.cz 

IČO:   709 383 34 

DIČ:   CZ709 383 34 

Zastoupení:  Ing. Zbyněk Bouda, ředitel EAV 

 

Aktualizace územní energetická koncepce (ÚEK) analyzuje možné způsoby zásobování 

daného území palivy a energií, včetně potenciálu energetických úspor a využití obnovitelných 

zdrojů energie, a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro efektivní energetické hospodářství 

v tomto území s výhledem na delší období (zpravidla dvaceti let). Vychází při tom ze Státní 

energetické koncepce, územního plánu daného území a z potřeb hospodářského 

a společenského rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání 

s přírodními zdroji. Územní energetická koncepce je definována zákonem č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií a její podrobné náležitosti určuje příslušné nařízení vlády (195/2001 

Sb.). 

Při zpracování Územní energetické koncepce města Tišnov byly respektovány požadavky 

zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Územní 

mailto:jan.schneider@tisnov.cz
http://www.tisnov.cz/
mailto:eav@eav.cz
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energetická koncepce je strategickým dokumentem, který stanovuje cíle a principy řešení 

energetického hospodářství na úrovni města. Doporučením zpracovatele územní energetické 

koncepce je její aktualizace po novém sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011. 

 

Obsah územní energetické koncepce je stanoven zákonem a obsahuje: 

 rozbor trendů vývoje poptávky po energii 

 rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií 

 hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů 

kombinované výroby elektřiny a tepla 

 hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor 

 řešení energetického hospodářství území 

 

V Aktualizaci územní energetické koncepce města Tišnov jsou rovněž respektovány 

podrobnosti ke zpracování územní energetické koncepce stanovené nařízením vlády 

č. 195/2001 Sb., o podrobnostech zpracování územní energetické koncepce. 

K vypracované Aktualizaci územní energetická koncepce (AÚEK) města Tišnov se vyjadřuje 

příslušný správní úřad a držitelé licence na podnikání v energetických odvětvích působících 

na území města, případně další dotčené orgány státní či veřejné správy. Projednání a schválení 

návrhu AÚEK má formu oponentního řízení. 

Hlavními požadavky zadavatele AÚEK města Tišnov je: 

Zpracovat a dodat aktualizaci energetické koncepce města Tišnov v rozsahu: 

 možný vývoj otopové soustavy po vypršení stávajících smluv s odběrateli, řešeno 

v kapitole 5.2.2 

 dopady na otopovou soustavu v případě, že dojde k postupnému budování vlastních 

domovních kotelen, řešeno v kapitole 5.2.3 

 dopady na budovy města připojené na CZT, řešeno v kapitole 5.2.3 

 provedení posouzení z pohledu celého města (otopové soustavy), ale i jednotlivých 

okruhů (Klucanina, U Humpolky, Květnice), řešeno v kapitole 5.2.4 

 analýza dopadů a rizik v jednotlivých alternativách řešení CZT, řešeno v kapitole 5.2.5 

 vyhodnocení environmentálních a ekonomických dopadů jednotlivých variant řešení 

CZT, řešeno v kapitole 5.2.5 

 analýza vývoje ceny tepla, řešeno v kapitole 5.2.6 

 vývoj po realizaci předpokládané investice do kogeneračních zdrojů, řešeno v kapitole 

5.2.7 

 analýza dopadů na životní prostředí, zejména hluk a emise řešeno v kapitole 5.2.8 

 vyhodnocení možných rizik vyplývajících ze současně platných smluvních vztahů 

s dodavatelem tepla z hlediska provozního a technického, řešeno v kapitole 5.2.9 

 vytvoření modelové situace bytového domu s využitím CZT a blokovou kotelnou, 

řešeno v kapitole 5.2.10 

 

Zpracování Aktualizace územní energetické koncepce města Tišnov probíhalo v období září 

2011 až únor 2012.  
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2 Rozbor trendů vývoje poptávky po energii 

2.1 Státní energetická politika, Státní energetická koncepce 

Státní energetická politika je základní dokument vyjadřující cíle v energetickém hospodářství 

v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního 

prostředí. Státní energetickou politiku zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu jako 

otevřený dokument s výhledem na 30 let a předkládá ji ke schválení vládě. Tento dokument 

byl vládou schválen dne 12. ledna 2000. Naplňování státní energetické politiky je tímto 

ministerstvem vyhodnocováno v minimálně dvouletých intervalech, o výsledcích hodnocení 

informuje vládu a navrhuje případné změny. 

Za hlavní strategické cíle státní energetické politiky je nutno považovat stanovení základní 

koncepce dlouhodobého rozvoje energetického sektoru a stanovení nezbytného legislativního 

a ekonomického prostředí, které by motivovalo výrobce, distributory a spotřebitele energie 

k ekologicky šetrnému chování. 

Ve spotřebitelské oblasti patří k dlouhodobým strategickým cílům státní energetické politiky 

snížení energetické a surovinové náročnosti celého národního hospodářství na úroveň 

vyspělých průmyslových států. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zejména podporou nových 

výrobních technologií s minimální energetickou a surovinovou náročností a s maximálním 

zhodnocením použité energie a surovin národní prací. V terciální sféře by mělo být dosaženo 

snížení energetické náročnosti především podporou programů, vedoucích k úsporám energie 

a vyššímu využívání alternativních energetických a surovinových zdrojů při zásobování 

obyvatelstva energií. 

Energetika tvoří páteř naší ekonomiky, její efektivní fungování je proto nezbytným 

předpokladem dalšího rozvoje a růstu životní úrovně obyvatel. Energetická politika je úzce 

provázána se surovinovou politikou i se Státní politiku životního prostředí a vychází tedy 

z dlouhodobých záměrů vlády na zajištění udržitelného rozvoje.  

Energetická politika ČR je založena na stejných základech jako energetická politika EU, to 

znamená, že se soustředí na: 

 ochranu životního prostředí a respektování zásad udržitelného rozvoje; 

 bezpečnost dodávek energie; 

 podporu konkurenční schopnosti ekonomiky. 

 

Za základní problémy v energetice lze dle tohoto dokumentu považovat: 

 dokončení procesu nápravy cen a tarifní struktury energetických komodit a služeb, 

včetně úpravy odpisových sazeb a valorizace odpisových základů pro energetická 

zařízení pro účely tvorby cen; 

 efektivní privatizace státních podílů v klíčových energetických společnostech při 

zachování přiměřené míry vlivu státu na zacházení s energetickými zdroji a příslušnou 

energetickou infrastrukturou s kombinováním vlastnických práv a legislativních 

nástrojů; 
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 stanovení jasného regulačního rámce pro jednotlivá energetická odvětví, včetně 

definování a legislativního zakotvení závazků, které mohou být uloženy 

podnikatelským subjektům činným v energetice ve veřejném a všeobecně 

ekonomickém zájmu (např. spolehlivost a bezpečnost dodávek, nediskriminační 

podmínky dodávek, standardy kvality výrobků a služeb, využívání obnovitelných 

zdrojů, ochrana životního prostředí apod.); 

 umožnění vzniku konkurence v oblasti výroby a dodávek energie s postupným 

otevíráním možnosti volby dodavatele pro jednotlivé skupiny odběratelů ve vazbě na 

vývoj v EU a v kandidátských zemích, při současném respektování stavu a vývoje 

obchodní bilance státu; 

 vytvoření funkčního, nediskriminačního, průhledného a motivujícího systému podpory 

úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby 

elektřiny a tepla; 

 podpora únosné těžby domácích energetických nerostných surovin s přihlédnutím na 

sociální aspekty a udržení zaměstnanosti v těžebních regionech, na schopnost 

zahlazovat následky těžby a s ohledem na pravidla Evropské unie o státní pomoci, 

rozvoje energetické koncepce ČR, zejména ve vazbě na dostupnost ostatních 

primárních energetických zdrojů v ČR. 

Pro tyto jednotlivé problémy je v tomto dokumentu navrženo řešení. Dále se dokument 

zabývá právními normami a postupem vstupu do EU.  

V další části je řešena ochrana životního prostředí. Energetika bude souběžně plnit veškeré 

mezinárodní závazky týkající se ochrany prostředí. 

 

2.2 Energetická legislativa ČR a EU 

Základní úpravu vztahů mezi EU a ČR představuje mezinárodní smlouva (tzv. Evropská 

dohoda, ED), tato úmluva nabyla právní platnost k 1. únoru 1995. Tato dohoda obsahuje 

přímo závazek zajistit postupné sbližování práva ČR s právem ES. Dne 31. 3. 1998 byly 

zahájeny rozhovory o členství ČR v EU a gestorem prací za oblast energetiky bylo vládou 

stanoveno MPO. 

Právní úprava energetiky EU směřuje k podpoře tří hlavních principů a to k: podpoře 

konkurenceschopnosti, bezpečnému zajištění energetických dodávek a ochraně životního 

prostředí. Základním nástrojem pro dosažení výše uvedených cílů EU je dokončení tzv. 

vnitřního trhu, jako nejvyššího stupně liberalizace a integrace mezi členskými státy EU. 

V souladu s požadavkem EU vypracovala ČR Národní program přípravy České republiky na 

členství v Evropské unii, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 163/98, 

aktualizován usnesením vlády č. 474/99 a předán Evropské komisi při zahájení rozhovorů 

o členství. Národní program bude pravidelně, nejméně každý rok, aktualizován a doplněn, 

přičemž budou zapracovány pravidelné Hodnotící zprávy Evropské komise a priority 

vytyčené v Partnerství pro vstup. Současně bude zajištěn soulad Národního programu 

s Hospodářskou strategií vlády pro vstup do EU. Součástí Národního programu je 

harmonogram plnění jednotlivých legislativních a s nimi souvisejících kroků při implementaci 
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energetické právní úpravy v ES. Poskytování finančních prostředků z Evropské unie je 

podmíněno dosažením souladu Národního programu s prioritami EU. 

Evropská dohoda obsahuje v čl. 79 oboustranný závazek spolupracovat ve vymezených 

oblastech, které zahrnují mj. formování a plánování energetické politiky na centrální 

i regionální úrovni. Vlastní spolupráce probíhá pravidelně zejména v rámci Výboru Rady 

přidružení a příslušného Podvýboru pro energetiku. 

Dle Lisabonského procesu je prioritním cílem EU v oblasti energetiky zajištění bezpečných 

dodávek energie pro všechny spotřebitele za rozumné ceny při respektování životního 

prostředí a podpoře zdravé konkurence na evropském trhu. Důraz je kladen na přeorientování 

se ze strany nabídky na stranu poptávky, z toho plyne, že se snaží změnit chování spotřebitele. 

Na straně dodávek je prioritou boj proti globálnímu oteplování. Klíč k tomuto vidí EU 

v obnovitelných zdrojích energie a nových technologiích. 

V oblasti energetiky stanovil Lisabonský proces cíl nazvaný Evropský prostor energií, který 

obsahuje dílčí úkoly: 

 Liberalizace trhů s energií (elektřina a plyn) 

 Vybudování transevropských energetických sítí 

 Propojení elektrizačních soustav do r. 2005 v rozsahu cca 10 % 

 Aplikace jednotné energetické daně 

 Vytvoření sazebníku pro přeshraniční přenos elektrické energie 

 Stanovení finančních pravidel na Trans European Energy Networks 

 

Ke splnění jednotlivých cílů vydala EU příslušné nařízení a směrnice, které budou předmětem 

další kapitoly. 

Dne 12. listopadu 1999 byla kapitola 14 Energetika na společném jednání zástupců EU a ČR 

otevřena k vlastním předvstupním negociacím.  

ČR bude také plnit své závazky v rámci Energetické charty vyplývající zejména z ratifikované 

Dohody k energetické chartě a bude se účastnit i prací na připravované dohodě o tranzitu 

energie. 

 

2.2.1 Státní energetická koncepce ČR 

Státní energetická koncepce (SEK) byla schválena dne 10. 3. 2004. V současné době je 

vypracován ve formě návrhu dokument "Aktualizace Státní energetické koncepce" z února 

2010. „Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky 

České republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé 

a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro 

její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se 

zásadami udržitelného rozvoje.“ Takto je Státní energetická koncepce definována 

v usnesení vlády č. 211/2004. Státní energetická koncepce konkretizuje vize dané státní 

energetické politiky, stanovuje cíle, jichž lze státem dosáhnout při vývoji energetiky ve 

výhledu příštích 30 let.  

Energetická koncepce se aktualizuje  na základě: 

  analýz vývoje a současného stavu energetického hospodářství 
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 vyhodnocení a plnění cílů daných státní energetickou politikou z roku 2000 

 závazků ČR v oblasti energetiky a životního prostředí 

 vyhodnocení scénářů možného vývoje do roku 2030 

 

Státní energetická koncepce stanovuje soubor cílů, které bude ČR sledovat v rámci 

udržitelného rozvoje. K jejich naplnění byly navrženy odpovídající nástroje. Naplňování 

priorit a cílů bude kontrolovat a vyhodnocovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

o výsledcích bude toto ministerstvo informovat vládu a v případě potřeby bude vládě 

předkládat návrhy na změny ve Státní energetické politice. 

Základní priority Státní energetické koncepce jsou maximální: 

 nezávislost 

 bezpečnost 

 udržitelný rozvoj 

Cíle Státní energetické koncepce směřují k naplnění vize a rozpracovávají základní principy. 

Hlavní cíle jsou čtyři a obsahují několik dílčích cílů, tyto cíle jsou řazeny dle své důležitosti. 

Na prvním místě je maximalizace energetické efektivnosti. Tímto cílem jsou naplňovány 

požadavky nezávislosti, bezpečnosti i udržitelného rozvoje. Souhrnným vyjádřením 

energetické efektivnosti je ukazatel zhodnocení spotřeby primárních energetických zdrojů, 

resp. spotřeby elektrické energie v závislosti na vytvořeném hrubém domácím produktu. 

Druhým cílem dle významu je zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních 

energetických zdrojů. Tímto cílem jsou opět naplňovány všechny hlavní priority, včetně 

dostatečně diverzifikované a dlouhodobě bezpečné spotřeby primárních energetických zdrojů 

a výroby elektřiny.  

Cílem číslo tři je maximální šetrnost k životnímu prostředí. Tímto cílem jsou naplňovány 

priority bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Tento cíl bude dosahován pomocí efektivní 

a k životnímu prostředí šetrné spotřebě primárních energetických zdrojů a šetrnou výrobou 

elektrické a tepelné energie.  

Čtvrtým cílem je dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství. Tímto 

cílem jsou rovněž naplňovány priority bezpečnosti a udržitelného rozvoje.  

V dalším jsou vymezeny jednotlivé nástroje pro dosažení cílů stanovených Státní 

energetickou koncepcí. Prvním z cílů je maximalizace energetické efektivnosti. Energetická 

efektivnost je podmínkou pro rozvoj naší ekonomiky a je podmínkou udržitelného rozvoje. Je 

konstatováno, že dosažení energetické efektivnosti je 

 nejlevnější, 

 nejbezpečnější, 

 nejrychlejší 

cestou k dosažení všech priorit a cílů stanovených SEK. Pokud se totiž podaří snížit 

energetickou náročnost tvorby HDP, dojde ke snížení poptávky po energii a ke snížení emisí, 

vzroste konkurenceschopnost ekonomiky a sníží se závislost na zahraničním dovozu. 

V současnosti je spotřeba energie málo zhodnocována přidanou hodnotou, energetická 

náročnost tvorby HDP je téměř dvakrát vyšší, než je průměr EU. Z tohoto důvodu byl také 

vyhlášen Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 

a druhotných zdrojů. 
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Aktuální nástroje pro dosažení tohoto cíle jsou: 

 Zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) 

 Zákon č. 406/2000 Sb., (o hospodaření s energií) 

 Národní program hospodárného nakládaní s energií a využívání jejích obnovitelných 

a druhotných zdrojů 

 Vyhodnocování plnění cílů Státní energetické koncepce 

 Legislativa podpory výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů 

 

Mezi dlouhodobé cíle v rámci sledovaného cíle patří: pokles energetické náročnosti tvorby 

HDP v intervalu 3 až 3,5 % ročně, nezvyšování absolutní výše spotřeby primárních zdrojů 

energie, pokles elektroenergetické náročnosti tvorby HDP. Mezi cíle do roku 2005 patří 

stabilizace meziročního poklesu celkové energetické náročnosti na minimální úrovni 2,6 %, 

pokles elektroenergetické náročnosti na minimální úrovni 2 %. Mezi nově navržené nástroje 

patří: 

 Novely zákonů 458/2000 Sb., 406/2000 Sb. 

 Zákon o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie 

 Podpora využití kombinovaní výroby elektřiny a tepla 

 Investiční pobídky 

 Indikativní koncepce obnovy a náhrady dožívajících výroben elektřiny za zdroje 

s vyšší energetickou účinností a s příznivějším vlivem na životní prostředí 

 Programy podpory výzkumu a vývoje 

 Ekologizace daňové soustavy 

 

Dalšími nástroji jsou nástroje pro dosažení druhého cíle SEK a tím je „Zajištění efektivní výše 

a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů“. ČR již v současné době významně 

diverzifikovala druhovou spotřebu primárních energetických zdrojů, závislost na dovozu je 

nyní asi 32 %. Ve struktuře dovozu je samozřejmě nevyváženost, 100 % závislost je na 

dovozu ropy, plynu a jaderného paliva, schodek obchodní bilance energetických komodit 

dosahuje 70 – 80 milionů Kč, přičemž energetické komodity tvoří asi 9 % z celkového 

dovozu ČR. Ke snížení energetické závislosti ČR může přispět růst energetické efektivnosti, 

podpora obnovitelných zdrojů energie, růst disponibility a prodloužení životnosti domácího 

potenciálu zásob tuhých paliv, především hnědého uhlí. V rámci tohoto cíle jde i o zajištění 

funkčnosti energetického hospodářství za různých krizí. Zvládnutí mimořádných situací řeší 

zákon č. 458/2000 Sb., formou vyhlášení stavů nouze. Krizové řízení je dále upraveno zákony 

č. 240/2000 Sb., (krizový zákon) a č. 241/2000 Sb., o opatřeních pro krizové stavy. 

Mezi aktuálně platné nástroje pro dosažení tohoto cíle patří: 

 Zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) 

 Zákon č. 406/2000 Sb., (o hospodaření s energií) 

 Národní program hospodárného nakládaní s energií a využívání jejích obnovitelných 

a druhotných zdrojů 

 Vyhodnocování plnění cílů Státní energetické koncepce 

 Autorizace na výstavbu výroben elektřiny a tepla podle zákona č. 458/2000 Sb. 
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 Zákony č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) a zákon č. 241/2000 Sb. (o opatřeních pro 

krizové stavy) 

 

Dlouhodobé cíle v oblasti sledovaného cíle jsou: 

V časovém horizontu do roku 2030 naplnit tuto strukturu spotřeby primárních energetických 

zdrojů: 

 Tuhá paliva: 30 – 32 % 

 Plynná paliva: 20 – 22 % 

 Kapalná paliva: 11 – 12 % 

 Jaderné palivo: 20 – 22 % 

 Obnovitelné zdroje: 15 – 16 % 

 

Nepřekročit mezní limity dovozní energetické závislosti: 

 v roce 2010 maximálně: 45 % 

 v roce 2020 maximálně: 50 % 

 v roce 2030 maximálně: 60 % 

 

Byly navrženy nové zákony pro dosažení daného cíle. 

Třetím cílem daným SEK je „Zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí“. Je třeba si 

uvědomit, že globální změna klimatu je dnes asi největší hrozbou pro celou civilizaci. 

Energetické hospodářství ČR díky procesu rozsáhlých investičně náročných úprav provozních 

zařízení dosáhla významného snížení zátěže životního prostředí. Z tohoto důvodu nemá ČR 

problém s dodržením emisních stropů SO2 a NOx. Problémem je v oblasti životního prostředí 

emisní strop pro VOC a měrné emise CO2 a NOx, které mají stále vyšší úroveň ve srovnání se 

zeměmi EU. Aktuálně platné nástroje jsou obecné (shodné pro plnění předchozích cílů – viz 

zákony č. 458 a 406 a Národní program úspor energie atd.). Nástroji, které se vztahují 

konkrétně k této oblasti, jsou: 

 Zákon č. 86/ 2002 Sb., o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

 Nařízení vlády č. 350/2002., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 

sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 

 Nařízení vlády č. 352/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy 

 

Mezi dlouhodobé cíle v této oblasti patří: 

 Splnění závazných emisních stropů EU v roce 2010 

 Splnění mezinárodních závazků vyplývajících z Kjótského protokolu 

 Vytvářet podmínky pro vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů energie, podíl 15 – 16 % 

v roce 2030 

 Vytvářet podmínky pro vyšší využití druhotných a alternativních zdrojů energie 

 Připravit se na využití obchodu s emisemi skleníkových plynů 
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Ke splnění těchto cílů jsou navrženy i nově navržené nástroje v oblasti sledovaného cíle: 

 Novely zákonů č. 458/ 2000 Sb., č. 406/2000 Sb. 

 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 

a druhotných zdrojů na roky 2006 – 2009 

 Zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie 

 Podpory kombinované výroby elektřiny a tepla 

 Vyšší využití alternativních paliv v dopravě 

 Investiční pobídky 

 Programy podpory výzkumu a vývoje 

 Ekologizace daňové soustavy 

 Obchodování s emisními kredity u skleníkových plynů 

 

Tyto nástroje by měly přispět k naplnění daného cíle. 

Konečně čtvrtým cílem je dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství. 

Tento cíl byl hlavní prioritou obou dosavadních Státních energetických koncepcí. Cílem bylo, 

aby ČR byla připravena na konkurenční prostředí v EU. Tento proces musí být uspořádán tak, 

aby byl přijatelný z hlediska sociálních dopadů na zaměstnance v energetickém sektoru i na 

obyvatele. 

V současnosti se podařilo na základě Státní energetické politiky uskutečnit řadu krátkodobých 

kroků ekonomické transformace energetického hospodářství – program privatizace, etapový 

program liberalizace trhu s elektřinou a zemním plynem, deregulace cen elektřiny a zemního 

plynu. Provádění těchto opatření si vyžádalo mj. snížení zaměstnanosti v energetickém 

sektoru. A to z původních asi 150 tis. zaměstnanců v roce 1990 na 61 tis. v roce 2002. Výdaje 

za energie tvoří asi 11 % výdajů průměrné české domácnosti, což je asi třikrát více než je 

průměr ve vyspělých zemích EU (Německo, Francie). 

Dlouhodobým cílem je přizpůsobovat transformační opatření v energetickém hospodářství 

modelu v rámci EU. 

 

Nově navržené nástroje v oblasti tohoto cíle jsou: 

 Upřesnit strategii liberalizace trhu s elektřinou a zemním plynem 

 Přístup k sítím pro mezinárodní obchod s elektrickou energií – upravit podmínky pro 

mezistátní obchod s elektřinou podle nařízení EK č. 1228/c2003/Es o podmínkách 

přístupu k sítím pro přeshraniční výměny elektřiny 

 Veřejný zájem v energetice včetně dlouhodobého plánování 

 Ochrana konečných zákazníků 

 Řízení energetiky v krizových stavech- novela legislativy 

 Informovat odběratele o dlouhodobých tendencích vývoje 

 Programy útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví 

 Statistika, mediální opatření 
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Další částí dokumentu je sumarizace nástrojů pro splnění priorit a cílů Státní energetické 

koncepce. Tyto nástroje můžeme již na základě předchozích částí tohoto dokumentu rozdělit 

na nástroje: 

 Legislativní 

 Státní programy podpory a útlumu 

 Dlouhodobé výhledy a koncepce 

 Analytické nástroje 

 Mediální a další opatření 

 

Legislativní opatření jsou základní cestou zabezpečující splnění cílů SEK v podmínkách 

demokratické tržně orientované ekonomiky. Tato opatření můžeme rozdělit do dvou kategorií, 

a to na právní normy již existující a na právní normy nově připravované nebo ty, které musí 

být pro splnění daných cílů novelizovány. Prosazení cílů SEK bude probíhat v souladu 

s legislativním plánem vlády. 

Druhou skupinou nástrojů jsou Státní programy podpory a útlumu. Jsou to specifické nástroje 

pro dosažení sledovaných cílů. Mezi tyto programy patří: 

 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 

a druhotných zdrojů. Program má za úkol stimulovat spotřebitele k vyššímu využití 

těchto zdrojů, informovat o možnostech využití těchto zdrojů atd. 

 Programy podpory výzkumu a vývoje vč. Národního programu výzkumu, které mají 

zajistit jejich vyšší orientaci na cíle určené SEK 

 Národní program snižování emisí ze zvláště velkých spalovacích zdrojů znečištění 

ovzduší. Cílem je dosáhnout v roce 2010 národních emisních stropů  SO2 a NOx ze 

zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší 

 Programy útlumu uhelného, rudného a uranového průmyslu mají upřesnit spoluúčast 

státu na restrukturalizaci tohoto sektoru 

 Programy řešení sociálních důsledků snižování zaměstnanosti v uhelném průmyslu 

a elektroenergetice. Obsahují podklady pro řešení této situace, budování 

infrastruktury, průmyslových zón a programy rozvoje zaměstnanosti. 

Třetí skupinou nástrojů jsou Dlouhodobé výhledy a koncepce. Cílem je vypracovat 

transparentní a nediskriminační dlouhodobé dokumenty, což je požadavek EU. Státní 

energetická koncepce musí být provázána s územními energetickými koncepcemi, které podle 

zákona č. 406/2000 Sb., z této koncepce vycházejí. Dalším požadavkem je vypracovat 

dlouhodobý výhled v energetickém hospodářství do roku 2030, tento výhled bude klíčový pro 

uvažování investorů. Dalším požadavkem je vypracovat koncepci obnovy dožívajících 

výroben elektřiny za zdroje s vyšší energetickou účinností. Je součástí dlouhodobého výhledu 

v energetickém hospodaření. Jedním ze skupiny těchto nástrojů je i dlouhodobá indikativní 

koncepce využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Je nutné vytvořit strategii vycházející 

z průkazných možností využití obnovitelných zdrojů energie. Tato koncepce musí zahrnout 

i podmínky a aktivity jiných odvětví, jako je zemědělství, lesnictví a petrochemie atd. 

Dalšími nástroji jsou analytické nástroje, mezi něž patří požadavky jako: vyhodnocení plnění 

cílů SEK jednou za tři roky, analýzy vývoje a dlouhodobého zabezpečení energií (trvale, 

ročně), analýzy dopadů na životní prostředí, dopady na zaměstnanost a rozpočty domácností 
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(jednou za tři roky). Dalším nástrojem v rámci této skupiny nástrojů je energetická statistika – 

je třeba upravit statistiku do souladu s rozhodnutím Rady č. 2367/2002/ES o statistickém 

programu Unie na roky 2003 – 2007. Poslední součástí jsou mediální opatření – je třeba 

kvalitně informovat veřejnost o záměrech daných EK. 

 

 

2.2.2 Energetická legislativa ČR a EU 

Základní právní rámec pro podnikání v oblasti energetiky prošel za poslední dobu celou řadou 

přeměn, které bylo nutné zavést zejména z důvodů přistoupení naší země k EU. Naše 

energetická legislativa respektuje i záměry Evropské energetické charty, jejímž členem je ČR. 

Mezi základní principy, ze kterých vychází naše legislativa v oblasti energetiky, jsou: 

 Průhlednost tržních podmínek 

 Rovnost podmínek pro všechny kategorie odběratelů energie 

 Zabezpečení volných výměn energie na vnitřním trhu EU 

 Vytváření souboru vnitřních pravidel pro fungování energetického sektoru 

Z těchto základních principů plyne, že cílem energetické legislativy je vytvořit příznivé tržní 

prostředí pro podnikání v energetice. 

 

Mezi základní právní normy v oblasti energetiky patří: 

 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“) 

 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

 zákon č.18/1997 Sb., atomový zákon 

 zákon č.189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) 

 zákon č.61/2002 Sb., kterým se mění zákon č.44/1988sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon 

o ochraně ovzduší) 

 daňová politika v oblasti cen energetických komodit a služeb (úroveň sazby DPH není 

srovnatelná se sazbami v EU) 

 novela zákona o dani z příjmu, o účetnictví (změna odpisových sazeb a odpisových 

základů energetických zařízení) 

 

Základním zákonem v oblasti uvedení naší legislativy do souladu s liberalizačními 

směrnicemi EU je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“). Tento zákon 

nabyl účinnosti 1. 1. 2003. Předmětem úpravy tohoto zákona je úprava podmínek podnikání, 

výkon st. správy a regulace v energetických odvětvích jakými jsou elektroenergetika, 

plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti osob s tím spojených. Pro tento zákon 

se vžil název „Velký energetický zákon“. Zákon se dotýká pouze síťových energetických 

odvětví. Úplný řetěz energetických odvětví však zahrnuje navíc odvětví získávání prvotní 
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energie (těžba uhlí, ropy, zemního plynu, získávání prvotní energie ze slunce, vody, větru, 

apod.), odvětví energetických transformací (úpravárenství, rafinerie, výroba koksu, 

zušlechťování pevných paliv, výrobu elektřiny, výrobu tepla, apod.) a odvětví spotřeby (užití) 

energie. V elektroenergetice se zákon nevztahuje na nesíťovou elektřinu (akumulátory, suché 

články, agregáty pro výrobu elektřiny nepropojené s elektrizační soustavou apod.), 

v plynárenství se zákon nevztahuje na nesíťovou distribuci zkapalněných a stlačených plynů, 

v oblasti CZT se zákon nevztahuje na individuální výrobu tepla bez dodávky třetím 

subjektům. 

 

Další důležitou právní normou v oblasti energetiky je zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií. Pro tento zákon se vžil název „Malý energetický zákon“. Tento zákon stanovuje práva 

a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, které vedou ke zvyšování 

hospodárnosti užití energie a šetrnému využívání přírodních zdrojů v České republice 

i ochraně životního prostředí, podporujících spolehlivost zásobování energií, 

konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj společnosti. 

 

Cílem této právní normy je snížení energetické náročnosti. K tomu tomuto cíli jsou zaměřeny 

jednotlivé části: 

 státní energetická koncepce a územní energetická koncepce 

 národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 

a druhotných zdrojů 

 opatření pro zvýšení účinnosti využití energie 

 kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

 energetické štítkování a energetické audity 
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Graf č. 1 Postavení územní energetické koncepce ve struktuře energetického 

managementu 
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Zdroj: Příručka pro energetické manažery měst a obcí, 2008 

 

Dalšími důležitými zákony v oblasti energetiky jsou zákony ovlivňující komunální 

energetickou politiku. Tyto zákony jsou důležité pro realizaci záměrů navržených 

v Aktualizaci územní energetické koncepce. Mezi právní normy ovlivňující oblast energetiky 

patří: 

 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“) 

 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

 stavební zákon č. 50/1976 

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 zákon č.   40/1964 Sb., občanský zákoník 

 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon 

o ovzduší) 

 zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zákon) 

 zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí 

v ČR 

 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
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2.2.3 Energetická legislativa EU 

Pro dosažení jednotlivých cílů v oblasti energetiky byla EU nucena přijmout nová legislativní 

opatření, která by umožnila dané cíle naplnit. 

V oblasti liberalizace trhu s energií bylo dosaženo velkého pokroku. Proto byly zrušeny 

liberalizační směrnice, které jsou implementovány do našeho zákona č. 458/2000 Sb. 

Směrnice 96/92/ES o liberalizaci trhu s elektřinou byla nahrazena směrnicí 2003/54/ES. 

Z tohoto důvodu se připravuje novelizace energetického zákona. 

Na trhu s plynem byla zrušena směrnice 98/30/EC, tato směrnice je nyní nahrazena směrnicí 

2003/55/EC. Postup při otevírání trhu s plynem je podle nové směrnice následující: 

 od 1. července 2004 pro všechny spotřebitele vyjma domácností 

 od 1. července 2007 pro všechny spotřebitele 

Dalším cílem EU je vybudování transevropských sítí a propojení elektrizačních soustav. Cíle 

a priority v této oblasti stanovuje rozhodnutí 1229/2003/ES, které se zaměřuje na podporu 

propojení, interoperabilitu a rozvoj transevropských energetických sítí. Elektrizační soustava 

ČR patří mezi nejhustší soustavy v Evropě. Přenosová kapacita ČR je nadprůměrná. 

 

2.2.4 Rozbor cen paliv a energií a předpoklad dalšího vývoje 

Úvodní předpoklady 

Ceny energií v mezinárodních vztazích jsou čím dál tím více ovlivňovány globalizací světové 

ekonomiky, v jejímž důsledku dochází k liberalizaci sektoru energetiky projevující se 

deregulací a privatizací i síťových energetických odvětví. V Evropě jsou jejím důsledkem 

směrnice o liberalizaci elektroenergetiky (k povinnému zavedení v členských státech došlo od 

19. 2. 1999) a zemního plynu (k zavedení došlo od 10. srpna roku 2000). Dnem 1. 5. 2004 se 

Česká republika stala členskou zemí EU. 

Převážná část informací v předkládaném dokumentu je založena na podrobném vyhodnocení 

podkladů Mezinárodní energetické agentury IEA při OECD, údajů Českého statistického 

úřadu a dále ceníků, informací některých českých a evropských energetických společností, ale 

též informací z konferencí, odborného tisku a informací publikovaných Mezinárodní 

společností pro ekonomiku energetiky IAEE (jejíž součástí je i Česká společnost pro 

ekonomiku energetiky CZAEE). Ceny jsou udávány v CZK (česká koruna), USD (americký 

dolar) a poměrných hodnotách. 

 

Pro evropský trh s energiemi jsou zcela zásadními a závaznými dokumenty: 

 Směrnice 96/92/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o obecných pravidlech 

vnitřního trhu elektrickou energií. 

 Směrnice 98/30/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o společných pravidlech 

vnitřního trhu zemním plynem. 

 Směrnice 2001/77/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

 Směrnice 2004/8/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o podpoře kogenerace. 
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2.2.5 Energetické trendy 

Trendy 

Nejdůležitějším světovým zdrojem primární energie stále zůstává ropa i po poklesu podílu 

jejího energetického využití ze 45,1 % v roce 1973 na 32,8 % v roce 2010. Největší množství 

ropy těží země OPEC, mezi které patří kromě zemí Středního východu ještě Irán, Venezuela, 

Irák, Indonésie, Nigérie, Libye, Alžír a Gabun. Největším vývozcem ropy (a energie vůbec) 

jsou země Středního východu spolupracující v rámci GCC (Gulf Co-operation Council) 

s vedoucí rolí Saudské Arábie. Ropa z těchto zemí tvoří zhruba polovinu produkce OPEC. 

Druhým nejdůležitějším zdrojem primární energie ve světě je uhlí, jehož podíl pro energetické 

využívání vzrostl na úroveň 27,2 % (2010) celkové spotřeby primární energie. 

Zemní plyn jako zdroj primární energie je ve světě na třetím místě s podílem 20,9 % v roce 

2010 a se stabilním růstem těžby 3 % ročně. 

Na čtvrtém místě jsou ve světě obnovitelné zdroje energie (biomasa, vodní energie, 

geotermální, solární, větrná), které dosáhly v roce 2010 podílu 13,3 % v celkové energetické 

bilanci světa. 

Na pátém místě v energetické bilanci s podílem 5,8 % (2010) je ve světě jaderná energie, jejíž 

rychlý růst do roku 1986 (16 % ročně) se po černobylské havárii zatím prakticky zastavil. 

 

 

Tabulka č. 1 Srovnání vývoje struktury spotřeby primární energie (TPES Supply) od 

roku 1973 do roku 2010 ve světě a v zemích OECD 

Primární energie 
Země OECD Svět 

Rok 1973 Rok 2010 Rok 1973 Rok 2010 

Uhlí  22,4 %  20,2 % 24,8 %  27,2 % 

Jaderná energie    1,3 %  11,0 %    0,9 %    5,8 % 

Zemní plyn  18,8 %  24,5 %  16,2 %  20,9 % 

Ropa  53,1 %  36,3 %  45,1 %  32,8 % 

Obnovitelná energie    4,4 %    8,0 %  13,0 %  13,3 % 

Celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Evropa i země OECD jsou významným dovozcem ropy. 

Energetická spotřeba domácností a služeb závisí na množství obyvatel, počtu domů, úrovni 

osobních příjmů a rozvoji v oblasti služeb. Je však rovněž silně závislá na klimatických 

podmínkách v důsledku spotřeby pro prostorové vytápění v zimě a chlazení (klimatizaci) 

v létě. Energetická spotřeba průmyslu je silně závislá na ekonomických aktivitách a mezi 

jednotlivými státy jsou zřetelné rozdíly. Do obou sektorů začalo více pronikat centralizované 

teplo, ačkoliv celkově je jeho podíl na konečné spotřebě zatím dosud poměrně malý. 

Spotřeba elektrické energie roste rychleji než celková konečná spotřeba energií. Spotřebu uhlí 

výrazně ovlivňuje výroba elektřiny. 

Neustále narůstající spotřeba energie v rozvojových zemích (zejména v Číně a Indii) přispívá 

v současné době také významně k růstu ceny ropy. 

Aktuálním výrazným trendem je celosvětový (avšak nejvíce rozšířený v Evropě) trend ústupu 

od využívání jaderné energie. Lídrem tohoto vývoje je Německo. Iniciátorem se stala havárie 

jaderné elektrárny Fukušima. Vzhledem k tomu, že od těchto událostí uplynula poměrně 
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krátká doba, je obtížné v současnosti předjímat, jaký budou mít dlouhodobý dopad na vývoj 

struktury výroby energie ve světě. 

 

Nejvýznamnější země na globálních energetických trzích 

Zatímco zásoby uhlí s dlouhodobou životností jsou ve všech světadílech, největší zásoby 

zemního plynu se nacházejí pouze ve dvou oblastech (v Rusku a na Středním Východě) 

a největší zásoby ropy dokonce jen v jedné oblasti (Střední Východ). Evropa je na tom ze 

všech světových regiónů nejhůře, jak ukazují následující diagramy. 

 
Graf č. 2 Rozložení ověřených zásob fosilní energie 

 

 

Graf č. 3 Doba vyčerpání ověřených zásob fosilní energie 
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2.2.6 Současný stav cen energií v České republice 

Tak jako byl pro celý svět i země Evropské unie předělem rok 1974 – rok první ropné krize 

(a v důsledcích světové energetické krize), byl pro Českou republiku předělem rok 1989 – rok 

politických změn, které odstartovaly transformaci hospodářství z ústředně státem řízené 

ekonomiky na ekonomiku tržní. Další předěly souvisí s liberalizací dle směrnic EU, tj. únor 

1999 pro elektřinu a srpen 2000 pro zemní plyn. 

V transformaci českého hospodářství je nutné rozlišit 3 pohyby cen energie, které lze ještě 

očekávat: 

1) Omezení (případně zrušení) regulace cen a jejich ustálení na tržní hodnotě podle 

pravidel v duchu liberalizačních směrnic EU; 

2) Internalizace externích nákladů souvisejících se spotřebou energie, tj. zejména 

zavedení environmentálních daní souvisejících s globálními vlivy na životní prostředí 

– tento proces již v zemích OECD započal; 

3) Možné flexibilní mechanismy, např. obchodování s emisemi či certifikovanou 

„zelenou“ elektřinou. 

 

V současné době již prakticky žádná energie není dotována, tj. cena se nepohybuje pod jejími 

výrobními náklady. Promítnutí směrnic EU do energetické politiky státu bylo v České 

republice kontinuálně zajištěno novým energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., který 

odpovídá oběma liberalizačním směrnicím EU. Zavádění environmentálních daní spočívá 

v současné době na dobrovolnosti jednotlivých států a bude zřejmě koordinováno směrnicemi 

v rámci EU. 

 

Shrnutí současného stavu 

Nesíťové energie (kapalná paliva, uhlí) 

Nesíťové energie (kapalná paliva a uhlí) dnes již v podstatě deformovány nejsou. 

Ceny kapalných paliv v ČR jsou tržní, liší se od cenové úrovně EU prakticky jen v důsledku 

daní. 

Cena uhlí v ČR je tržní a je oproti EU nižší, zejména cena uhlí hnědého. Důvodem je, že 

převážná část spotřeby uhlí je z domácích zdrojů, kde převažuje levnější hnědé uhlí. Cena uhlí 

bude proto pravděpodobně do vyčerpání domácích zdrojů i nadále levnější oproti EU. 

 

Síťové energie (zemní plyn, elektřina, centralizované teplo) 

Ceny síťových energií (zemního plynu, elektřiny a centralizovaného tepla) pro 

velkoodběratele a komerční maloodběratele se více či méně blíží cenám EU. 

Ceny zemního plynu a elektřiny pro obyvatelstvo již nejsou dotovány a cenové deformace od 

tržní ceny jsou způsobovány pouze direktivním stanovením cenových tarifů regulačním 

úřadem. Cena tepla odpovídá již ceně tržní, neboť se musí přizpůsobovat místním podmínkám 

(ceně substituční energie), a přetrvávající cenová regulace je proto zbytečná. 

U zemního plynu nejsou důvody pro zachování rozdílu cen v ČR oproti cenám v EU pro obě 

kategorie odběratelů. 
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U elektřiny je předpoklad zachování rozdílu cen oproti EU jak pro průmysl, tak pro 

obyvatelstvo z důvodu využívání domácího levnějšího uhlí pro její výrobu. Rozdíl však bude 

redukován vlivem společného liberalizovaného trhu. 

Daň z přidané hodnoty (DPH) byla u elektřiny a zemního plynu sjednocena s daní pro topné 

oleje od 1. 1. 1999 a do 1. dubna 2004 činila 22 %, od 1. dubna 2004 je sazba daně 19 %, 

v současné době platí sazba daně 20 %. 

 

Zkušenosti z vývoje cen energií v zemích EU a OECD (1988 – 2010) 

Pro země Evropské unie, tak jako pro všechny ostatní země světa s rozvinutou tržní 

ekonomikou, byly přelomem v přístupu k energetické politice dvě ropné krize v 70. a 80. 

letech. Ropné krize ovlivnily významně celou světovou ekonomiku. Nárůst ceny ropy v roce 

1974 na více než trojnásobek a v roce 1980 na téměř šestinásobek úrovně z roku 1970 

znamenal dva rychle po sobě následující otřesy, které vyspělý svět podnítily k zásadní změně 

přístupu k energetickým zdrojům a jejich využívání. 

 

Země nejvyspělejší světové ekonomiky začaly mnohem podrobněji zvažovat: 

 důsledky své závislosti na dovozech ropy z politicky nestabilních oblastí světa, 

 možnosti vzájemné nahraditelnosti jednotlivých druhů energie pro konečnou spotřebu, 

 energetickou náročnost technologických procesů ve zpracovatelském průmyslu 

a energetickou náročnost prostorového vytápění (či chlazení v teplém podnebním 

pásmu), 

 možnosti nepřímého ekonomického ovlivňování energetického hospodářství. 

 

Výsledkem bylo poznání, že ekonomický růst nemusí být nutně provázen extenzívním růstem 

spotřeby primární energie. Rozvoj výpočetní techniky umožnil uplatnit matematické 

modelování pro stanovení a vyhodnocení důsledků různých scénářů ekonomického rozvoje 

světa. Tak bylo zjištěno, že je nutné změnit přístup k využívání energie ve světovém 

hospodářství, neboť by velice brzy došlo k ekologickému kolapsu a tím ke zhoršení životních 

podmínek na zemi. Růst energetické spotřeby vyspělého světa a jeho následování 

rozvojovými zeměmi by nezadržitelně způsobilo prakticky nevratné poškození životního 

prostředí v globálním měřítku. Globální změny klimatu Země by postihly všechny země bez 

rozdílu – i ty nejvyspělejší. Proto na konferencích v Rio de Janeiro v roce 1991 a v Kjótu 

v roce 1997 zúčastněné státy přijaly dobrovolný závazek ke snižování globálních důsledků 

jejich ekonomik na životní prostředí. Tento závazek pak v rámci svých národních programů 

v různé míře plní. 

Zájem velmocí, který byl dříve orientován hlavně na energetické zdroje, se rozšířil 

v současnosti rovněž na dopravní trasy. Doprava ropy a zemního plynu se stala stejně 

významným podnikáním jako jejich těžba. Kontrola přístupových tras k nalezištím ropy 

a plynu a stavba nových ropovodů a plynovodů ovlivňuje politické dění v dotčených 

oblastech a o kontrolu těchto zájmových oblastí usilují velmoci. 

 

Druhým důležitým milníkem z hlediska cen energií v EU je přijetí liberalizačních směrnic: 
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 Směrnice 96/82/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o obecných pravidlech 

vnitřního trhu elektrickou energií. 

 Směrnice 98/30/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o společných pravidlech 

vnitřního trhu zemním plynem. 

Promítnutí těchto směrnic do legislativy jednotlivých států vede ke sbližování cen v rámci 

vytvořeného jednotného trhu s elektřinou a plynem. 

 

Za třetí významný milník považujeme teroristický útok provedený 11. září 2001 v USA. 

Tragické události 11. září v New Yorku a Washingtonu tak vyvolaly zásadní změnu 

v názorech na bezpečnost západního světa a možnost obrany vůči globálnímu terorismu. 

Přitom je nutné si uvědomit, že tento boj bude trvat značně dlouho, že je nutné 

s mezinárodním terorismem vážně počítat jako s dlouhodobým problémem, kterému se zatím 

lidstvo nemůže zcela vyhnout. V této souvislosti se ukazuje, že zvláště citlivou oblastí pro 

teroristické útoky je oblast energetiky. Narušení zásobování energiemi by zejména 

v ekonomicky nejrozvinutějších státech vedlo ke značným hospodářským škodám a ohrožení 

života občanů. Dnes již nestačí chránit energetické systémy pouze před selháním techniky 

a obsluhy, případně i proti akci jednotlivého zločince. Je třeba se zabývat důsledky, jaké by 

mohly mít na lidskou společnost akce globálně organizovaného terorizmu. Problém péče 

o zvýšení bezpečnosti zásobování energií se tak rozšířil o odhalení slabých článků 

energetických zásobovacích řetězců zranitelných teroristickými útoky, které do útoku 11. září 

zatím nebyly dostatečně uvažovány. Stejné otázky mění i pohled na nové technologické 

postupy a možnosti využívání místních a obnovitelných zdrojů energie. 

Energetické krize změnily účinnost spotřeby energie, liberalizace energetiky změnila 

výkonnost energetických podniků, teroristické útoky budou mít za následek změnu struktury 

energetických zásobovacích systémů. 

 

Čtvrtým milníkem bude pravděpodobně dosažení vyčerpání poloviny známých zásob 

fosilních paliv. Nejdříve k němu dojde u ropy, přitom není zcela zřejmé, zda tento okamžik 

právě nastává, či zda k němu dojde až za několik let. A protože ropa za sebou „táhne“ ceny 

ostatních paliv, lze očekávat, že způsobí cenový zvrat a konec období relativně levné fosilní 

energie. Slovo „relativně“ vyjadřuje, že se jedná o cenu bez zahrnutí externalit. 

 

Patým milníkem se pravděpodobně stane havárie jaderné elektrárny Fukušima na jaře roku 

2011. Vývoj, který nastal po této havárii, nasvědčuje ústupu mnohých velkých zemí světa od 

využívání jaderné energie. 
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2.3 Stav vývoje a dostupnost nových energetických technologií 

2.3.1 Hlavní faktory ovlivňující další vývoj energetiky 

Optimální struktura a funkce systému dodávky energie je v každém státě nebo regionu 

důležitým předpokladem ekonomického a sociálního rozvoje. Stále větší počet odborných 

studií se však v poslední době zabývá problémem nadměrného využívání a vyčerpávání 

fosilních zdrojů primární energie a primární energie vůbec. Tyto studie dospívají k závěru, že 

současný stav vývoje celosvětové energetiky neodpovídá požadavkům na udržitelný rozvoj 

z ekonomického, sociálního, environmentálního i bezpečnostního hlediska. Pokud by se 

v nejbližší době nezměnil charakter vývoje energetiky, další vývoj by stál před těžko 

řešitelnými problémy vyplývajícími z brzkého vyčerpání primárních fosilních zdrojů energie, 

stále zhoršujícího se životního prostředí a následně vznikajících sociálních těžkostí. 

Žádoucí změny příštího vývoje globální i regionální energetiky jsou však značně komplexní 

a mohou mít v různých regionech odlišný charakter. Hlavní faktory, které budou v příštích 

letech působit na vývoj energetiky, a které bude nutno respektovat, jsou: 

 

1) Vydatnost zdrojů primární energie. Je málo pravděpodobné, že vyčerpání zásob 

neobnovitelné primární energie ovlivní ještě v první polovině tohoto století 

podstatným způsobem vývoj lidské společnosti. Je však možné očekávat, že nesoulad 

mezi vzrůstající spotřebou energie, ubývajícími zásobami a stoupajícími cenami 

fosilních paliv urychlí využití nových zdrojů energie a technologií. 

Uhlí – nebude zřejmě vyčerpáno ještě v tomto století, avšak jeho zásoby jsou ve světě 

umístěny nerovnoměrně a jsou často vzdáleny od těžiště spotřeby. Náklady na těžbu 

uhlí a dopravu budou stoupat a lze očekávat, že zesílí konkurenční boj na trhu. 

V České republice budou zásoby hlavního druhu energetického uhlí – hnědého uhlí – 

patrně vyčerpány kolem roku 2030, pokud budou dodrženy územní limity těžby, popř. 

kolem roku 2050 při jejich nedodržení. Po této době bude nutno přeorientovat 

hnědouhelné technologie v České republice na černé uhlí (dovoz černého uhlí je 

ekonomicky výhodnější než hnědého uhlí), popř. na jiná paliva. 

Ropa – vydatnost jejích zásob je již dlouho předmětem diskusí, které vedly k názoru, 

že těžba ropy bude klesat. Podle některých studií se však zdá, že těžba ropy právě nyní 

vrcholí. Nedostatek ropy se však pravděpodobně neprojeví dříve než před rokem 2025. 

Při současném úsilí průmyslu o snížení spotřeby pohonných hmot v dopravě by se 

mohl nedostatek kapalných paliv objevit až kolem roku 2040. 

Zemní plyn – nejistota v odhadu zásob je u zemního plynu největší. Dle současných 

odhadů by se mohl objevit nedostatek zemního plynu nejdříve kolem roku 2030, ale 

spíše po roce 2050. Zásoby plynu jsou pravděpodobně menší než ropy (vztaženo na 

tepelný obsah), ale rozhodující pro jejich využití bude zřejmě vývoj infrastruktury 

dopravy plynu do těžišť spotřeby a jeho těžba s přijatelnými ekonomickými 

charakteristikami. 

Jaderná energetika – dnes v zemích OECD stagnuje, i když lze předpokládat, že se 

jedná o přechodný stav. Důvodem útlumu jsou bezpečnostní hlediska. Lze očekávat, 

že nové jaderné technologie, které jsou v současné době vyvíjeny (reaktory IV. 
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generace, které by měly jít do provozu kolem roku 2030, využití velkého palivového 

cyklu), umožní po této době zajistit konkurenceschopnost jaderných elektráren vůči 

elektrárnám na klasická paliva a vyšší jadernou bezpečnost. 

Obnovitelné zdroje energie – jsou schopny částečně pokrýt požadavky na stoupající 

spotřebu energie i přes nutná omezení způsobená relativně vysokými náklady, 

požadavky na využití půdy a přes vznikající konkurenci využití půdy pro pěstování 

potravinářských a technických plodin. Využití obnovitelných zdrojů energie má 

nezpochybnitelný význam pro dosažení udržitelného rozvoje společnosti: 

 snižují se emise toxických a zdraví škodlivých látek, 

 omezuje se tvorba CO2 a tím i skleníkový efekt, 

 snižuje se závislost na dovozu, 

 zmenšuje se riziko globální politické nestability v důsledku zmenšování 

zásob ropy a zemního plynu a koncentrace těchto zásob na několika málo 

místech na světě. 

Mezi obnovitelné zdroje energie patří sluneční energie (fotovoltaické články k přímé 

výrobě elektřiny, sluneční kolektory používané k vytápění, ohřevu vody, sušení 

a chlazení), energie větru, energie z biomasy a vodní energie. Využití sluneční 

a větrné energie bude vyžadovat další vývoj technologií s cílem snížit jejich investiční 

náklady a vyřešit některé další problémy (např. akumulaci energie). I když cena 

energie z fotovoltaických zdrojů a větrných elektráren v posledních dvaceti letech 

podstatně klesla, náklady na získání elektřiny z těchto zdrojů jsou stále ještě příliš 

vysoké. Největší energetický potenciál při relativně snadné dostupnosti za současného 

stavu techniky mají sluneční kolektory a biomasa. Rozhodující úlohu při rozšiřování 

využití obnovitelných zdrojů energie, zejména v nejbližších letech, bude mít přístup 

státní exekutivy.  

 

2) Hlavní směry příštího technologického a sociálně politického vývoje jsou odhadovány 

obvykle pro příštích 20 let. V tomto období vstoupí ČR do Evropské unie a proběhne 

pět volebních období vlády ČR, kdy se patrně bude měnit politický přístup exekutivy 

k ovlivňování energetického sektoru. Po vstupu ČR do EU budou muset být veškerá 

rozhodnutí vlády v souladu s legislativou EU, časté změny působení vlád různého 

politického zaměření nebudou ve sledovaném období proto tak výrazné. Nastoupený 

vývoj české energetiky určený současně platnou legislativou, tj. postupná liberalizace 

energetiky, zůstane zřejmě zachován. Liberalizace se především projeví v tvrdším 

konkurenčním boji výrobců a v decentralizaci výroben elektřiny (viz dále bod 4). 

Snížení konečných cen energie v důsledku liberalizace, které nastalo v některých 

západních státech, nelze až na některé výjimky v ČR předpokládat. Je nutno spíše 

počítat se zvyšováním cen (aniž bychom uvažovali inflaci) v důsledku 

antikonkurenčních opatření velkých společností (fúze, zánik ekonomicky slabých 

společností, oligopolní ceny). Rovněž je nutno zvážit vliv cenové konvergence při 

vstupu do EU. 
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3) V současné době je v ČR přebytek instalovaného výkonu technologických zařízení pro 

výrobu elektřiny. Špičkové zatížení v elektrizační soustavě se pohybuje v posledních 

letech mezi 10 000 až 11 000 MW, kdežto instalovaný výkon činí něco přes 17 000 

MW. Považujeme-li za optimální velikost instalovaného záložního výkonu 10 až 20 % 

celkového instalovaného výkonu a předpokládáme-li, že ve sledovaném období 

poroste spotřeba elektřiny kolem 1,4 % ročně (podobně jako nyní v západních 

státech), bude dosaženo optimální zálohy přibližně za 20 let, aniž by bylo nutno 

v tomto období zvyšovat instalovaný výkon. Zatím mohl být přebytek výkonu využit 

díky zvýšenému exportu elektřiny, není však zaručeno, že export potrvá v nezmenšené 

míře i v příštích letech. 

 

4) Světový vývoj energetických technologií je v poslední době zaměřen velkou měrou 

na malé decentralizované zdroje (mikrokogenerace, palivové články aj.), což je 

vyvoláno liberalizací a konkurenčními tlaky (úspora nákladů na systémové služby, 

zvýšení spolehlivosti dodávky). Vývoj technologie velkých klasických 

elektrárenských a teplárenských zařízení zřejmě již dosahuje svého technického 

vrcholu. Nejvyšší hodnoty účinnosti uhelných kondenzačních elektráren 

pravděpodobně nepřestoupí o mnoho účinnost 50 %, v případě elektráren 

s kombinovaným paroplynovým oběhem 60 %. Opětovný nástup nové generace 

jaderné technologie nelze očekávat dříve než za 20 či spíše za 30 let, kdy budou již 

vyvinuty jaderné technologie dalších generací se zvýšenou pasivní bezpečností a kdy 

vzrůstající ceny primární energie opodstatní také ekonomicky tuto technologii. 

 

5) Zatímco v současné době je v ČR kladen důraz především na snížení emisí toxických 

plynů (SO2, CO, NMVOC) a tuhých částic, v západoevropských státech jsou tyto 

problémy již do jisté míry vyřešeny a priorita se přesouvá na snížení emisí 

skleníkových plynů, neboť se zvyšují obavy z klimatických změn, které se 

v současnosti již výrazně projevují. V důsledku toho bude i v ČR v budoucích letech 

kladen zvýšený důraz na uplatnění opatření a technologií které omezují nebo zcela 

vylučují produkci skleníkových plynů: úspory energie, kogenerace, využití biopaliv 

a dalších alternativních zdrojů energie. 

 

6) Při rozhodování v oblasti energetiky se významně uplatňují sociální hlediska. Vládní 

energetická politika a přístup dalších státních orgánů může do určité míry ovlivňovat 

použití obnovitelných zdrojů nebo i mezinárodní trh s energií, ale osobní rozhodování 

spotřebitelů (zejména v případě otopu obytných budov a běžné spotřeby energie) se 

děje většinou z hlediska nákladů, vlivu na životní prostředí a způsobu života. A to 

ovlivňuje vývoj energetiky především. 

 

V zemích OECD již většinou není komfort klíčovou rozhodující podmínkou obyvatel při 

volbě energetické technologie. V industrializovaném světě, v němž spotřebitel dosud 

považoval spolehlivou dodávku energie za samozřejmou, ovlivňují vývoj energetiky nejsilněji 

zdravotní hlediska a přístup k ochraně životního prostředí. Požadavky veřejnosti na čistotu 
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životního prostředí jsou stimulem stálého zpřísňování environmentálních norem. Energetické 

společnosti využívají v konkurenčním boji výhody technologií, které šetří životní prostředí. 

V průmyslově vyspělých státech tvoří cena energie relativně nízkou položku v rozpočtu 

domácností. Spotřebitel je proto ochoten připlatit za „čistou energii“. Také ve státech 

s rozvíjejícím se hospodářstvím roste rychle střední třída občanů, kteří požadují snížení 

znečišťování životního prostředí způsobeného spalováním méněhodnotných paliv 

a zastaralými vozidly se spalovacími motory. 

 

 

2.3.2 Pravděpodobný vývoj a uplatnění nových energetických technologií 

Budoucí vývoj, uplatnění a komerční dostupnost nových technologií pro energetické přeměny 

primární energie v ušlechtilejší formy lze v hrubých rysech odhadnout takto: 

Je málo pravděpodobné, že v příštích 20 letech bude postaven v České republice nový velký 

centralizovaný energetický zdroj (včetně rozšíření jaderné elektrárny Temelín o původně 

projektované bloky č. 3 a 4). Bude však nutné řešit problémy s dožívající technologií velkých 

elektráren. 

Výstavba nových energetických zdrojů bude zaměřena na decentralizované zdroje tepla jako 

např. na kogenerační jednotky pro potřeby průmyslových závodů nebo veřejné potřeby. 

Zatím nedostatečně oceněný přínos obnovitelných zdrojů primární energie bude 

v budoucnosti zřejmě přehodnocen. 

 
 

Technologie zajišťující dodávku tepla 

V plynofikovaných oblastech patrně převáží použití kotelen a lokálních topidel spalujících 

zemní plyn. Plynové kotle na zemní plyn lze konstruovat jako kondenzační (s využitím 

kondenzačního tepla spalin), jejichž energetická účinnost je přibližně o 10 % vyšší než 

u plynových kotlů bez kondenzace, což přispěje ke kompenzaci vyšší ceny zemního plynu. Je 

pravděpodobné, že využívání a výroba kondenzačních kotlů se v budoucnu v ČR rozšíří, což 

přispěje k nižší ceně těchto kotlů a umožní jejich větší rozšíření v ČR, i jako exportní 

komodity. 

V neplynofikovaných oblastech dochází k náhradě spalování uhlí spalováním biomasy (dřevo, 

dřevěné pelety, balíková sláma, atd.). Energetické využívání biomasy je omezováno 

ekonomickými důvody spojenými se zhoršující se dostupností této suroviny. 

Další technologií, která byla v minulých desetiletích v zahraničí ověřena, jsou tepelná 

čerpadla. Jejich využití bude komerčně dostupné především v oblastech neplynofikovaných 

a s poměrně drahou biomasou (např. v důsledku vzdálené dopravy). 
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Tabulka č. 2 Nové technologie pro výrobu tepla 

 Technologická 
vyspělost 

Existence 
dodavatelů v ČR 

Konkurence -
schopnost 

Komerční 
použitelnost 

Sluneční kolektory +++ +++ ++ ++ 

Dřevo zplyňující kotle +++ +++ +++ +++ 

Kotle na pelety +++ +++ ++ ++ 

Kondenzační kotle +++ +++ +++ +++ 

Tepelná čerpadla +++ +++ ++ ++ 

Zdroj: CityPlan spol. s r.o. 

Legenda:  + nízká  ++ střední  +++ vysoká 

 

Vývoj uvedených technologií zajišťujících dodávku tepla je většinou prakticky dokončen 

a jejich komerční zralost je přijatelná. U slunečních kolektorů a tepelných čerpadel je 

rozšíření těchto zařízení zatím omezeno delší dobou návratnosti investičních nákladů. 

 

Technologie zajišťující dodávku elektřiny 

Nová zřízení umožňující přeměnu větrné, vodní a sluneční energie přímo na elektřinu 

většinou vyžadují doplnění akumulátory, neboť výroba elektřiny v těchto zařízeních je závislá 

na přírodních podmínkách. Další nevýhodou využití těchto obnovitelných zdrojů je jejich 

malá prostorová hustota, zejména u větrných elektráren. Složitější systémová skladba těchto 

technologií proto většinou nepříznivě ovlivňuje investiční a výrobní náklady. 

 

Tabulka č. 3  Zařízení pro výrobu elektrické energie 

 Technologická 
vyspělost 

Existence 
dodavatelů 

Konkurence - 
schopnost 

Komerční 
použitelnost 

Fotovoltaické články +++ +++ ++ + 

Větrné elektrárny +++ +++ ++ ++ 

Malé vodní elektrárny +++ +++ ++ ++ 

Zdroj: CityPlan  

Legenda:  + nízká  ++ střední  +++ vysoká 

 

Investiční náklady na vybudování zařízení pro zásobování elektrickou energií z obnovitelných 

zdrojů jsou zatím poměrně vysoké. Praktické využití těchto technologií bude proto záviset též 

na plnění energetické politiky vlády a na legislativních opatřeních na jejich podporu (podobně 

jako u malých vodních elektráren). Tato podpora je v současné době výrazně snižována 

v důsledku enormního rozšíření fotovoltaických elektráren při masivním působení na 

konečnou cenu elektrické energie. 
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Kogenerační technologie 

Poměrně rychlý rozvoj lze patrně v budoucnosti očekávat u malých kogeneračních jednotek. 

Provoz těchto jednotek je ekonomicky výhodný především tam, kde jejich provozovatel má 

možnost spotřebovat veškeré teplo i elektřinu sám, neboť výrobní náklady na tuto energii 

mohou být nižší než energie kupovaná z distribuční sítě (úspora nákladů na systémové služby 

a provoz sítí). Týká se to především tzv. závodních průmyslových provozů. Problém zajištění 

spolehlivé dodávky energie je nutno řešit buď instalací záložních jednotek, což vyžaduje 

zvýšení investičních nákladů, nebo smluvní spoluprací s elektrizační soustavou, kdy je však 

nutné alespoň částečně systémové služby splácet. 

Ekonomicky výhodné uplatnění mikrokogeneračních jednotek nové generace bude umožněno 

vývojem plynových mikroturbín (založených na konstrukčních zkušenostech a převzetí částí, 

které byly vyvinuty a jsou vyráběny pro raketovou techniku, např. turbína Capstone) a dalších 

typů tepelných motorů (Stirlingův motor). S jejich použitím lze dosáhnout stejnou celkovou 

účinnost mikrokogenerační jednotky (i s minimálním jednotkovým výkonem, např. 10 kW) 

jako u velkých teplárenských zdrojů, tj. kolem 90 %. I přes značně vysoké měrné investiční 

náklady těchto zdrojů, může být jejich použití ekonomicky výhodné při dobré organizaci 

provozu (co největší spotřeba vlastní vyrobené elektřiny, dodávka elektřiny do sítě pouze 

v době špiček, akumulace tepla). Současně jejich schopnost autonomního provozu zvyšuje 

bezpečnost dodávky. 

Velké naděje jsou vkládány do palivových článků, jejichž vývoj pro astronautiku a vojenské 

účely je v USA velmi intenzívní. Pro civilní použití probíhá dosud experimentální 

prověřování těchto článků. Palivové články mají řadu výhod: 

 Vysoká účinnost výroby elektrické energie 

 Nízké emise (chemické, hlukové a tepelné) 

 Spolehlivost 

 Nízké náklady na údržbu 

 Dobrá provozní přizpůsobivost 

 I když optimálním palivem je vodík, lze s určitými úpravami použít i další paliva 

(zemní plyn, propan, skládkový plyn, nafta, methanol) 

 Velká různorodost v možnostech umístění 

 

V současné době je vývoj zaměřen především na čtyři typy palivových článků: 

1) PEMFC (Proton exchange membrane fuel cell) 

2) PAFC (Phosporic acid fuel cell) 

3) MCFC (Molten carbonate fuel cell) 

4) SOFC (Solid oxide fuel cell) 

 

Vysoké provozní teploty některých typů palivových článků umožňují jejich použití 

i při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Dnes jediný komerčně využívaný článkem je typ 

PAFC, ale jeho investiční náklady jsou stále několikanásobně vyšší než u jiných klasických 

technologií. Rozšíření palivových článků lze očekávat až po jejich zlevnění a dalším vývoji.  

Dalším významným zařízením, které umožňuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla je 

Stirlingův motor. Stirlingův motor pracuje na podobném principu jako Ottův nebo Dieselův 
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spalovací motor. Na rozdíl od nich, ale pracuje s vnějším spalováním a uzavřeným pracovním 

oběhem s tepelným výměníkem. Pracovní médium (hélium, vodík, vzduch, atd.) je trvale 

uzavřeno v motoru a pohybuje se mezi dvěma místy a současně dochází ke střídavému 

ohřívání a chlazení média při průtoku ohřívačem a chladičem. Vzniklé kolísání tlaku 

v důsledku změny teploty pracovního média pohybuje písty motoru. 

Díky uzavřenému oběhu dosahuje Stirlingův motor vysoké spolehlivosti a doby životnosti. 

Uzavřený oběh s tepelným výměníkem též umožňuje diverzifikaci zdrojů tepla. Je možné 

použít zemní plyn, kapalná paliva a v brzké době se předpokládá využití i pevných paliv 

včetně biomasy. Tyto výhodné vlastnosti přímo předurčují Stirlingův motor k použití 

při kombinované výrobě elektřiny a tepla v decentralizovaných zdrojích s elektrickým 

výkonem menším než 10 kWe. 

 

Tabulka č. 4  Nové technologie s možností KVET 

 Technologická 
vyspělost 

Existence 
dodavatelů 

Konkurence–
schopnost 

Komerční 
použitelnost 

PČ 

PEMFC ++ + O O 

PAFC ++ + + + 

MCFC ++ + O O 

SOFC ++ + O O 

Stirlingův motor ++ + + + 

Mikroturbiny +++ ++ ++ ++ 

Spalovací motory +++ +++ +++ +++ 

Malé spalovací turbiny +++ +++ +++ +++ 

Malé parní turbiny +++ +++ ++ ++ 

Parní motory +++ ++ ++ ++ 

Zdroj: CityPlan 

Legenda:  O   počáteční stádium vývoje + nízká  ++ střední  +++ vysoká

  PČ  palivové články 

 

Technologie pro výrobu bioplynu a využití rostlinných olejů 

V blízké budoucnosti lze očekávat také větší rozšíření využití bioplynu. Bioplyn vzniká při 

anaerobní fermentaci organických látek. Mezi významnější zdroje bioplynu patří především 

mrva hospodářských zvířat a čistírenské kaly vzniklé při čištění odpadních vod. V menší míře 

mohou být využity i odpady jiného původu: jatečné odpady, piliny, lesní štěpka, travní hmota, 

mlékárenské odpadní vody apod. 

Tyto odpady často představují zátěž pro životní prostředí a to zejména na venkově, kde 

skladování odpadů ze zemědělství působí negativně na kvalitu spodních vod a ovzduší. Při 

výrobě bioplynu se tak kromě vzniku plynného paliva řeší i likvidace odpadů. 

Za bioplyn je obecně považována směs plynů s obsahem 60 až 70 % metanu a 40 až 30 % 

oxidu uhličitého. Aby bioplyn mohl vzniknout, je nutné dodržet několik podmínek. Jde 

především o to, že kvašení musí probíhat bez přístupu kyslíku do fermentační nádrže, protože 
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bakterie produkující metan jsou striktními anaeroby. Další důležitou podmínkou, kterou je 

potřeba dodržet, je teplota, jejíž rozsah by se měl pohybovat od 10 do 60 °C. Teplota je 

jedním z hlavních činitelů, který ovlivňuje látkovou přeměnu a tím i množení 

mikroorganismů produkujících bioplyn. Teplota prostředí tedy přímo ovlivňuje kvalitu 

a energetickou výtěžnost chemické reakce. 

Technologie výroby bioplynu lze rozdělit na dvě základní skupiny, které se liší především 

způsobem provozu anaerobního reaktoru a to na diskontinuální a kontinuální. 

Rostlinné oleje je možné použít jako palivo pro spalovací motory, které mohou být použity 

k pohonu dopravních prostředků, zemědělských strojů nebo je lze použít ke kombinované 

výrobě elektřiny a tepla. Aby bylo možné využít rostlinné oleje jako palivo pro spalovací 

motory, musí se rostlinné oleje buď transformovat na bionaftu, nebo se spalovací motor 

musí přizpůsobit ke spalování surového oleje. První způsob, tj. přizpůsobení rostlinného oleje 

spalovacímu motoru, je již v současné době hojně využíván. V ČR je v provozu přibližně 14 

malých výroben s kapacitou 500 – 2000 t bionafty/rok a dvě velké průmyslové výrobny 

s kapacitou 30 000 t/rok a 12 000 t/rok. 

Pro druhý způsob využití rostlinných olejů je třeba spalovací motor upravit. Existuje několik 

technických řešení na využití surových olejů, patří mezi ně např. tzv. vířivý motor, ve kterém 

je do vířícího vzduchu v kulovém vybrání pístu vstřikováno pomocí samočisticí čepové trysky 

palivo. Nebo je možné upravit motor zařazením spalovací předkomůrky. Nevýhodou těchto 

dvou technických řešení je nárůst vlastní spotřeby energie a to až o 15 %. Jiné technické 

řešení využívá německá firma Heizomat Hilponstein, která optimalizuje Elsbettův motor 

s přímým vstřikováním. 

Na následující tabulce je uvedena technologická vyspělost a komerční upotřebitelnost 

technologií výroby biopaliv a spalovacích motorů na rostlinné oleje. 

 
Tabulka č. 5  Technologie výroby a zpracování bioplynu a rostlinných olejů 

Zdroj: CityPlan 

Legenda: + nízká  ++ střední  +++ vysoká 

 

Sektor průmyslu 

Konkrétní situace trhu s elektřinou v Tišnově je následující: Všichni odběratelé jsou připojeni 

prostřednictvím sítě E-ON Distribuce a.s. (bývalá Jihomoravská energetika. TEPLO T sama 

vyrábí elektřinu na vlastních kogeneračních jednotkách v Kotelně K07 Horova (2 x 0,17 

MWe). 

Z pohledu synergie s výrobou a dodávkou tepla je možno situaci shrnout následovně: Díky 

existenci relativně velké sítě CZT a kogenerační kapacitě výroby elektřiny v Kotelně K07 

Horova v zimním období mohou být v provozu obě jednotky, v letním období je provozována 

 Technologická 
vyspělost 

Existence 
dodavatelů 

Konkurence - 
schopnost 

Komerční 
použitelnost 

Suchá fermentace +++ ++ + ++ 

Mokrá fermentace +++ +++ ++ +++ 

Spalovací motor na 
rostlinné oleje 

++ ++ ++ ++ 
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pouze jedna jednotka na plný výkon nepřetržitě s tím, že přebytek tepla se akumuluje 

v akumulátorech tepla o objemu 50 m3, odkud se teplo dodává v době odstávky jednotky 

mimo špičku odběru elektřiny. 

 

Prognóza vývoje spotřeby tepla a elektřiny 

Teplo  

Podle výše uvedeného rozboru spotřeb tepla v jednotlivých sektorech a trendů jejich možného 

dalšího vývoje lze očekávat pokračování poklesu spotřeby vlivem zateplování bytových domů 

a dalších opatření v průmyslovém i terciárním sektoru. Současně lze předpokládat, že se tento 

pokles zastaví přibližně za 5 let. Do této doby budou pravděpodobně dokončena opatření 

realizovaná v rámci programů na úsporu energie s dotacemi z veřejných prostředků a další 

podobné programy zřejmě nebudou k dispozici (SEVEN, 2010). 

 

Elektřina 

Další vývoj spotřeby elektřiny bude záviset na aktivitě zde působících podnikatelských 

subjektů. Vzhledem k nemožnosti úplného sladění výroby elektřiny na kogeneračních 

jednotkách a potřeby LDS bude vždy nutno v určitých časových pásmech určitý objem 

elektřiny nakupovat z regionální sítě a naopak část výroby do regionální sítě prodávat. 

Přebytek kogeneračně vyrobené elektřiny je podle energetického zákona obchodník 

s elektřinou povinen vykoupit. 

Přesný odhad trendu poptávky po elektřině není z výše uvedených důvodů z hlediska 

posuzování dalšího vývoje CZT natolik zásadní jako prodej tepla. Právě prodej tepla 

z centralizovaného systému je předpokladem pro další existenci efektivní kogenerační výroby 

elektřiny. Prodej této elektřiny zákazníkům LDS je výhodnější než prodej obchodníkovi 

s elektřinou, přesto možnost prodeje prostřednictvím RDS vždy zůstává otevřena i při 

případných výraznějších změnách prodeje elektřiny do LDS. 

 

 

Stávající zásobování sídelního útvaru teplem 

Centrální zásobování teplem (CZT) 

 

CZT města Tišnov 

Zásobování teplem bytových domů ve městě Tišnově je řešeno soustavou CZT a systémem 

domovních kotelen. Dominantním provozovatelem tepelných zdrojů je společnost TEPLO T, 

s.r.o. Popis systému zásobování je zaměřen především na oblast CZT, to znamená na blokové 

zdroje tepla. Tyto zdroje včetně rozvodů tepla prošly v roce 2004 zásadní rekonstrukcí. 

 

Rozvod tepla z blokových kotelen tvoří tři vzájemně oddělené soustavy, které zásobují 

tepelnou energií tři sídlištní celky: 

1) soustava napájená ze zdrojů K07 a K38, zásobující sídliště Pod Klucaninou 

2) soustava napájená ze zdroje K08, zásobující sídliště U Humpolky 

3) soustava napájená ze zdrojů K28 a K30, zásobující sídliště Pod Květnicí a Hony za 

Kukýrnou 
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Na základě všech předcházejících posouzení a měření na jednotlivých soustavách se ukázalo, 

že nejvhodnější pro realizaci opatření vedoucích ke zlepšení celkové účinnosti ve výrobě 

a přenosu tepelné energie je okrsek C napájený ze zdrojů K30 a K28. 

 

Předmětem AÚEK je soustava CZT tvořená tepelnými rozvody a blokovými zdroji K30 

a K28, které zásobují teplem a teplou vodou sídliště „Pod Květnicí a Hony za Kukýrnou“. 

Z pohledu výroby a dodávek tepla se jedná o největší kotelnu systému CZT. Kotelna K30 je 

řídící kotelnou, která spolupracuje se špičkovou kotelnou K28. Toto spojení umožňuje 

ekonomický provoz zásobování teplem především při poklesech venkovních teplot pod 

-10 °C. Při těchto a nižších teplotách jsou postupně do systému připojovány jednotlivé kotle 

(stupně kaskády) špičkové kotelny K28. Kotelna K30 prošla v roce 2004 rozsáhlou 

rekonstrukcí, při které byly nahrazeny původní kotle ETI 100. Další rekonstrukce se týkala 

systému rozvodů tepla a předávacích stanic v jednotlivých bytových domech. 
 

Orientační mapa 

 

Vysvětlivky 
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Stávající systém CZT města Tišnov je velmi dobře popsán v pracovní verzi v Energetickém 

auditu Úspora tepla v CZT Tišnov II zpracovaným firmou Krajská energetická agentura s.r.o. 

Brno v roce 2010. 

 

Zdroje tepla 

Sídliště Pod Květnicí a Hony za Kukýrnou je zásobováno teplem ze dvou centrálních a tří 

domovních plynových kotelen. Základním zdrojem tepla je bloková kotelna K30 o tepelném 

výkonu 4 100 kW. Špičkovým zdrojem tepla je bloková kotelna K28 o tepelném výkonu 

1 680 kW. Kotelny pracují do společného venkovního dvoutrubního tepelného rozvodu 

z předvolovaného potrubí a mají celkový instalovaný výkon 5,78 MW. Teplá voda je 

připravována v předávacích stanicích instalovaných v zásobovaných objektech. Tři domovní 

kotelny K02, K04, K13 mají instalovaný tepelný výkon 0,939 MW a slouží pouze pro 

vytápění Penzionů se 144 bytovými jednotkami. Kotelny nejsou zahrnuty do bilance potřeby 

tepla a nejsou předmětem hodnocení. 

 

Kotelna K30 

Pro ohřev topné vody jsou v kotelně instalovány plynové kotle firmy FROLING GmbH& Co; 

dva plynové kotle typ EUROTWIN a jeden kotel typ EUROMAX. Jedná se o nízkoteplotní 

ocelové třítahové kotle určené pro přetlakové spalování zemního plynu, případně 

nízkosirnatého topného oleje. Kotle jsou opatřeny kompletní tepelnou izolací z rohoží 

z minerální vlny tl. 100 mm. Součástí základní výbavy je také kotlová regulace. Kotelna K30 

(Králova, bloková kotelna) – základní zdroj pro sídliště Pod Květnicí. 

 

Vlastní energetický zdroj 

V současném stavu, tj. před realizací projektu, má předmět auditu vlastní zdroj tepelné 

energie. Je tvořen třemi teplovodními plynovými kotli firmy FROLING GmbH & Co; jeden 

plynový kotel typ EUROMAX s výkonem 1 600 kW a dva kotle typ EUROTWIN s výkonem 

2 x 1 250 kW s celkovým instalovaným výkonem 4100 kW. Zdroj tepla představuje blokovou 

kotelnu systému CZT, která zásobuje teplem objekty v lokalitě Květnice a Hony za 

Kukýrnou. 

 

Systém CZT v Tišnově byl budován hlavně v průběhu 60. a 70. let minulého století, kdy 

docházelo k extenzívnímu rozvoji. Tento rozvoj zapříčinil nárůst obyvatelstva v Tišnově, což 

se projevilo výstavbou sídlišť, jako jsou Pod Květnicí a Hony za Kukýrnou. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o hustou domovní zástavbu doplněnou o občanskou vybavenost, jevilo 

se vybudování systému CZT jako nejvhodnější a v té době nejmodernější zajištění vytápění. 

Pro sídliště byly budovány okrskové kotelny, které zásobovaly teplem určitou lokalitu nové 

výstavby. 

Postupným vývojem a plynofikací města byly některé okrskové kotelny zrušeny a nahrazeny 

výměníkovými stanicemi, které byly napojovány na rozvíjející se systém CZT. 
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Ceník tepelné energie 

Při tvorbě cen tepelné energie, které jsou regulovány formou tzv. věcně usměrňovaných cen, 

je dodavatel zavázán dodržovat následující postup: 

1) V průběhu regulovaného (kalendářního) roku platí odběratelé dodanou tepelnou 

energii ve výši tzv. předběžných cen tepelné energie, které obsahují předpokládanou 

(očekávanou) výši proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, předpokládanou 

(očekávanou) výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřený zisk a DPH 

v zákonné výši (10 %). 

2) Po ukončení regulovaného (kalendářního) roku provede dodavatel tepla tzv. 

výslednou kalkulaci ceny, která obsahuje skutečnou výši proměnných ekonomicky 

oprávněných nákladů, skutečnou výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, 

přiměřený zisk, DPH a skutečné množství dodané tepelné energie za regulovaný rok. 

3) Provedením výsledné kalkulace jsou získány tzv. výsledné ceny tepelné energie, na 

základě kterých dodavatel provede vyúčtování dodané tepelné energie za uplynulý 

kalendářní rok s jednotlivými odběrateli. 

 

Emisní situace v regionu Jihomoravského kraje 

Největšími producenty emisí TZL, NOx a CO jsou mobilní zdroje. Na celkových emisích se 

podílejí 54 % u TZL, 64 % u NOx a 73 % u CO. Velké spalovací zdroje produkují nejvíce 

emisí SO2 (85 %). Největší podíl na emisích NH3 a VOC mají malé zdroje (50 %, resp. 

53 %), které se významnou měrou podílejí rovněž na celkových emisích TZL (35 %). 

Z vývojového trendu je zřejmé, že kraj nebude mít problém se splněním hodnot krajských 

emisních stropů k roku 2010, jejichž plnění lze konstatovat již v roce 2007. Problémem kraje 

je skutečnost, že většina dopravy je vedena přímo středy obydlených zón a spolu s neustálým 

nárůstem provozu mobilních zdrojů a nedostatečnou kapacitou stávajících silnic v kraji je 

způsobena nepříznivá situace u NOx a VOC. Ke zlepšení této situace přispěje plánovaná 

výstavba sítě dálnic a rychlostních komunikací spolu s výstavbou obchvatů kolem měst (Stav 

životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky, Jihomoravský kraj, 2007). 

   

 

Zásobování sídelního útvaru elektrickou energií 

E-ON Distribuce, a.s. 

E-ON Distribuce, a.s. je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického 

zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem distribuční soustavy. Hlavním posláním 

společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování 

kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům. 

 

Lokální distribuční soustava elektřiny 

Elektrická energie se vyrábí v moderních kogeneračních jednotkách v kotelně K07, 

za současného využití odpadního tepla. Kogenerační plynové motory představují moderní 

technologii kombinované výroby tepla a elektřiny. Elektrický výkon přes 0,34 MW je 

významnou kapacitou, která společnosti umožňuje prodávat elektřinu jako doplňkový zdroj 

výnosů. Celková průměrná roční účinnost se pohybuje okolo 85 %, je tedy s velkou rezervou 
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nad minimální hodnotou předepsanou vyhláškou 2 – podrobný audit provozu KJ tedy není 

třeba provádět. Optimální způsob provozování KJ záleží na poměru cen zemního plynu 

a prodávané elektřiny a v průběhu posledních let prošel určitým vývojem. Významnou 

veličinou při těchto úvahách jsou i náklady na údržbu a plánované opravy. 
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3 Hodnocení využitelnosti obnovitelných, druhotných 

energetických zdrojů a kombinované výroby energie 

a tepla 

3.1 Obnovitelné zdroje energie – definice pojmu 

Obnovitelné zdroje energie se soustavně obnovují a podle lidských měřítek jsou neomezeně 

k dispozici. 

 

Definice OZE v legislativě ČR 

Využívání OZE jsou v současnosti upraveny ve dvou obecnějších zákonech – v zákoně 

č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a v zákoně č. 406/2000 Sb. (o hospodaření s energií) – 

a řadě podzákonných norem (vyhlášky, cenová rozhodnutí, usnesení vlády). 

 

Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon upravuje podmínky následovně: 

Obnovitelné zdroje energie jsou v energetickém zákoně definovány jednak věcně v § 2, odst. 

2, písm. a), č. 12 jako „…zdroje, jejichž energetický potenciál se trvale a samovolně obnovuje 

přírodními procesy“ a jednak taxativně pro výrobu elektřiny v § 13 pro účely zákona jako: 

 vodní energie do výkonu výroby elektřiny 10 MWe 

 sluneční energie 

 větrná energie 

 biomasa v zařízeních do 5 MWe 

 bioplyn 

 palivové články 

 geotermální energie 

 

OZE pro výrobu tepelné energie: 

 sluneční energie 

 geotermální energie 

 biomasa v zařízeních do 20 MWt 

 bioplyn 

 palivové články 

 

Využití OZE postihuje zejména tato specifika: 

 Obnovitelné zdroje jsou základem „Trvale udržitelného rozvoje“ (TUR), jsou schopny 

zastavit stále vzrůstající únik skleníkových plynů do atmosféry. 

 OZE přinášejí zaměstnanost diverzifikovaně v mnoha oborech a kvalifikačních 

stupních. Jejich počet se může pohybovat až v řádu několika tisíc, k čemuž dále 

přibývají stabilizovaná a nepřímo vytvářená místa v navazujících oborech, resp. 

v oboru služeb (Asociace pro využití OZE, 2003). 
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 Obnovitelné zdroje šetří přírodní zdroje a dokážou snížit závislost na těchto zdrojích, 

zejména fosilních. Trh s obnovitelnou energií má značný budoucí potenciál. 

 Uplatnění obnovitelných zdrojů energie, které jsou nerovnoměrně rozloženy, se může 

stát pilířem aktivní mírové strategie tohoto století. 

 

V samotném regionu to pak znamená: 

 dosažení výrazné úspory emisí znečišťujících látek ovzduší, výrazné zkvalitnění 

ovzduší v regionu (znečištění ovzduší nezná hranice) 

 zvýšení komfortu bydlení občanů a zvýšení atraktivnosti obcí pro bydlení 

 vytvoření nových pracovních míst 

 vznik nových příležitostí pro podnikání 

 ekonomická stabilizace obcí 

 nové trendy pro místní zemědělství 

 maximální využití místních zdrojů 

 zlepšení vzhledu obcí 

 

Specifikovaný energetický potenciál vytvoří nástroj, který bude podkladem pro cílené 

zavádění OZE. Zároveň stanoví možnosti energetické nezávislosti města nebo jeho 

konkrétních lokalit. 

Proto je nezbytné, aby byl kvantifikován potenciál a cílový podíl energie z OZE na celkové 

produkci energie. Bez stanovení těchto priorit a cílů není možno formulovat politiku 

využívání obnovitelných zdrojů a následně zhodnotit její úspěšnost a míru jejího přispění 

k dosažení environmentálních a rozvojových cílů. Prvotním cílem je shrnout současný stav ve 

využívání OZE a kvantifikovat využitelnost obnovitelných zdrojů energie ve městě Tišnov. 

 

3.2 Potenciál využití OZE ve městě Tišnov 

Energie Slunce 

Město Tišnov díky své poloze a nadmořské výšce má velmi dobrou polohu pro využití 

sluneční energie jako obnovitelného zdroje. Nejen na základě hodnot dopadající solární 

energie na 1 m
2
 – 1 050 kWh (odhad), ale i díky počtu slunečných dní se jedná o oblast 

s nadprůměrnými hodnotami, limitem efektivity je cca 270 dní. 

 

Energie větru  

Město Tišnov díky své poloze má velmi špatné podmínky pro využití energie větru. Celkově 

lze hodnotit možnost využití tohoto zdroje obnovitelné energie jako podprůměrné. Průměrné 

roční hodnoty rychlosti větru se pohybují mezi 1,5 – 2,0 m/s. Vítr je navíc proměnlivý 

a nezaručuje trvalý výkon instalovaných větrných elektráren. K technickým předpokladům je 

nutno připočítat zřejmě komplikované umístění větrné elektrárny v krajině jak z hlediska 

majetkoprávních poměrů, tak z hlediska ochrany přírody – krajinného rázu. 
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Vodní energie 

Využití vodní energie jak na hlavním toku Svratce, tak na jejích přítocích jako jsou Bobrůvka 

a Besének je prakticky vyloučeno vzhledem k tomu, že vhodné lokality jsou již obsazeny. 

Možnost nalézt novou lokalitu splňující všechny zákonné požadavky je problematické, 

nemluvě o vlastním charakteru vodních toků v Tišnově. 

 

Energie biomasy 

Biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu. Je získávána jako odpad 

ze zemědělské činnosti, průmyslové činnosti, jako komunální odpad. Biomasa může být 

i výsledkem záměrné výrobní činnosti v zemědělství, lesnictví. Je nejstarším lidmi 

využívaným zdrojem energie a má obnovitelný charakter. Efektivní a ekologické využití 

biomasy má minimální negativní vliv na životní prostředí. Biomasu je možné využívat 

přímým spalováním i k výrobě ušlechtilých paliv, které podstatně méně zatěžují životní 

prostředí než klasická paliva (černé, hnědé uhlí, lignit, ropa). Její výroba je pro životní 

prostředí spíše přínosem (likvidace odpadů, zalesňování nevyužité a často nevyužitelné půdy) 

než dobývání fosilních paliv. V České republice jsou vzhledem k velké rozloze půdy, která je 

využívána k zemědělským a lesnickým účelům (asi 87 % z celkové rozlohy), dobré podmínky 

pro energetické využití biomasy. K energetickým účelům je možné využít asi 8 mil. tun pevné 

biomasy (Holub, 2009). 

Dalším možným způsobem využití odpadní biomasy je anaerobní fermentace, při které je 

odpadní i cíleně pěstovaná biomasa využívána pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické 

energie. 

 

Geotermální energie 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v Tišnově a nerovnoměrné spotřebě tepla v průběhu 

roku je vhodné tepelné čerpadlo provozovat s akumulací – zásobníkem tepla a s doplňkovým 

zdrojem tepla např. elektrokotlem. V chladnějších měsících s teplotami pod 0 °C tepelné 

čerpadlo dodává pouze část potřebného tepla, zbytek tepla je vyráběn jiným zdrojem (kotel na 

elektřinu, plyn, pevná, kapalná paliva). Tento provoz je nazýván jako bivalentní. Pro vytápění 

tepelným čerpadlem je důležité správně nadimenzovat topnou soustavu. Výhodné jsou 

nízkoteplotní topné soustavy (podlahové topení, velkoplošné radiátory), protože pro efektivní 

využití tepelného čerpadla je nutné, aby rozdíl teplot mezi nízkopotenciálním zdrojem 

a topným okruhem byl co nejnižší (Holub, 2009). 

 

Shrnutí 

Jako perspektivní z hlediska potenciálu využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie 

bylo doporučeno: 

 využití biomasy,  

 solární energie pro ohřev vody, 

 geotermální energie – tepelná čerpadla. 
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4 Hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných 

úspor 

Jednou z nejdůležitějších součástí jakékoliv energetické politiky by měla být zlepšující se 

hospodárnost spotřeby energie, která má řadu zřetelných bezprostředních příznivých dopadů 

na životní prostředí a ekonomiku. Na jedné straně se jedná o úspory energie využíváním 

účinnějších a hospodárnějších zařízení u spotřebitelů, na straně druhé je to snižování 

náročnosti výroby energie ve výrobních systémech a zvyšování účinnosti při přenosu 

a distribuci energie. 

Významnou úlohu v tomto ohledu mohou společně hrát informační kampaně, rozvoj 

energetických služeb a oceňování energetického hospodářství. Prioritou je zavádění AÚEK 

a plánu řízení energetického hospodářství. V rámci programu změny klimatu European 

Climate Change Programme Evropské komise z roku 2003 bylo navrženo zavedení plánu 

řízení a kontroly energetické hospodárnosti (Energy Efficiency Management and Auditing 

Scheme), který by měl menším průmyslovým a obchodním odběratelům pomoci při 

zhodnocení a optimalizaci jejich spotřeby energie. Program by měl také podporovat školení 

a vzdělávání manažerů pro energie a personálu údržby. 

Pro stanovování cílů v oblasti zvyšování energetické účinnosti je v prvé řadě potřeba ocenění 

potenciálu úspor energie. Z hlediska realizovatelnosti je třeba rozdělit potenciál na: 

 

 Dostupný potenciál úspor energie 

Dostupný potenciál úspor je definován jako potenciál, který je technicky realizovatelný na 

úrovni znalostí současné vědy a techniky. 

 

 Ekonomicky nadějný potenciál úspor energie 

Ekonomicky nadějný potenciál úspor je definován jako potenciál, který má z ekonomického 

hlediska dobu návratnosti maximálně do konce životnosti zařízení. 

 

 Ekonomicky nadějný reálný potenciál úspor energie 

Ekonomicky nadějný reálný potenciál úspor je definován jako potenciál, který má 

z ekonomického hlediska dobu návratnosti maximálně do 7 let a vychází z předpokladu 

realizace v 50 % z možných příležitostí. 

 

Ke zvyšování ekonomicky nadějného potenciálu může dopomoci i naplňování cílů Státní 

energetické koncepce. Jedním z těchto cílů je odstraňování problémů a bariér bránících 

realizaci potenciálu úspor. Úkolem energetického řízení v rámci realizace Územní energetické 

koncepce je proto odstraňování identifikovaných překážek ve využívání ekonomicky 

nadějného potenciálu. 
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4.1 Potenciál úspor a jejich realizace u spotřebitelských systémů 

4.1.1 Potenciál úspor v sektoru bydlení 

Způsob stanovení potenciálu úspor v sektoru bydlení 

Technicky dostupný potenciál úspor energie v sektoru bydlení v městě Tišnov byl stanoven na 

základě zvýšení energetické účinnosti ve stávající zástavbě s použitím těchto zjištěných údajů 

a stanovených předpokladů: 

 Data Českého statistického úřadu ze Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2001 a to 

konkrétně počty domů a bytů, jejich stáří a konstrukce a způsob vytápění. 

 Rozčlenění současné spotřeby pro jednotlivé účely (otop, příprava TUV, nezáměnná 

elektřina a ostatní). 

 Současná měrná spotřeba energie na jednu bytovou jednotku dle účelu použití energie. 

 Zohlednění rozdílnosti mezi rodinnými a bytovými domy. 

Kromě zlepšení tepelně-technických vlastností budov bylo dále přihlédnuto k vyšší účinnosti 

vytápěcích soustav (náhrada staršího zařízení novým, změna způsobu vytápění při odklonu od 

pevných paliv, dokonalejší regulace). 

 

Tabulka č. 6 Potenciál úspor energie v sektoru bydlení 

  
Sektor bydlení 

  

Potenciál úspor 

dostupný 
ekonomicky nadějný 

přirozený 
ekonomicky nadějný cílený 

% % % 

Potenciál úspor 60 18 26 

 

Možná energeticky úsporná opatření 

Úsporná opatření v sektoru bydlení mohou začínat u beznákladových opatření, jako je změna 

způsobu chování spotřebitelů, či tzv. energetický management, ale mohou být také 

vysokonákladová, která mohou mít dobrou ekonomickou návratnost, avšak jejich finanční 

náročnost je překážkou pro využívání. Opatření jsou dále rozdělena podle jednotlivých 

konečných způsobů užití energie. 

 

Možnosti úspor organizačního charakteru 

Následující opatření buď přímo pomáhají snížit energetickou náročnost domácnosti, nebo 

alespoň pomáhají odhalit slabá místa v systému, na která je nutné se zaměřit. 

 pravidelné odečítání, registrace a vyhodnocování spotřeby energie a návazné 

přehodnocení zálohových plateb u dodavatelů 

 pravidelné prohlídky a údržba zařízení 

 nepřetápění místnosti, nevytápět nevyužívané prostory, větrání omezit na nezbytně 

nutnou dobu (krátce a intenzivně), používání záclon a závěsů – nezakrývat však 

otopná tělesa 

 při vaření používat přiměřeně velké nádoby, používání poklic na varné nádoby, 

správně zvolené množství vody, využívání tlakových nádob 
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 při chlazení potravin udržovat doporučenou teplotu, výparníkové plochy a těsnění 

dveří udržovat čisté, otevírání dveří na nezbytně nutnou dobu, umístění zařízení 

v chladných místnostech 

 při praní dodržovat doporučené náplně, používat správné teploty, sušit prádlo 

přirozenou cestou 

K dalším možným úsporám lze přispět vhodnou volbou elektrických spotřebičů (třída A), 

používáním kompaktních světelných zdrojů s nižší spotřebou či vyšším využitím denního 

světla. 

 

Možnosti úspor při přípravě TUV 

Ohřev TUV se na spotřebě energie v domácnosti podílí přibližně 20 až 25 %. Spotřeba je 

závislá na počtu členů domácnosti, na jejich zvyklostech a také na vybavení domácnosti. 

Spotřeba vody se může pohybovat od 40 do 100 litrů TUV na jednu osobu denně. 

 

Možnosti úspor: 

 správná volba velikosti ohřívače či zásobníku TUV a jejich izolace a pokud možno 

využívání kombinace se zdroji vytápění v topné sezóně, dodržování teploty TUV 

45 °C 

 nahrazení koupání ve vaně sprchováním, maximální využití kapacity pračky a myčky, 

při ručním mytí neumývat nádobí pod tekoucí vodou 

 používání pákových baterií a perlátorů, instalace měření spotřeby TUV, kontrola 

a údržba rozvodů vody 

Předchozí opatření nejen dokážou uspořit energii na ohřev TUV, ale i snížit celkovou 

spotřebu pitné vody v domácnosti. 

 

Možnosti úspor ve vytápění 

Vytápění tvoří převažující část celkové spotřeby energie v bytové sféře. V klimatických 

podmínkách města Tišnov se vytápí až 8 měsíců v roce. Vytápěním se zajišťuje v tomto 

období požadovaná tepelná pohoda v místnosti. Tento stav pohody je ovlivňován několika 

činiteli – teplotou a relativní vlhkostí vzduchu v místnosti, teplotou stěn a povrchovou 

úpravou stěn. 

Možnosti úspor: 

 volba vhodného zdroje vytápění a správné dimenzování jeho výkonu, způsob 

provozování zdroje podle doporučení výrobce 

 správné dimenzování otopné soustavy, zlepšení izolace rozvodů, včasná údržba otopné 

soustavy, zónování soustavy, individuální regulace v jednotlivých místnostech – 

termoregulační ventily 

 použití ekvitermní regulace s programovým řízením denního režimu, instalování 

měřičů tepla, využití rekuperace či posouzení kombinované výroby tepla a elektřiny 

Při realizaci větších opatření tohoto druhu je nutné postupovat koncepčně a to tak, aby byla 

celá otopná soustava od zdroje vytápění přes regulace až po otopná tělesa správně 

dimenzována. Na tato opatření by měla plynule navazovat také stavebně-technická opatření. 
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Možnosti úspor ve stavebních konstrukcích budov 

Na trhu existuje celá řada kvalitních materiálů vhodných pro úsporná opatření či 

nízkoenergetickou výstavbu. Bariérou ve využívání kvalitních materiálů je však jejich cena, 

která má v současné době rozhodující vliv na jejich využívání. 

Ve svém důsledku mohou i drobné zásahy za relativně nízkou cenu přinést výrazné úspory, 

pouze je však třeba slabá místa nalézt a správně navrhnout řešení. K tomu by měly sloužit 

energetické audity. Především je však nutné klást důraz na údržbu budov. 

Možnosti úspor: 

 zlepšení izolačních vlastností hlavních stavebních konstrukcí domu – dodatečná 

izolace střechy, stropu pod půdou či podlah; izolace vnějších plášťů obvodových stěn 

– zvýšení tepelného odporu na hodnoty doporučené normou 

 opatření ve výplni stavebních otvorů – utěsnění oken a dveří, repase oken s přidáním 

dalšího skla či zasklení sklem s lepšími izolačními vlastnostmi, výměna oken za 

plastová 

Životnost opatření provedených ve stavebních konstrukcích je poměrně dlouhá, dosahuje 

trvání od 20 do 40 let. Za tuto dobu se většina vynaložených finančních prostředků do úprav 

stavebních konstrukcí vrátí, při výpočtu návratnosti je však třeba také uvažovat s vývojem cen 

za energie a přihlédnout k místním specifikám. 

 

 

4.1.2 Úspory v sektoru občanské vybavenosti 

Legislativa ve vztahu k úsporám energie 

Stěžejním dokumentem české legislativy zahrnujícím úsporná opatření v energetice je zákon 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který se zabývá opatřeními pro zvyšování 

hospodárnosti užití energie. Hlavními povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 406 jsou 

zpracování územních energetických koncepcí a především energetických auditů na zákonem 

určené objekty. V terciárním sektoru se právě nachází převážná část objektů, které spadají do 

povinnosti zpracování AÚEK velikostí své spotřeby energie. Hranice této povinnosti jsou 

dány vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 213/2001 Sb. a zněním pozdějších 

předpisů. Tyto legislativní prostředky také určují povinnost zajistit realizaci úsporných 

opatření doporučených v energetickém auditu. Kontrolní činností pro dodržování těchto 

předpisů byla pověřena Státní energetická inspekce. 

Neméně důležitým dokumentem je vyhláška MPO č. 291/2001 Sb. Ta stanovuje podrobnosti 

užití energie při spotřebě tepla v budovách a stanovuje doporučené či závazné tepelně-

technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Hodnoty udávané v této vyhlášce se 

v energetickém auditu porovnávají se skutečnými hodnotami u sledovaného objektu a podle 

této vyhlášky se také posuzuje použitý materiál u novostaveb. 

Evropská legislativa se zmiňuje o hospodaření energií ve své Směrnici o energetické účinnosti 

v budovách – 2001/0098. Podle této směrnice mají členské státy přijmout opatření k tomu, 

aby nové či rekonstruované budovy odpovídaly minimálním požadavkům na energetické 

vlastnosti. V České republice na tuto směrnici navazuje již zmiňovaný zákon č. 406 a jeho 

doprovodné vyhlášky. Z dalších jmenujme např. vyhlášku č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví 

pravidla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. 
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Stanovení potenciálu úspor v terciární sféře 

Je navržena řada opatření, která v případě jejich realizace představují potenciál energetických 

úspor v jednotlivých objektech. K nejčastěji se opakujícím opatřením patří zejména: 

 zateplení svislého obvodového pláště budov, 

 výměna okenních výplní, 

 utěsnění spár stávajících okenních výplní silikonovým těsněním, 

 výměna dveřních výplní, 

 utěsnění spár stávajících dveřních výplní silikonovým těsněním, 

 zateplení střešního pláště, 

 zateplení konstrukcí budovy přiléhajících k zemině, 

 instalace termostatických ventilů, 

 hydraulické vyvážení otopné soustavy, 

 rekonstrukce rozvodů tepla, 

 instalace moderní ekvitermní regulace výkonu, 

 výměna zdrojů tepla a TUV za moderní. 

Technicky využitelný potenciál se v tomto souhrnu pohybuje průměrně okolo 30 %. 

Nezanedbatelný potenciál úspor spadající pod veřejný sektor je třeba hledat také ve veřejném 

osvětlení. Náklady na provoz a hlavně na elektrickou energii jsou značnou položkou obecních 

a městských rozpočtů. Ze Stavebního zákona vyplývá povinnost udržovat řádný pasport 

veřejného osvětlení. Potenciál úspor ve veřejném osvětlení dosahuje obvykle zhruba 25 – 

30 % a pro jeho dosažení je třeba odborné posouzení celé soustavy, tak aby se zlepšovaly 

kvalitativní parametry a nedocházelo k omezování osvětlení na úkon požadovaných 

hygienických a bezpečnostních předpisů. Úspory spočívají tedy především ve výměně svítidel 

za novější a účinnější s moderními světelnými zdroji a v osazení soustav řídícími regulačními 

systémy. 

 

 

Tabulka č. 7 Potenciál úspor energie v sektoru terciární sféry 

Sektor terciární 
sféra 

Potenciál úspor 

dostupný 
ekonomicky nadějný 

přirozený 
ekonomicky nadějný cílený 

% % % 

Potenciál úspor 55 21 35 

 

Možná energetická úsporná opatření jsou obdobná jako v sektoru bydlení. Velkým rozdílem 

je však to, že v domácnosti si každý člověk hospodaří s vlastními prostředky, ale v terciárním 

sektoru tomu tak, až na výjimky (oblast obchodu či služeb ve vlastním objektu), není. 

Hlavním předpokladem dosažení úspor energie je především motivace všech dotčených osob 

šetřit veřejné finanční prostředky. 
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4.1.3 Úspory v podnikatelském sektoru 

Legislativa v průmyslu ve vztahu k energetické účinnosti 

Teprve v několika předchozích letech se v České republice začalo využívat legislativních 

nástrojů k prosazování energetických úspor. Svědčí o tom vydání základních zákonů a jejich 

doprovodných vyhlášek. Patři mezi ně především: 

 zákon č. 406/2000 Sb. „O hospodaření energií“ 

 zákon č. 458/2000 Sb. „O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích“ 

 zákon č. 86/2002 Sb. „O ochraně ovzduší“ ve znění pozdějších předpisů (zákon 

č. 92/2004 Sb. a zákon č. 186/2004 Sb.) 

 zákon č. 76/2002 Sb. „O Integrované prevenci a o omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování“ ve znění pozdějších předpisů (zákon 

č. 521/2004 Sb.) 

 připravovaný zákon „O podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných 

zdrojů energie“ 

 vyhlášky 150 až 154/2001, 212 až 226/2001, 252/2001, 291/2001 a jejich další 

novelizace 

Dále se v současné době pracuje na přejímání evropských směrnic v odvětví energetiky 

a ochrany ovzduší. 

 

Podle §9 zákona č. 406/2000 Sb. má každá fyzická nebo právnická osoba s celkovou roční 

spotřebou energie vyšší než vyhláškou stanovená hodnota povinnost podrobit své energetické 

hospodářství a budovu energetickému auditu. Vyhláška č. 213/2001 Sb., §10 stanovuje tuto 

hodnotu na 35.000 GJ/rok. Termín pro splnění této povinnosti je dán zákonem č. 359/2003 

Sb. (který je novelizací zákona č. 406), a to do 1. 1. 2005. Výstupy AÚEK tvoří soupis 

úsporných opatření a povinným výstupem auditu je energeticky úsporný projekt, který 

vyčísluje jak úspory z hlediska technicko-energetického (realizací uspořená energie), tak 

ekonomického (investiční náklady, návratnost projektu, přepočtenou současnou hodnotu 

investice NPV a výše vnitřní úrokové míry IRR). 

Nejdůležitějším předpokladem je však realizace doporučených energeticky úsporných 

opatření. Stejně jako v jiných odvětvích platí za hlavní motivaci k energetickým úsporám 

především ekonomické pobídky. 

 

Energeticky úsporná opatření v průmyslu 

Pro průmysl a celý podnikatelský sektor platí obdobná opatření jako v předchozích případech. 

Jako další specifická opatřením lze uvést následující: 

 zavedení energetického managementu a instalace měření s následným sledováním 

a pravidelným vyhodnocováním spotřeby a nákladů na energie; 

 modernizace starších řídících systémů  nebo instalace nových; 

 modernizace nebo výměna zastaralého výrobního zařízení za zařízení s vyšší 

energetickou účinností; 



  
 Energetická agentura Vysočiny,  z.s.p.o. 

Nerudova 8, 586 01 Jihlava, tel.: 567 303 323, e-mail: eav@eav.cz 

Územní energetická koncepce města Tišnov Stránka 46 

 rekonstrukce či výměna energetických zdrojů (kotlů, pecí apod.) za účinnější 

s rekonstrukcí navazujících rozvodných sítí a ostatních součástí energetického 

hospodářství; 

 využívání energeticky účinnějších motorových pohonů a osvětlovacích soustav; 

 úspornější využívání chladírenských, klimatizačních a vzduchotechnických zařízení; 

 instalace kogeneračních jednotek a využívání odpadního tepla, rekuperace. 

 

Stanovení potenciálu úspor v podnikatelském sektoru 

Pro stanovení potenciálu energetických úspor v podnikatelském sektoru (průmyslu 

a zemědělství) bylo využito především analýzy struktury a stáří kotelního fondu ve spolupráci 

se zhotovitelem konceptu snižování emisí a imisí v městě Tišnov a také některých 

energetických auditů průmyslových podniků v regionu. 

Dále bylo uvažováno s postupným růstem cen energií, který se nutně promítne do nákladů za 

hotové výrobky a služby. Pro udržení konkurenceschopnosti budou podniky nuceny 

k realizaci energeticky úsporných opatření, která nemusí být za současné situace ekonomicky 

výhodná. 

 

Tabulka č. 8 Potenciál úspor energie v podnikatelském sektoru 

Podnikatelský 
sektor 

Potenciál úspor 

dostupný 
ekonomicky nadějný 

přirozený 
ekonomicky nadějný cílený 

% % % 

Potenciál úspor 22 11 16 

 

 

4.2 Potenciál úspor na straně výroby a dopravy energie 

Legislativní nástroje k účinnosti výroby energie 

Jak je již uvedeno v předešlých kapitolách, hlavními dokumenty jsou dva zákony: 

 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích – (energetický zákon) 

 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

 

Podrobněji se výroby energie týkají prováděcí vyhlášky a nařízení vlády k těmto zákonům. 

Jsou to zejména: 

 vyhláška č. 150/2001 Sb. 

 vyhláška č. 151/2001 Sb. 

 vyhláška č. 153/2001 Sb. 

 

Zákon č. 406/2000 Sb., konkrétně §6 ukládá povinnosti týkající se účinnosti užití energie. 

Odstavec 1) udává povinnosti pro výrobce energie, které jsou dále specifikovány v prováděcí 

vyhlášce č. 150/2001 Sb. 
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Tato vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie při: 

a) výrobě tepelné energie v kotlích; 

b) dodávce tepelné energie na výstupu z kotelny; 

c) výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí; 

d) kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým 

kotlem nebo v souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem anebo 

v kogenerační jednotce s pístovým motorem; 

e) kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku. 

Vyhláška dále určuje způsob stanovení skutečně dosažené účinnosti užití energie v zařízeních 

pro výrobu elektřiny a tepelné energie. 

V §6 odst. 2) zákona č. 406/2000 Sb. jsou dány povinnosti pro distributory energie, které jsou 

upřesněny ve vyhlášce č. 151/20001 Sb. Touto vyhláškou se stanoví podrobnosti účinnosti 

užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie u 

a) parních, horkovodních a teplovodních sítí a sítí pro rozvod teplé užitkové vody 

a chladu včetně přípojek, s výjimkou chladicí vody z energetických a technologických 

procesů, která odvádí tepelnou energii do okolního prostředí, 

b) předávacích nebo výměníkových stanic, 

c) zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie včetně chladu a teplé užitkové vody  

v budovách (dále jen "vnitřní rozvod"). 

Vyhláška také stanoví způsob zjišťování tepelných ztrát zařízení pro rozvod tepelné energie 

a vnitřní rozvod tepelné energie včetně chladu a teplé užitkové vody. 

Zatímco předchozí vyhláška se týká rozvodů tepelné energie, vyhláška č. 153/2001 Sb. se 

týká rozvodů elektřiny. Touto vyhláškou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie 

při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie. 

 

Možné zdroje energetických úspor 

Vzhledem ke konfiguraci zdrojů energií v městě Tišnov je možné nacházet největší možnosti 

energetických úspor ve výrobnách tepla a následných distribučních rozvodech. 

 

Všeobecné kroky směřující k dosažení energetických úspor: 

 rozvoj decentralizovaných zdrojů 

 náhrada zařízení na fosilní paliva za moderní zařízení na zemní plyn, biomasu, 

případně bioplyn 

 při výstavbě nových zdrojů vždy uvažovat s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny 

a umisťovat tato zařízení co nejblíže ke spotřebiteli tepla 

 při využívání kogenerace instalovat nejmodernější a nejúčinnější zařízení 

 

Možná opatření v soustavách CZT 

a) opatření na zdrojích 

 využití kogenerace 

 uplatnění energetického managementu s využitím měřících a regulačních 

systémů 

b) opatření na rozvodech tepla 
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 v místních rozvodech využívat před izolované potrubí a bezkanálové 

technologie 

c) opatření v předávacích stanicích 

 rekonstrukce domovních stanic na decentralizovanou přípravu TUV 

 rekonstrukce cirkulačních čerpadel s využitím elektronické regulace otáček 

 instalace měřících, evidenčních a řídících systémů 

 doplňkové provedení izolací armatur 

 

Ztráty při přenosu elektrické energie jsou způsobeny především fyzikálními jevy a nelze je 

výrazně ovlivňovat. Snižování těchto ztrát lze předcházet při stavbě vedení používáním 

nejlepších a nejosvědčenějších materiálů vodičů a jejich uchycení a také výstavbou vhodného 

typu vedení. Rekonstrukce starých vedení z důvodu ztrát není ekonomicky výhodná, lze tedy 

doporučit modernizaci při dožití technických součástí vedení. 

Jistý potenciál úspor existuje ve snížení ztrát v elektrických stanicích v transformátorech 

a zařízeních regulačních stanic. Vhodné je použití nejmodernějších technických zařízení 

elektrických stanic. 

Dle údajů distributorů elektrické energie se technické ztráty v sítích pohybují mezi 1 až 1,5 %. 

 

Tabulka č. 9 Potenciál úspor energie u výrobních a distribučních systémů 

Druh systému 

Potenciál úspor 

dostupný ekonomicky nadějný ekonomicky nadějný zas. 
Zasahování % 

GJ 
% 

% 
GJ 
% 

% 
GJ 
% 

Zdroje energie 
vč. distribučních 
systémů 

21 9 13 

Distribuční 
systémy 
elektrické 
energie 

6 2 3 

 

 

Variantami rozvoje energetického systému města jsou různé způsoby rozvoje předmětného 

systému v různých možných situacích plynoucích zejména z očekávaných stavů 

zásobovaného území v oblasti podnikatelských subjektů, bytového sektoru a občanské 

vybavenosti a omezujících podmínek kladených na jednotlivé energetické soustavy tvořící 

místní energetický systém. 

Rozvojové varianty reprezentují důsledky možných ekonomických, ekologických, 

energetických, politických a sociálních stavů pro každou kombinaci technických řešení 

vedoucích k uspokojení požadavků definovaných příslušným scénářem prognózy vývoje. 

Při formulaci jednotlivých variant jsme vycházeli ze snahy namodelovat taková řešení, která 

se vzájemně liší zejména v těchto oblastech: 

 nabídkou energetických výrobních a dopravních zařízení, 

 nabídkou úsporných opatření na straně spotřeby, 

 energetickými potřebami definovanými prognózním vějířem vývoje spotřeby 

v budoucím období, 
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 souborem omezujících podmínek, 

 stupněm naplnění rozvojových plánů města. 

 

Při formulaci variant technického řešení rozvoje energetického systému města jsme 

samozřejmě respektovali nutnost kontinuity a stability rozvíjeného energetického systému při 

respektování závěrů vyplynuvších z kritické analýzy stávajícího stavu a požadavků kladených 

na systém definovanými scénáři prognózy potřeb energie v posuzovaném období. 
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5 Možné definice a přínosy cílů rozvojových variant 

1) zlepšení konkurenční pozice ekonomiky; 

2) zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů; 

3) zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury; 

4) podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje. 

 

K dosažení cílů programu rozvoje přispějí navržené programy v oblasti energetiky 

následovně: 

Snižováním spotřeby energií a zvyšováním účinnosti užití energie dojde ke zlepšení životního 

prostředí i kvality technického prostředí. 

Zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie přispívá významně k udržitelnosti rozvoje 

a zlepší podmínky života, a to zejména na venkově. 

Snižování ztrát a zvyšování spolehlivosti sítí, obnovou a hospodárným rozvojem sítí se zlepší 

stav technické infrastruktury. 

Zvyšováním využití decentralizované kombinované výroby elektřiny a tepla se posílí 

schopnost zachování základních funkcí území kraje i v případě možných pohrom. 

Zvýšením informovanosti obyvatel o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie 

a úsporách energie se buduje znalostní občanská společnost, zvyšuje se kvalita sociálního 

prostředí a rozvoj lidských zdrojů. 

Působení navržených programů rozvoje energetického systému je poněkud rozdílné 

v podmínkách měst a venkova. Ve městech mají navržené programy působit především na 

vyšší využití a zkvalitnění stávající síťové infrastruktury při současném zvýšení bezpečnosti 

zásobování energiemi a tím zmírnit dopady vzniklé v důsledku případných krizových situací. 

Na venkově mají programy za cíl zejména zlepšit kvalitu života při současném zlepšení 

životního prostředí. Zkvalitněním života na venkově dojde k omezení migrace obyvatelstva 

z venkova do měst. Realizováním programů vzniknou i pracovní příležitosti pro místní 

obyvatelstvo. Například program zabývající se zvyšováním spotřeby biopaliv vytvoří tržní 

prostor pro účelné pěstování technických plodin, což přinese nové příležitosti alternativní 

produkce zemědělcům. 

 

5.1 Varianty řešení rozvoje energetického systému města Tišnov 

Programy rozvoje: 

1) Program snižování energetické závislosti 

2) Program snižování energetické náročnosti 

3) Program ochrany životního prostředí 

4) Program optimalizace CZT 

 

5.1.1 Program snižování energetické závislosti 

Program pro zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou 

a) Program kogenerace 
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b) Program primární elektřiny z obnovitelných a alternativních zdrojů (voda, vítr 

a slunce) 

 

Program kogenerace 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) umožňuje v porovnání s oddělenou výrobou 

elektřiny a tepla dosáhnout úsporu primární energie 30 až 40 %. Jedná se o zavedení KVET 

u existujících kotelen a u nově budovaných energetických zdrojů. Kogenerační zařízení lze 

využít také při individuálním vytápění větších objektů. V zemědělských provozech 

a čistírnách odpadních vod je možné vyrábět bioplyn a ten používat k pohonu kogeneračních 

jednotek. 

Prioritou je zvýšit podíl zařízení KVET i u menších zdrojů s celkovým instalovaným 

tepelným výkonem do 5 MW. Tyto zdroje nespadají svou velikostí pod zákon č. 406/2000 Sb. 

(§ 7 odst. 1), kde je určena povinnost KVET alespoň energetickým auditem posoudit. Ze 

zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (§3, odst. 8) vyplývá povinnost fyzických 

a právnických osob, je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné, využít u nových staveb 

nebo při změnách stávajících staveb centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, 

pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení 

a jsou povinny ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost zavedení kombinované 

výroby elektřiny a tepla. 

KVET se rovněž docílí zvýšení bezpečnosti CZT a zásobování elektřinou. V současné době se 

ve velké části kotelen spaluje zemní plyn. Při velké havárii nebo teroristickém útoku na 

přenosovou soustavu musí být při ztrátě elektrického napájení výtopenský zdroj odstaven. Při 

využití kogeneračních jednotek, ale i dalších decentralizovaných zdrojů elektřiny (vč. 

alternativních zdrojů), by však bylo technicky možné po určitých úpravách zajistit omezené 

přídělové zásobování elektřinou i v krizové situaci. 

 

Program primární elektřiny z obnovitelných a alternativních zdrojů  

Programy pro zvýšení využití OZE 

a) Program teplo sluncem 

b) Program teplo biomasou (vytápění, bioplynové stanice) 

c) Program geotermální energie (tepelná čerpadla) 

 

Pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v domácnostech a pro technologické procesy 

v průmyslovém sektoru jsou převážně využívány klasické zdroje primární energie běžné 

v teplárenství a elektrárenství. Využití alternativních zdrojů energie má nepochybně v této 

oblasti značný rozvojový potenciál. Energetické využívání alternativních zdrojů znamená pro 

region kladné ekonomické i ekologické dopady. 

Energie slunečního záření a biomasy nalezne uplatnění především v oblastech bez centrálního 

CZT a bez přípojek na zemní plyn, tedy v domácnostech využívajících k vytápění a ohřevu 

vody hnědé uhlí nebo elektrickou energii. Spalování hnědého uhlí způsobuje negativní přímé 

dopady na kvalitu ovzduší obce, produkci znečišťujících látek a skleníkových plynů. 
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Program teplo Sluncem – využití sluneční energie pro vytápění a ohřev užitkové vody 

Využívání energie slunečního záření pomocí solárních kolektorů (fototermických panelů) je 

pro získávání energie k vytápění a ohřevu užitkové vody z hlediska ochrany životního 

prostředí velice vhodným řešením. Výhodou energie slunečního záření je její 

nevyčerpatelnost a všeobecná dostupnost. Velice účinně lze využitím slunečních kolektorů 

omezit potřebu paliv a elektřiny v domácnosti. Využívání solární energie je velmi přínosné, 

neboť po počáteční investici je získávání energie již téměř beznákladové. Svým charakterem 

získávání tepla se hodí do objektů vytápěných jakýmkoli druhem energie. Z hlediska 

udržitelného rozvoje je samozřejmě žádoucí využít jako doplňkový zdroj energie biomasu. Je 

vhodné kombinovat využití energie slunečního záření nízkoenergetickou výstavbou, aby 

energie slunečního záření pokryla co nejvyšší podíl energie na vytápění. 

Překážky bránící vyššímu využití energie slunečního záření: 

 Výstavba objektů bez ohledu na jejich vhodnou orientaci ke světovým stranám, která 

by umožnila efektivní využití sluneční energie. Solární panely lze případně využít i na 

nevhodně orientovaných objektech pomocí zvláštní konstrukce, která úhel nastavení 

vhodně přizpůsobí. 

 Nedůvěra v množství získané energie pomocí slunečních kolektorů v našich 

zeměpisných šířkách. 

 

Program teplo biomasou – využití energie biomasy pro vytápění 

Pro využití biomasy v lokalitě Tišnov se dá předpokládat dřevěná štěpka. Dostupnost 

vzhledem k vývoji stávající situace na trhu s biomasou je velmi problematická a z toho 

důvodu je cena štěpky poměrně vysoká. 

Vzhledem k tomu, že by biomasa nahrazovala pravděpodobně zemní plyn, došlo by ke 

zhoršení emisí v dané lokalitě. 

 

SWOT analýza využití kotelny na biomasu pro vytápění: 

Silné stránky 

 Možnost přímé kontroly odběratelů nad náklady pro výrobu tepla 

 Stabilizace ceny tepla 

 Využití místní suroviny 

 Zaměstnanost obyvatel v regionu 

Slabé stránky 

 Výrazný nárust emisí znečišťujících látek ovzduší, zejména tuhých látek a oxidu 

dusíku 

 Obtížné obstarávání paliva 

 Zvýšení dopravní zátěže v okolí 

 Složitý, organizačně náročný proces vzniku 

Příležitosti 

 Snížení ceny za teplo 

 Využití místních surovin 

 Rozvoj podnikatelského prostředí 
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 Zvýšení zaměstnanosti místních obyvatel 

Hrozby 

 Výrazné zhoršení imisní situace v dané lokalitě (a s tím spojené prostesty občanů) 

 Nárust ceny paliva 

 Výstavba blokových kotelen spojená s rozpadem CZT 

 Změna státní politiky ve vztahu ke zdrojům využívajícím biomasu 

Zhodnocení: 

Vzhledem k současnému vývoji a ke zkušenostem získaným při realizovaných projektech 

kotelen spalujících biomasu zpracovatel nedoporučuje výstavbu tohoto zdroje. V současné 

době se výrazně projevuje vliv nedostatku paliva a vysokých emisí znečišťujících látek v dané 

lokalitě. 

 

Tabulka č. 10 Porovnání znečišťujících látek podle druhu paliva 

Typ znečišťující 
látky 

Kotelna 
biomasa 

Kotelna ZP Kotelna HU 

[g/GJ] [g/GJ] [g/GJ] 

TL  934,93 0,59 711,00 

SO2 74,79 0,28 1 342,00 

NOx  224,38 47,06 171,00 

CO  74,79 9,41 2 564,00 

CxHy  66,57 1,88 570,00 

CO2 0,00 55 560,00 100 000,00 

Legenda: TL – tuhé znečišťující látky  SO2 – oxid síry   

NOx – skupina oxidu dusíku  CO – oxid uhelnatý 
CxHy – vyšší uhlovodíky   CO2 – oxid uhličitý 

ZP – zemní plyn    HU – hnědé uhlí 

 

Priorita se vztahuje na podporu užívání kotlů na biomasu. 

Biomasu je žádoucí využívat z hlediska emisí především jako náhradu za uhlí. 

Spalováním biomasy dochází oproti uhlí k výraznému omezení emisí SO2 a CO2 do ovzduší, 

protože koloběh uhlíku v biomase je uzavřený (kolik uhlíku do biomasy při jejím růstu 

vstupuje, tolik se uvolňuje zpět při jejím spalování). Na druhou stranu je nutné si uvědomit 

i případné negativní dopady ze spalování biomasy. Biomasa má vyšší obsah alkalických 

sloučenin (potaš, sodík), které mohou zapříčinit spékání popelovin, korozi stěn kotle 

a komína. U moderních kotlů je však možné tyto negativní vlivy potlačit. 

Překážky bránící vyššímu využití biomasy: 

 nedostatečně rozvinutý trh a služby s biopalivy (biobrikety, pelety, štěpky) – 

nedostatečné využívání zkráceného distribučního řetězce dodávek biopaliv cestou 

"výrobce  spotřebitel" bez mezičlánku maloobchodu, který jejich cenu zbytečně 

navyšuje (cesta "výrobce  maloobchod  spotřebitel"); 

 stále ještě nedostatečná kapacita výroby biopaliv z biomasy (např. biobrikety), která 

souvisí s existencí velké podnikatelské nejistoty a rizika v tomto oboru podnikání. 
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Program teplo biomasou – bioplynové stanice 

V roce 2007 byla zpracována Studie proveditelnosti na Bioplynovou stanici Tišnov. Město 

Tišnov však samo nemá dostatek biologicky rozložitelného odpadu a je předpoklad, že 

většinu vstupních surovin by muselo mít smluvně zajištěnu. Tato skutečnost však sebou nese 

určité riziko (ukončení smluvního vztahu, výroby nebo přemístění podniků a družstev). Město 

Tišnovmá vysokou zastavěnost katastrálního územía je velmi problematické vyhledat 

vhodnou lokalitu pro umístění stavby BPS (například záplavová oblast řeky Svratky). Postoj 

veřejnosti k výstavbě BPS není kladný. 

 

 

Doporučení: 

Pokud by se měl realizovat záměr výstavby bioplynové stanice, je potřeba kompletně 

aktualizovat existující podrobnou studii proveditelnosti, zejména s důrazem na optimalizaci 

skladby vstupních surovin a na výběr vhodné lokality pro výstavbu BPS. Tato lokalita musí 

být vybrána s ohledem na minimalizaci dopadů na život obyvatel a s ohledem na minimalizaci 

dopadů na životní prostředí při zachování optimálních podmínek pro provoz předmětné 

technologie. 

 

 

Program geotermální energie – tepelná čerpadla 

Energie prostředí (nízkopotenciální teplo obsažené v zemi, vodě i ve vzduchu) vzniká jako 

důsledek dopadající sluneční energie a jako důsledek geotermální energie (energie zemského 

jádra, radioaktivní rozpad uvnitř Země). 

V našich podmínkách lze, až na výjimky, tuto energii využít pomocí tepelných čerpadel (TČ). 

Tepelná čerpadla umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět je na vyšší teplotní 

hladinu a předávat jej pro potřeby vytápění nebo pro přípravu teplé užitkové vody (TUV). 

O využitelnosti tepelné energie rozhoduje kromě jejího množství zejména teplota látky, na 

kterou je tato energie vázána. Podobně jako vodní čerpadlo přečerpává vodu z nižší hladiny 

na vyšší, tepelné čerpadlo převádí teplo o nízké teplotě na teplotu vyšší. 

Primárními zdroji tepla pro využití energie prostředí a geotermální energie jsou: 

 „suché“ zemské teplo hornin („suché“ zemní vrty) 

 podzemní vody (vrty, studnice, zavodněné šachtice starých důlních děl) 

 půdní vrstva (zemní kolektory) 

Tepelná čerpadla mohou využívat jako primární zdroj tepla také povrchové vody (vodoteče, 

jezera, rybníky a jiné akumulace vod), vzduch z okolí, nebo ze sklepních či důlních prostor, 

z tunelů, podzemních kolektorů apod. 

 

5.1.2 Program snižování energetické náročnosti 

V současných podmínkách České republiky je potenciál úspor obrovský, jeho využití může 

výrazně zasáhnout do života celé společnosti. 

Přínosy snižování energetické náročnosti: 

 úspora nákladů 

 zvýšení konkurenceschopnosti 
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 úspora energie v dopravě 

 snížení emisí, zejména CO2 

 vyšší komfort spotřebitelů energie, zvýšení životního standardu, kvalitní bydlení 

 snížení množství odpadů 

 snížení závislosti 

 

Programy snižování měrné spotřeby 

 Program energetických úspor 

 úspory organizačního charakteru 

 úspory při přípravě TUV 

 úspory ve vytápění 

 úspory ve stavebních konstrukcích budov 

 Program pasivních domů 

 Program tepelné ochrany budov 

 Program rekuperace tepla 

 

Opatření ke snížení energetické náročnosti: 

a) Opatření v oblasti koncové spotřeby 

 Větší informovanost a školení veřejnosti a zástupců státní správy a samosprávy 

 Instalace měřičů spotřeby tepla a teplé vody 

 Tepelně technická sanace vnějšího pláště budov 

 izolace vnějších stěn 

 izolace stropů nejvyšších podlaží, popř. střech 

 izolace sklepních stropů 

 utěsnění oken a dveří 

 přidání jedné okenní tabule 

 výměna oken a dveří 

 Instalace měřící a regulační techniky 

 termostatické ventily 

 automatická regulace 

 měřiče spotřeby tepla 

 rozdělovače topných nákladů 

 měřiče spotřeby teplé vody 

 

b) Opatření v oblasti přeměny a dopravy energie 

 Informační programy a školení 

 Energetické audity 

 analýzy tepelných sítí včetně předávacích a výměníkových stanic 

 Pravidelná údržba kotelen 

 pravidelné odstraňování usazenin sazí v kotli 

 pravidelné seřizování a čištění regulačních klapek 

 pravidelné seřizování hořáků 
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 pravidelná výměna opotřebených částí kotle 

 kontrola těsnosti kotle 

 Použití kondenzačních kotlů 

 Snížení ztrát v rozvodu  

 kontrola a opravy izolace  

 decentrální příprava teplé užitkové vody 

 intervalový provoz zásobování teplou vodou 

 sanace rozvodné sítě dálkového tepla 

 přechod na regulaci dodávaného tepla regulací počtu otáček oběhových 

čerpadel, tj. změnou množství namísto změny teploty oběhové vody 

 Využití odpadního tepla 

 Regulace a měření 

 Kogenerace 

  

c) Opatření v oblasti využívání obnovitelných a alternativních zdrojů 

 Solární kolektory      

 Biomasa 

 Elektřina z obnovitelných a alternativních (voda, slunce, geotermální energie) 

 

 

5.1.3 Program ochrany životního prostředí – snižování emisí 

Tabulka č. 11 Emisní zátěž od energetických zdrojů 

Typ 
znečišťující 

látky 

Emise BP 
Kotelna 
biomasa 

ZEVO 
Emise 

elektřina 
Kotelna ZP Kotelna HU 

[g/GJ] [g/GJ] [g/GJ] [g/GJ] [g/GJ] [g/GJ] 

TL  8,74 934,93 1,73 25,91 0,59 711,00 

SO2 69,93 74,79 8,55 489,38 0,28 1 342,00 

NOx  209,79 224,38 79,20 415,70 47,06 171,00 

CO  69,93 74,79 3,28 39,30 9,41 2 564,00 

CxHy  69,93 66,57 0,45 39,00 1,88 570,00 

CO2 0,00 0,00 _ 325 000,00 55 560,00 100 000,00 

Legenda: TL – tuhé znečišťující látky  SO2 – oxid síry   

NOx – skupina oxidu dusíku  CO – oxid uhelnatý 
CxHy – vyšší uhlovodíky   CO2 – oxid uhličitý 

BP – bioplynová stanice   ZEVO – zařízení na energetické využití odpadu 

ZP – zemní plyn    HU – hnědé uhlí 

 

Realizace úspor energie a emisí 

Úspora energie a emisí náhradou paliva 

Přestože vytápění tuhými fosilními palivy je ve městě Tišnov zastoupeno velmi malým 

podílem, skýtá tento druh vytápění potenciál možných úspor energie i emisí. Spalování 
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tuhých fosilních paliv v domácích topeništích lze nahradit vytápěním biomasou v podobě 

dřeva, štěpky, pelet či briket. Následující tabulka a graf uvádí srovnání emisí ze spalování 

obou druhů paliv při úvaze náhrady poloviny zdrojů domácího vytápění na uhlí zdroji na 

biomasu. 

 

Domácnosti 

Celková spotřeba energie v domácnosti se výrazně liší zejména podle velikosti obytné plochy, 

přičemž globálně ji můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

 spotřeba energie v bytech – 60 až 90 GJ/rok  

 spotřeba energie v rodinných domcích – 90 až 120 GJ/rok (velká vytápěná plocha)  

Z celkového množství spotřebované energie připadá cca 56 % na vytápění objektu, asi 21 % 

na ohřev vody a zbylých cca 20 % na přípravu jídel, chlazení potravin, praní a žehlení, 

osvětlení a ostatní spotřebiče. 

Nejvíce energie je tedy potřeba na vytápění objektu, kde lze ročně ušetřit orientačně 6 – 12 

GJ. Nezanedbatelná je i potencionální roční úspora při ohřevu vody 5 – 7 GJ, zatímco 

u ostatních spotřeb jsou i potencionální úspory relativně nízké, celkem 1,5 – 3 GJ za rok. 

 

Tabulka č. 12 Možné úniky tepla z rodinného domu 

Místo možného úniku tepla z RD Možný únik tepla v % 

Okna a vnější dveře 30 – 35 

Obvodové stěny 25 – 35 

Stropy a střechy 10 – 15 

Podlahy   5 – 15 

 

Opatření k minimalizaci energetických ztrát v objektu: 

 Izolace proti povětrnostním vlivům a slunečnímu záření, snížení energetických ztrát 

zlepšenou izolací. 

 Produkce vytápěcí a/nebo chladicí energie podle potřeby. 

 Efektivní využití cizích zdrojů tepla v budovách, příp. efektivní využití stávajícího 

zdroje chladu (např. volným nočním chlazením). 

 Efektivní, pokud možno nízkoztrátový, rozvod tepla a chladu v budově. 

 Využití energií z obnovitelných zdrojů, příp. co možná největší účinnost také při 

využívání fosilních energií (kondenzační nebo nízkoteplotní kotle). 

 Optimální nastavení/parametrizace stávajících vytápěcích, ventilačních 

a klimatizačních zařízení. 

 Redukce spotřeby proudu ve vytápěcích, ventilačních a klimatizačních zařízeních 

(cirkulační čerpadla, ventilátory atd.). 

 

Program optimalizace CZT v Tišnově 

Rozvoj systémů centrálního zásobování teplem v minulých desetiletích představoval na svou 

dobu pokrokový a efektivní způsob vytápění nově stavených bytových domů a vzhledem 

k nedostupnosti ušlechtilých paliv byl prakticky jediným možným řešením. V poslední době 
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přešla většina centrálních zdrojů z původních paliv (většinou uhlí nebo těžký topný olej) na 

zemní plyn, což vedlo ke zvýšení palivové složky ceny tepla. V této situaci může být teplo 

vyrobené v lokálním zdroji, tj. domovní kotelně nebo etážovém topení, cenově výhodnější. 

Rozdíl celkové ceny plynu pro velkoodběratele a střední a menší odběratele není velký a tato 

výhoda zdrojů CZT se ztratí vlivem ztrát v distribučních rozvodech. Faktorem rozhodujícím 

o možné výhodnosti domovní kotelny jsou proto investiční náklady na její instalaci a způsob 

jejich rozpočítání do ceny tepla. Investiční náročnost zřízení domovní kotelny závisí na 

vhodnosti místních podmínek v každém konkrétním případě, tj. především na dostupnosti 

kapacity rozvodů zemního plynu a stavebních nákladech na zřízení kotelny a odkouření. 

Obecně lze říci, že pro některé domy je realizace snazší a levnější a pro jiné obtížnější 

(SEVEN, 2007). 

 

Pro systémy CZT jsou v současnosti charakteristické zejména tyto jevy: 

 klesající spotřeba tepla 

 snaha o snižování ceny tepla 

 odpojování odběratelů v důsledku přechodu na budování zdrojů v místě spotřeby 

 snižování ceny vstupních komodit (zejména zemního plynu) po dobře provedených 

soutěžích na dodavatele 

 kolísání cen vstupních komodit v závislosti na ceně ropy na světových trzích a vlivem 

kolísání kurzu české koruny k euru a dolaru 

 snaha o využívání alternativních paliv a technologií 

 zvyšování účinnosti využití energie vstupních surovin 

Jedním z hlavních cílů Územní energetické koncepce města Tišnov je odpovědět na otázky 

spojené se zajištěním dalšího provozu systému CZT ve městě, možnou diverzifikací soustavy 

zdrojů tepla a vlivem možných změn v systému CZT na životní prostředí. 
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5.2 Hlavní požadavky města Tišnov 

 možný vývoj otopové soustavy po vypršení stávajících smluv s odběrateli, řešeno 

v kapitole 5.2.2 

 dopady na otopovou soustavu v případě, že dojde k postupnému budování vlastních 

domovních kotelen, řešeno v kapitole 5.2.3 

 dopady na budovy města připojené na CZT, řešeno v kapitole 5.2.3 

 provedení posouzení z pohledu celého města (otopové soustavy), ale i jednotlivých 

okruhů (Klucanina, U Humpolky, Květnice), řešeno v kapitole 5.2.4 

 analýza dopadů a rizik v jednotlivých alternativách řešení CZT, řešeno v kapitole 5.2.5 

 vyhodnocení environmentálních a ekonomických dopadů jednotlivých variant řešení 

CZT, řešeno v kapitole 5.2.5 

 analýza vývoje ceny tepla, řešeno v kapitole 5.2.6 

 vývoj po realizaci předpokládané investice do kogeneračních zdrojů, řešeno v kapitole 

5.2.7 

 analýza dopadů na životní prostředí, zejména hluk a emise řešeno v kapitole 5.2.8 

 vyhodnocení možných rizik vyplývajících ze současně platných smluvních vztahů 

s dodavatelem tepla z hlediska provozního a technického, řešeno v kapitole 5.2.9 

 vytvoření modelové situace bytového domu s využitím CZT a blokovou kotelnou, 

řešeno v kapitole 5.2.10 

 

5.2.1 Vyhodnocení umístění nové kotelny v lokalitě Květnice a Hony za 

Kukýrnou 

Zhodnocení výchozího stavu se týká především zhodnocení dosavadního provozu, stavu 

technologie a parametrů provozu stávající kotelny K30. Dále se jedná o posouzení 

projektového záměru z pohledu zvýšení účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě tepelné 

energie. Záměr je třeba hodnotit ve vztahu k dopadům na provoz stávajícího zařízení, na 

přínosy v oblasti úspor energií, snížení emisí CO2, celkových nákladů na provoz 

a ekonomických přínosů. 

Bloková kotelna K30 prošla v roce 2004 rozsáhlou rekonstrukcí technologie. V kotelně jsou 

instalovány tři teplovodní plynové kotle firmy FROLING GmbH &Co. Jeden plynový kotel 

typ EUROMAX s výkonem 1 600 kW a dva kotle typ EUROTWIN s výkonem 2 x 1 250 kW 

s celkovým instalovaným výkonem 4100 kW. 

Instalovaný výkon obou zdrojů K30 a K28 je při výpočtu dle ČSN 060310, Příloha 1 

posouzen jako nedostatečný. Určený přípojný výkon zohledňuje předpokládaný nárůst odběru 

tepla v sídlišti Hony za Kukýrnou z důvodů další výstavby a připojení tří objektů Penzionu na 

ulici Králova, ve kterých fyzicky dožívají domovní kotelny. Účinnost spalování kotlů se blíží 

účinnosti deklarované výrobcem (92 %) a svědčí o dobrém technickém stavu a dobrém 

systému provozu blokových zdrojů. V systému CZT zásobujícím teplem sídliště Květnice 

a Hony za Kukýrnou bude v blízkém výhledu chybět výkon 818 kW. Projektový záměr 

předpokládá instalaci kogenerační jednotky (KJ). 
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Předpokládá se další výstavba bytových domů a celkově je potřeba tepelného příkonu cca 800 

kW a stávající zdroje Tepla CZT v Tišnově nebudou schopny nárůst potřeby zabezpečit ani 

s využitím špičkového zdroje Kotelně Květnická. 

 

Další důležitý faktor je, že zdroje tepla provozované v kotelnách Penzion B – K2, 

Penzion C – K4 a Penzion D – K13 jsou již ve špatném stavu a je velmi obtížné je 

udržovat v chodu.  

Tento fakt se může řešit následujícími Variantami: 

 

Varianta I: V rámci stávající smlouvy o provozování soustavy CZT mezi Městem Tišnov 

a TEPLEM T, která je platná do roku 2019, se mohou stávající kotelny zrušit a provést 

napojení rozvodů CZT po vybudování nového zdroje Hony za Kukýrnou. 

 

Varianta II: Provést výměnu plynových kotlů a rekonstrukcí řízení vytápění. 

Předpokládá se využití kondenzačních kotlů. 

 

Doporučení:  

Doporučujeme pronajímateli na základě Smlouvy o nájmu uzavřené dne 31. 1. 2002, aby 

nájemce pronajímateli předložil jednotlivé varianty s ohledem na cenu tepla pro 

konečné uživatele.  

Na základě výše uvedené smlouvy v článku VI odstavec 1 a 2 je nájemce povinen 

provádět modernizaci a rekonstrukce centrálních sousta na svůj náklad. 

 

Původní záměr byl provést dostavbu kotelny K30 a do ní umístit kogenerační jednotku, 

vzhledem k obavám obyvatel o místní zhoršení hlukových a environmentálních 

podmínek, byla navržena nová varianta výstavby nového zdroje, a to u silnice v lokalitě 

Hony za Kukýrnou. 

Tato varianta rovněž koresponduje se stávající energetickou koncepcí, při výstavbě 

nových zdrojů využívat nejmodernější a nejefektivnější technologie a to kogenerační 

jednotky jsou. 

Na základě hlukové a rozptylové studie nedojde výstavbou zdroje k výraznému zhoršení 

životního prostředí. 

 

 

Opatření na zvýšení účinnosti CZT  

 

1) Pro zvýšení výkonu soustavy CZT instalovat kogenerační jednotku D770 dodavatele 

TEDOM s.r.o. s tepelným výkonem 855 kW a elektrickým výkonem 850 kW.  

 Realizací těchto opatření dojde k náhradě části tepla, které je vyráběno v plynových 

kotlích a k ekonomickému přínosu z důvodu prodeje elektřiny do DS. 

 Dimenze KJ se odvíjí od využití vyrobeného množství tepla v systému a odpovídá 

návrhu firmy TEDOM. 
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 Provoz KJ doporučujeme, dle prodeje elektřiny ve vysokém tarifu (VT), provozovat 

12 provozních hodin za den. Pro tento režim je výrobci poskytován příspěvek k ceně 

elektřiny. V období letních měsíců bude přebytečné teplo ukládáno v akumulační 

nádrži o objemu 70 m
3
. 

 Realizovatelnost je podmíněna využitím celého objemu vyrobeného tepla v KJ ve 

stávajícím topném systému a také prodejem celého objemu vyrobené elektřiny. 

 Negativním jevem je samozřejmě výrazně nižší účinnost výroby tepla v KJ oproti 

plynovým kotlům. 

 

 

2) Pro zlepšení účinnosti rozvodů především v lokalitě Květnice a snížení vlivu dvou 

úrovňového předávání tepla v objektech sídliště Hony za Kukýrnou instalovat 

samostatnou ekvitermní regulaci topných větví pro obě sídliště. 

 Demontovat oběhová čerpadla OČ 1 a OČ 2 typu GRUNDFOS LP 100 – 125, která 

zajišťují oběh topné vody pro větev Květnice a přemístit je do přívodního potrubí DN 

100 před vstupem do venkovního rozvodu. 

 Čerpadla přemístit vč. uzavíracích armatur. 

 Dopojení stávajícího rozdělovače topné vody a provedení nové motorické el. instalace 

pro napojení a ovládání čerpadel. 

 

Tabulka č. 13 Tabulka parametrů kogenerační jednotky 

Maximální elektrický výkon 800 kW 

Maximální tepelný výkon  855 kW 

Příkon v palivu  1 891 kW 

Účinnost elektrická  42,3 % 

Účinnost tepelná  48,1 % 

 

 

Posouzení realizovatelnosti projektového záměru 

 Zvýšení tepelného výkonu instalací kogenerační jednotky (KJ) typu TEDOM 

QUANTO SP je v kotelně realizovatelné jak z hlediska stavebního, tak i připojitelnosti 

do současné technologie. 

 Dimenze elektrického výkonu KJ souvisí s předpokládaným finančním efektem 

vyplývajícím z prodeje elektřiny do distribuční sítě (DS). Předpokládá se provoz KJ 

v režimu paralelního chodu s distribuční sítí. 

 Realizovatelnost je podmíněna využitím celého objemu vyrobeného tepla v KJ ve 

stávajícím topném systému a také prodejem celého objemu vyrobené elektřiny. 

 Negativním jevem je samozřejmě výrazně nižší účinnost výroby tepla v KJ oproti 

plynovým kotlům. 

 Porovnání provozu obou technologií tj. plynových kotlů a součinnosti KJ s plynovými 

kotli lze z pohledu úspor energií hodnotit pouze srovnáním primárních energií 

v palivu. 
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 Dále je třeba zohlednit pro systém s KJ úsporu energie v palivu odpovídající výrobě 

elektřiny v systémovém zdroji elektrifikační soustavy ČR (hnědouhelné elektrárny), 

která je ekvivalentní elektřině dodané z KJ do DS. 

 Obdobným způsobem jsou hodnoceny také úspory emisí CO2. 

 Pouze elektřina z vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) má ze 

zákona právo na podporu. Posouzení, zda se jedná o vysoce účinnou KVET stanovuje 

evropská směrnice (2004/08/EC), která je zapracována do Vyhlášky č. 344/2009 Sb. 

 Z pohledu tohoto zákona jsou zařízení KVET s instalovaným elektrickým výkonem do 

1 MW považovány za vysoce účinné automaticky, je-li jejich energetická úspora 

PES>0. 

 Zprovoznění ekvitermní regulace je možno provést buď pouze úpravou současného 

stavu, nebo rekonstrukcí rozvodu v kotelně. 

 

Mapa stávajícího a navrhovaného stavu 

 

Vysvětlivky 

 
Z výše uvedené situace je patrné, že nainstalovaný tepelný příkon bude schopen pokrýt 

potřebu tepla pro Penziony B, C, D, zároveň by pokryl potřebu pro novou výstavbu. Dále by 
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bylo umožněno provozování podstatné části otopného systému CZT – za pomoci ekvitermní 

křivky. Z tohoto důvodu je varianta výstavby nového zdroje vhodné řešení. Instalovat 

respektive rekonstruovat ekvitermní regulaci větví pro lokality Květnice a Hony za Kukýrnou 

tak, aby umožňovala udržování rozdílných teplot otopné vody v obou větvích. 

 

 

5.2.2 Možný vývoj otopové soustavy po vypršení stávajících smluv 

s odběrateli 

Dají se předpokládat následující možnosti: 

1) Bude vypsáno nové výběrové řízení a zařízení bude provozováno stávajícím 

způsobem. 

2) Město Tišnov zřídí svou vlastní organizaci, která bude provozovat systém CZT. 

3) Možnost odpojení odběratelů ze sítě CZT a vybudování blokových kotelen. 

 

Předpokládají se dvě zásadní opatření, za prvé zůstane v provozu systém CZT minimálně ve 

stávajícím rozsahu (možno nalézt i další body připojení do soustavy), anebo částečné odpojení 

bytových domů od systému a vybudování blokových domovních kotelen. 

 

 

5.2.3 Dopady na otopovou soustavu v případě, že dojde k postupnému 

budování vlastních domovních kotelen, dopady na budovy města 

připojené na CZT 

 

Slabé stránky pro odběratele: 

 Nedohody účastníků 

 Složitý proces přechodu od CZT k blokovým kotelnám 

 Složitý, organizačně náročný proces vzniku 

 Nutnost budování rozvodů plynu 

Informace byly získány od RWE, protože provoz blokových kotelen je nutný za 

předpokladu středotlakého rozvodu zemního plynu. V dané lokalitě je rozveden do 

bývalých centrálních a stávajících kotelen, pro připojení dalších domů, případně 

jednotlivých vchodů, by bylo nutné vybudování nových středotlakých rozvodů. 

 Velmi obtížné vymáhání plateb za teplo od případných neplatičů 

 Složitý postup při organizaci provozu – rozúčtování nákladů, platby, evidence, řešení 

standardních i nestandardních provozních stavů (revize, dohled, údržba, poruchy) 

Hrozby pro obyvatele: 

 Nepříznivá změna imisní situace v některých lokalitách 

 Nezodpovědné spalování látek tvořících jedovaté nebo zdraví škodlivé spaliny 

Zpracovatel by doporučil Městu Tišnov, aby případné blokové kotelny byly na zemní 

plyn 

 Změna struktury využívaných paliv vedoucí ke zvýšení emisí 
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 Změna struktury cen paliv pro jednotlivé skupiny zákazníků ze strany dodavatelů 

 Nárůst ceny tepla pro odběratele z CZT po odpojení části odběratelů 

 Dopady budování blokových kotelen na otopovou soustavu CZT Města Tišnov by ve 

větší míře měly za následek podstatný nárůst ceny pro ostatní odběratele. Důvod je, že 

by se snížil odběr tepla, ale režijní a provozní náklady zůstanou na stejné úrovni 

(provoz čerpadel, ztráty v rozvodech, kontroly a revize zařízení CZT) a tyto náklady 

by se musely rozpočítat do ceny tepla. 

 

 

Tabulka č. 14 Příklad výpočtu ceny tepla pro stávající odběr Varianta 1 a po snížení 

odběru Varianta 2 

Položka 

Varianta 1 Varianta 2 

54 330 GJ/rok 34 330 GJ/rok 

Náklady 
celkem v Kč 

Náklady na 
1 GJ [Kč/GJ] 

Náklady 
celkem v Kč 

Náklady na 
1 GJ [Kč/GJ] 

1. Variabilní náklady (Kč) 21 460 350    395    13 560 200    395    

2. Fixní náklady (Kč) 11 102 427    204    11 102 427    323    

          

Investiční náklad 0    
 

0      

Fixní náklady a zisk celkem 32 562 777      24 662 627      

Celkem náklady a zisk 32 562 777      24 662 627      

Množství tepelné energie (GJ) 54 330      34 330      

Splátka úvěru 0      0      

Cena (Kč/GJ)    599      718    

 

Dopady na budovy města připojené na CZT: 

Dopady na budovy Města Tišnov jsou patrné z výše uvedené tabulky, kde je uvedena pro 

názornost spotřeba ve stávajícím stavu a poté snížena o cca 40 %, při variantě 2 se zvednou 

náklady města o cca 20 %. 

 

 

5.2.4 Provedení posouzení z pohledu celého města (otopové soustavy), ale 

i jednotlivých okruhů (Hony za kukýrnou, U Humpolky, Květnice) 

Zhodnocení výchozího stavu se týká především zhodnocení dosavadního provozu, stavu 

technologie a parametrů provozu stávající kotelny K30. Dále se jedná o posouzení 

projektového záměru z pohledu zvýšení účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě tepelné 

energie. Záměr je třeba hodnotit ve vztahu k dopadům na provoz stávajícího zařízení, na 

přínosy v oblasti úspor energií, snížení emisí CO2, celkových nákladů na provoz 

a ekonomických přínosů. 

Okruh Sídliště pod Květnicí je v současné době zásobováno z blokové kotelny K30 a 

špičkové kotelny K 28, celkový příkon je 5560 kW. 
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Pokud bude realizována výstavba bytových domů, může nastat situace, že v systému CZT 

zásobujícím teplem sídliště Květnice a Hony za Kukýrnou bude v blízkém výhledu chybět 

výkon cca 800 kW. Projektový záměr předpokládá instalaci kogenerační jednotky (KJ). 

Původní záměr byl provést dostavbu kotelny K30 a do ní umístit kogenerační jednotku, 

vzhledem k obavám obyvatel o místní zhoršení hlukových a environmentálních podmínek, 

byla navržena nová varianta výstavby nového zdroje, a to u silnice pod vrchem Klucanina. 

Tato varianta rovněž koresponduje se stávající energetickou koncepcí, při výstavbě nových 

zdrojů využívat nejmodernější a nejefektivnější technologie a to kogenerační jednotky jsou. 

Na základě hlukové a rozptylové studie nedojde výstavbou zdroje k výraznému zhoršení 

životního prostředí. 

Situace okruhu u Humpolky je stabilizovaná, vytápění je prováděno z kotelny K8, celkový 

příkon je 940 kW. 

Okruh sídliště pod Klucaninou  je v současné době provozován z kotelny K07 Horova a 

špičkový zdroj je kotelna K 38 Halasova, celkový příkon je 3 290 kW. Tato část systému CZT 

v Tišnově využívá nejnovější poznatky a trendy ve vytápění. Není zde připravováno jenom 

teplo, ale také se zde využívá kogenerační proces spalování zemního plynu. Jsou zde 

nainstalovány dvě kogenerační jednotky 2 * 140 kWe.  

 

  

5.2.5 Analýza dopadů a rizik v jednotlivých alternativách řešení CZT, 

vyhodnocení enviromentálních a ekonomických dopadů jednotlivých 

variant opatření 

Varianta I.: zůstane zachován systém CZT  

 

Varianta II.: částečné bude zachován systém CZT, dojde k odpojení bytových domů 

a vybudování domovních kotelen 

 

Alternativy: 

a) Stávající stav. 

b) Přechod od CZT k decentralizované dodávce tepla. Nové zdroje budou budovány 

v podobě blokových kotelen v místě odběru. Zdroje mohou mít podobu kotelny pro 

jeden dům, kotelny pro skupinu domů i kotelen pro každý byt. Pravděpodobná je 

kombinace všech variant. 

c) Modernizace CZT spočívající v modernizaci stávajících zdrojů – instalace nových, 

vysoce účinných technologií, přechod k vícepalivovému systému, optimalizace 

využívání zdrojů a paliv. 

 

Sociální hledisko (cena, komfort, dostupnost, bezpečnost) 

 Celková platba za teplo +/- 

 Komfort + – zajištění kvalitní dodávky (regulace, časová dostupnost…) 

 Možnosti ovlivňování vývoje, trendů 

 Narušování životního prostoru ostatních 
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Bezpečnost dodávek 

 Možnost havárií 

 Zálohování 

 Rychlost oprav poruch 

 Nárůst problémů vzhledem k většímu množství komponentů 

Emise související s využívanými palivy 

 Emisní situace v lokalitě 

 Nebezpečí využívání nestandardních paliv 

 Účinnost spalování 

Rizika 

 Přechod na neušlechtilá paliva (živelnost) 

 Spory a nedohody uživatelů – vzájemné soužití 

 Finanční vztahy mezi uživateli (neplatiči…) 

 Nevytvoření dostatečné realizační struktury 

 Obtížné přechodové období 

 Životní cyklus technologií a komponentů (šetření na opravách) 

Ostatní kritéria 

 Obsluha, servis, revize, finanční vztahy 

Technická realizovatelnost 

 Kapacita sítí rozvodu plynu 

 Možnost vybudování přípojek 

 Technická realizovatelnost v objektech (kotelny, komíny, odvod spalin, 

napojení) 

 

Vyhodnocení environmentálních a ekonomických dopadů jednotlivých variant opatření: 

Environmentální vyhodnocení varianta I: z environmentálního hlediska dojde 

vybudováním nové kotelny osazené nejmodernější kogenerační technikou k celkovému 

významnému a dlouhodobému snížení emisí CO2. Také dosažené měrné náklady na 

odstranění 1 kg emisí CO2 za rok jsou velmi nízké. Produkce emisí ostatních znečišťujících 

látek v místě provozu kogenerační jednotky je mírně zvýšená, ale je hluboko pod emisními 

limity pro spalovací proces stacionárního zdroje. Projekt je z environmentálního hlediska 

přínosem. 

Environmentální vyhodnocení varianta II: z environmentálního hlediska by došlo 

k faktickému snížení spotřeby paliva a z toho vyplývající snížení emisí. V dané lokalitě by se 

snížil výskyt emisí o ztráty tepla, které vznikají v rozvodech CZT. Dále se dá předpokládat 

snížení spotřeby vstupního paliva díky osazení nejmodernějších zdrojů tepla ze zemního 

plynu. Vzhledem k tomu, že by bylo vyráběno pouze teplo (bez elektrické energie), budou 

místní emise nižší. Oproti navrhovanému stavu dojde vybudováním nové kotelny osazené 

nejmodernější kogenerační technikou k celkovému významnému a dlouhodobému snížení 

emisí CO2. Také dosažené měrné náklady na odstranění 1 kg emisí CO2 za rok jsou velmi 

nízké. Produkce emisí ostatních znečišťujících látek v místě provozu kogenerační jednotky je 

mírně zvýšená, ale je hluboko pod emisními limity pro spalovací proces stacionárního zdroje. 

Projekt je z environmentálního hlediska přínosem. 
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Ekonomické vyhodnocení: 

Pokud budeme vyhodnocovat cenu tepla pro odběratele pro porovnání výše uvedených 

variant, pro Variantu I je třeba vzít v úvahu nižší sazbu DPH při prodeji, dále je nutno 

uvažovat nižší nákupní cenu paliva – zemního plynu, než už odběratelů pro blokové kotelny. 

Je jednoznačně prokázáno, že ceny za rezervaci výkonu soustavy jsou pro malé zdroje vyšší 

než u velkých zdrojů, rovněž je nutno započítat poplatky za odběrová a měřící místa. Pro 

Variantu II je nutno uvažovat nemalé investiční náklady na vybudování prostoru kotelny, 

odvodu spalin, přívodu zemního plynu v dostatečné kapacitě. 

 

V níže uvedené tabulce je uvedeno ekonomické porovnání možné ceny tepla pro variantu I 

samostatné CZT a ve Variantě II bloková kotelna. 

Cena (Kč/GJ)  Varianta I  624    Varianta II  662    

Stávající cena CZT (Kč/GJ)   615      615    

Stávající cena CZT-možné snížení 
(Kč/GJ)   605      605    

 

Dále je uvedeno porovnání cen tepla při případném odpojení cca 40 % odběratelů pro CZT 

Položka 

Varianta 1 Varianta 2 

54 330 GJ/rok 32598 GJ/rok 

Náklady 
celkem v Kč 

Náklady na 
1 GJ [Kč/GJ] 

Náklady 
celkem v Kč 

Náklady na 
1 GJ [Kč/GJ] 

1. Variabilní náklady (Kč) 21 460 350    395    12 876 210    395    

2. Fixní náklady (Kč) 11 102 427    204    11 102 427    323    

          

Investiční náklad 0    
 

0      

Fixní náklady a zisk celkem 32 562 777      24 662 627      

Celkem náklady a zisk 32 562 777      24 662 627      

Množství tepelné energie (GJ) 54 330      32598      

Splátka úvěru 0      0      

Cena (Kč/GJ)    599      718    

V následující tabulce a grafu je uveden model možného odpojování bytových domů od CZT, 

od 10 % odpojených až po 80% odpojených domů, v závislosti na ceně tepla. Je zde 

samostatně uvedena částka, o kterou se cena tepla zvýší pro objekty města navíc oproti ceně 

tepla. 

Vstupní hodnoty:  54 330 GJ 

 variabilní náklady 21 460 350 Kč 

 fixní náklady 11 102 427 Kč  

 

% odpojených 
domů 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 

variabilní nákl. 19314315 17168280 15022245 12876210 10730175 8584140 6438105 4292070 



  
 Energetická agentura Vysočiny,  z.s.p.o. 

Nerudova 8, 586 01 Jihlava, tel.: 567 303 323, e-mail: eav@eav.cz 

Územní energetická koncepce města Tišnov Stránka 68 

množství tepla 
GJ 48897 43464 38031 32598 27165 21732 16299 10866 

fixní/GJ 227 255 292 341 409 511 681 1 022 

variabilní/GJ 395 395 395 395 395 395 395 395 

cena tepla  
Kč/GJ 622 650 687 736 804 906 1 076 1 417 

zvýšení ceny 
tepla pro město 
Kč/GJ 23 51 88 137 205 307 477 818 
 

 

Graf č. 4 Zvýšení ceny tepla pro Tišnov 

 
 

5.2.6 Analýza vývoje ceny tepla 

V současné politické a hospodářské situaci je odhad ceny zemního plynu a elektrické energie 

považován za věštění z křišťálové koule. Ale reálně ve výpočtech je započítán nárůst cen 

o cca 3 % ročně, v letech 2012 a 2013 bude nárůst větší z důvodu změny sazby DPH, protože 

CZT je účtováno v nižší sazbě. 

Zemní plyn 

Dovozní ceny zemního plynu 
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Dovozní cena zemního plynu je silně závislá na ceně ropy, kterou následuje 

s několikaměsíčním zpožděním. 

Výkyvy cen zemního plynu v závislosti na ceně ropy jsou tlumeny dlouhodobými obchodními 

smlouvami a s rostoucím využitím zemního plynu pro výrobu elektřiny i částečnou vazbou 

ceny zemního plynu na cenu uhlí. Pro srovnání jsou na obrázku uvedeny i ceny ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG). 

 

Spotřebitelské ceny zemního plynu 

Průmysl 

Cena zemního plynu se zpožděním mění podle ceny surové ropy s jistým tlumením vlivem 

obchodních smluv. Cena zemního plynu pro výrobu elektřiny ve velkých zdrojích je asi 

o 15 % nižší. Cena se rozlišuje podle velikosti odběru, rovnoměrnosti odběru, nároků na 

nepřerušitelnost, existují letní a zimní ceny, dále pak existují regionální ceny podle územních 

podmínek a vzdálenosti od napájecích plynovodů. V současnosti se cena pro mnohé 

odběratele snižuje v důsledku výsledků soutěží na dodavatele. 

 

Domácnosti 

Cena zemního plynu se mění se zpožděním podle ceny surové ropy. Doposud větší rozptyl 

cen pro domácnosti než cen pro průmysl mezi zeměmi EU se bude zřejmě působením 

liberalizační směrnice a sjednocování daní snižovat. Ve většině evropských zemí je zemní 

plyn levnější než topný olej. 

 

Spotřebitelské ceny elektřiny 

Průmysl 

Ceny elektřiny kromě přenosu a distribuce určuje od 19. 2. 1999 liberalizovaný trh. Většina 

průmyslových podniků patří mezi tzv. oprávněné zákazníky, kteří si mohou svobodně volit 

svého dodavatele. Cena elektřiny v reálných cenách je poměrně stabilní. 

Domácnosti 

Cena elektřiny pro domácnosti je stabilní, předpokládá se mírný růst v budoucích letech. 

Citlivost cen energií na světovou cenu ropy 

Dovozní ceny 

Dovozní cena ropy EU je zcela závislá na světové ceně ropy, reaguje bezprostředně. S ropou 

a jejími produkty (topné oleje, benzín, nafta) se obchoduje na světových burzách. 

Dovozní cena uhlí je málo citlivá na světovou cenu ropy, neboť substituce kapalných 

a pevných paliv je dlouhodobá a investičně náročná záležitost, reaguje proto velmi tlumeně. 

Z toho vyplývá, že ta část energetiky státu, která je založena na uhlí, je významným 

stabilizujícím prvkem ekonomiky. 

Dovozní cena zemního plynu EU je závislá na světové ceně ropy mnohem více než uhlí. 

Reaguje s několikaměsíčním zpožděním. Tlumení cenových výkyvů se dosahuje 

dlouhodobými kontrakty a částečnou vazbou ceny plynu na cenu uhlí. 
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Trendy reálných cen pro konečného spotřebitele 

Reálná cena ropných produktů je více závislá na světové (dovozní) ceně ropy, než cena jiných 

energií, reaguje bezprostředně. 

Reálná cena uhlí pro konečného spotřebitele byla ovlivněna světovou cenu ropy jen mírně 

a se zpožděním cca 1 rok. 

Reálná cena zemního plynu pro konečného spotřebitele je ovlivňována světovou cenou ropy 

více než uhlí a reaguje se zpožděním cca 9 měsíců. 

Reálná cena elektřiny pro konečného spotřebitele je na světové ceně ropy prakticky nezávislá. 

 

 

 

5.2.7 Vývoj po realizaci předpokládané investice do kogeneračních zdrojů 

Kogenerační technologie 

Poměrně rychlý rozvoj lze patrně v budoucnosti očekávat u malých kogeneračních jednotek 

(s jednotkovými výkony menšími než 5 MWe, pro které již dnes stanovil ERÚ ČR výhodnější 

podmínky výkupu elektřiny, minimální výkupní cena elektřiny je 1130Kč/MWh). Provoz 

těchto jednotek je ekonomicky výhodný především tam, kde jejich provozovatel má možnost 

spotřebovat veškeré teplo i elektřinu sám, neboť výrobní náklady na tuto energii mohou být 

nižší než energie kupovaná z distribuční sítě (úspora nákladů na systémové služby a provoz 

sítí). Týká se to především tzv. závodních průmyslových provozů. Problém zajištění 

spolehlivé dodávky energie je nutno řešit buď instalací záložních jednotek což vyžaduje 

zvýšení investičních nákladů, nebo smluvní spoluprací s elektrizační soustavou, kdy je však 

nutné alespoň částečně systémové služby splácet. 

Využití kogeneračních jednotek – ekonomický přínos, problematické jsou emise, hluk, 

napojení na rozvody, odvod spalin. 
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5.2.8 Analýza dopadů na životní prostředí, zejména hluk a emise, vyhodnocení 

environmentálních a ekonomických dopadů jednotlivých variant řešení 

Instalace kogeneračních jednotek představuje navýšení spotřeby plynu a také zvýšení emisí 

znečišťujících látek. Decentralizovanou výrobou elektrické energie však dojde současně ke 

snížení emisí CO2 v místě její výroby tj. v systémových zdrojích (převážně uhelných) 

elektrizační soustavy ČR. Znamená to, že i při nárůstu emisí v místě realizace projektu 

představuje celková emisní bilance na území ČR snížení zátěže. Nárůst emisí ostatních 

znečišťujících látek v místě realizace způsobený spalováním zemního plynu v kotelně K30 je 

malý a pro obě varianty podobný. Rozhodující proto budou pro posouzení environmentálního 

přínosu projektu redukce emisí CO2. 

Realizace posuzovaného projektu představuje významné a dlouhodobé snížení emisí 

CO2. Také dosažené měrné náklady na odstranění 1 kg emisí CO2 za rok jsou velmi 

nízké. Produkce emisí ostatních znečišťujících látek v místě provozu kogenerační 

jednotky je mírně zvýšená, ale je hluboko pod emisními limity pro spalovací proces 

stacionárního zdroje. Projekt je z environmentálního hlediska přínosem. 

 

Tabulka č. 15 Zemní plyn 

Znečišťující látka 
Emisní faktory 

(kg/mil.m3) 
Stávající (t/rok) Nový stav (t/rok) 

Nárůst emisí 
(t/rok) 

Tuhé látky 20,00 21,64 30,31 8,65 

SO2 9,60 10,39 14,54 4,15 

NOx 1 600,00 1 406,93 1 969,57 562,65 

CO 320,00 346,32 484,82 138,49 

CO2  výpočet redukce 0,00 2 074,28 1 061,03 1 013,25 

ORG I 64,00 69,26 96,96 27,69 

Legenda: TL – tuhé znečišťující látky  SO2 – oxid síry   

NOx – skupina oxidu dusíku  CO – oxid uhelnatý 
CO2 – oxid uhličitý   ORG I – organické látky I. třídy 

 

 

 

5.2.9 Vyhodnocení možných rizik vyplývajících ze současně platných 

smluvních vztahů s dodavatelem tepla z hlediska provozního a 

technického 

Stávající smluvní vztah podchycuje Smlouva o nájmu souboru věcí nemovitých a movitých 

uzavřená 31. 1. 2002 mezi Městem Tišnov a firmou Teplo T, s.r.o. se sídlem v Tišnově. Tato 

smlouva na základě výběrového řízení stanovuje úpravu pronájmu souboru nemovitých věcí 

a věcí movitých sloužících k distribuci tepla ve městě Tišnov, dále upravuje podmínky oprav 

a údržby pronajatého souboru, rovněž upravuje podmínky odběru tepla a jeho distribuce 
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a podmínky budoucího prodeje, resp. koupě technologického zhodnocení ve smyslu platného 

zákona (viz dotčená smlouva). 

V čl. III odst. 2 je uvedeno, že tuto smlouvu lze kdykoli ukončit po dohodě smluvních stran 

nebo výpovědí kteréhokoli z účastníků – dle našeho názoru lze tuto smlouvu kdykoli 

vypovědět, protože uvozující věta odstavce je nadřazená dalším uvedeným podbodům 

v článku odstavce. V podbodech je uveden termín „schválený plán investic“. Nevíme, co 

tento termín představuje a zda takovýto plán existuje. V bodu b) téhož článku je v podbodu 

skutečnost, že nájemce může vypovědět smlouvu, jestliže ztratí způsobilost k provozování 

činnosti, pro kterou si předmět pronájmu najal – zde je možné nebezpečí úmyslného zneužití 

této formulace, neboť by mohla hrozit ztráta licence. 

V čl. IV odst. 4 se smlouva odkazuje na energetický regulační plán. Tento plán nebyl 

předložen a není tudíž jasné, zda existuje. 

V čl. V odst. 5 se uvádí, že nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny bez 

předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Z našeho pohledu tu proto hrozí nebezpečí, 

že i přes riziko porušení smlouvy mohou vznikat úpravy na zařízení bez vědomí 

pronajímatele. 

V čl. VI odst. 1 jsou uvedeny jako nutné podklady plány oprav, rekonstrukcí a modernizací, 

které budou schválené pronajímatelem. Je potřeba zjistit existenci těchto plánů. 

V čl. VII odst. 1 je upravováno majetkové vypořádání po ukončení nájmu. Z textu odstavce 

vyplývá, že se může stát, že pronajímatel bude ručit za špatnou investici uskutečněnou 

nájemcem. Kromě toho se uvádí, že vyhodnocení se provádí na základě daňových odpisů. 

Tyto odpisy zcela přesně nevypovýdají o živostnosti zařízení. Je proto potřeba v tomto 

případě dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na životnost daného opatření, obnovu 

technologických prvků a oprav, což dle čl. V nesmí nájemce provést bez předchozího 

souhlasu pronajímatele (viz výše). V případě, že bude realizovaná investice takového rozsahu, 

jako je plánovaná výstavba kotelny s kogenereačními jednotkami, je zapotřebí udělat 

podrobnou ekonomickou analýzu, včetně dopadů na město Tišnov při možném vypořádání 

smlouvy dle tohoto odstavce. Zejména by se měly analyzovat souvislosti s předpokládanou 

živostností dodávaného zařízení, náklady na opravy a údržbu apod. 

 

S jednotlivými odběrnými místy CZT Tišnov, které provozuje Teplo T, s.r.o. jsou uzavřeny 

kupní smlouvy o dodávkách tepla. Tyto smlouvy obsahují všechny potřebné náležitosti včetně 

příloh dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Tyto smlouvy jsou pravidelně 

aktualizovány. Cena tepla je tvořena v souladu se zákonem č. 526 z roku 1990 Sb. pro každé 

topné období samostatně. 
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5.2.10 Vytvoření  modelové  situace  bytového  domu s  využitím CZT 

a blokovou  kotelnou 

 

Tabulka č. 16 Výpočet ceny tepla z CZT 

Cena 1 GJ z CZT 

615 Kč 

(Na základě sdělení zástupců provozovatele soustavy CZT lze předpokládat snížení ceny o cca 10 Kč/GJ.) 

 

Výpočet ceny tepla při výstavbě blokových kotelen vychází z následujících předpokladů: 

 Do investičních nákladů je zahrnuta investice do vlastní kotelny a technologie, další 

vyvolané investice (plynová přípojka, odvod spalin, napojení na stávající soustavu 

rozvodů tepla a teplé vody 

 Provozní náklady zahrnují kromě variabilních nákladů (palivo, elektrická energie) 

i fixní náklady (revize, obsluha, údržba) 

 Jako palivo pro lokální kotelny je uvažován ve výpočtech zemní plyn 

 

A – zjednodušený výpočet ceny tepla pro první rok následující po vybudování blokové 

kotelny, investice se do ceny promítá formou odpisu dle metodiky ERÚ pro výpočet ceny 

tepla. 

 

 

Tabulka č. 17 Výpočet ceny tepla z lokálního zdroje 

Cena 1 GJ z lokálního zdroje 

624 - 662 Kč 

Cena zahrnuje náklady na palivo, mzdy a zákonné pojištění, opravy a údržbu, odpisy, správní 

a výrobní režii, úroky. 

 

Výpočet je proveden pro dvě velikosti blokových kotelen: 

Velikost blokové 
kotelny 

Popis kotelny 

GJ/rok   

500 menší kotelna pro bytový dům 

200 malá kotelna 

 

Bloková kotelna s průměrnou spotřebou tepla na vytápění 500 GJ, je pro částečně 

zateplený panelový dům, který má jeden vchod a osm nadzemních podlaží plus suterén, 

tepelné ztráty objektu jsou 120 kWh. Tyto hodnoty nelze zobecnit, protože je mnoho 

vlivů na výpočet tepelných ztrát. 
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Položka 

Varianta 1 
  

Varianta 2 
  

500 GJ/rok 200 GJ/rok 

Náklady 
celkem v Kč 

Náklady na 1 GJ 
[Kč/GJ] 

Náklady 
celkem v Kč 

Náklady na 1 GJ 
[Kč/GJ] 

1. Variabilní náklady (Kč) 197 555    395    83 403    417    

1.1 Nákup paliva 189 500    379    80 200    401    

1.3 Nákup elektrická energie 7 780    16    3 112    16    

1.4 Nákup technologické vody 275    1    91    0    

1.5 Ostatní variabilní náklady 0    0    0    0    

          

2. Fixní náklady (Kč) 114 570    229    49 020    245    

2.1 Mzdy a zákonné pojištění 29 200    58    0    0    

2.2 Oprava a údržba 15 200    30    11 000    55    

2.3 Odpisy 28 620    57    15 520    78    

2.4 Nájem 0    0    0    0    

2.5 Leasing 0    0    0    0    

2.6 Zákonné rezervy 0    0    0    0    

2.7 Výrobní režie 0    0    0    0    

2.8 Správní režie 0    0    0    0    

2.9 Úroky z úvěru 41 550    83    22 500    113    

2.10 Ostatní fixní náklady 0    0    0    0    

          

3. Zisk (Kč) 0    0    0    0    

3.1 Investiční náklad 530 000    
 

350 000    
 

3.2 Fixní náklady a zisk celkem 312 125      132 423      

3.3 Celkem náklady a zisk 312 125      132 423      

3.4 Množství tepelné energie 
(GJ) 500      200      

3.5 Splátka úvěru 35 330      30 670      

4. Cena (Kč/GJ)   624      662    

4.1 Stávající cena CZT (Kč/GJ)   615      615    

4.2 Stávající cena CZT – možné 
snížení (Kč/GJ)   605      605    

Pozn.: 

Položka 2.1 Mzdy a zákonně pojištění – zahrnuje mzdy a související náklady pracovníků obsluhy a údržby 

Položka 2.2 Oprava a údržba – náklady na opravu a údržbu 

Položka 2.3 Odpisy – ve výši daňových odpisů dle platné legislativy; tato položka v sobě zahrnuje 

vytváření rezervního fondu pro obnovu investice (např. výměnu kotlů) po 15 letech 

Položka 2.9 Úroky z úvěru – úroky z úvěru na pořízení investice, je uvažován standarní (např. hypotéční) 

úvěr s dobou splácení 15 let při úrokové sazbě 5 % 

Položka 3. Zisk – je počítán nulový, tedy uvažujeme, že blokové kotelny budou provozovány v režii 

majitelů bytových jednotek 
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Položka 3.1 Investiční náklad – výše investice je stanovena odborným odhadem na základě obdobných 

realizací 

Položka 4. Cena Kč/GJ – představuje cenu za 1 GJ dodaného tepla při započítání všech souvisejících 

výdajů včetně vytváření rezervy pro obnovu zařízení po 15 letech 

 

 

Při rozhodování o dalším využívání CZT nebo vybudování nového blokového zdroje pro 

vytápění a přípravu TUV je nutné vzít v úvahu řadu hledisek: 

 

SWOT analýza varianty přechod k blokovým kotelnám: 

Silné stránky 

 Možnost přímé kontroly odběratelů nad náklady pro výrobu tepla 

 Přesná regulace dodávky tepla 

 Možnost využití alternativních zdrojů – tepelná čerpadla, fototermické panely 

 Přehledná a prokazatelná struktura nákladů 

Slabé stránky 

 Nedohody účastníků 

 Složitý proces přechodu od CZT k blokovým kotelnám 

 Složitý, organizačně náročný proces vzniku 

 Nutnost budování rozvodů plynu 

 Velmi obtížné vymáhání plateb za teplo od případných neplatičů 

 Složitý postup při organizaci provozu – rozúčtování nákladů, platby, evidence, řešení 

standardních i nestandardních provozních stavů (revize, dohled, údržba, poruchy) 

Příležitosti 

 Snížení spotřeby paliv 

 Minimalizace ztrát v rozvodech 

 Snížení emisí (při zachování struktury využívaných paliv) 

 Eliminace rizika velké havárie systému CZT s následným přerušením dodávky tepla 

Hrozby 

 Nepříznivá změna imisní situace v některých lokalitách 

 Nezodpovědné spalování látek tvořících jedovaté nebo zdraví škodlivé spaliny 

 Změna struktury využívaných paliv vedoucí ke zvýšení emisí 

 Změna struktury cen paliv pro jednotlivé skupiny zákazníků ze strany dodavatelů 

 Nárůst ceny tepla pro odběratele z CZT po odpojení části odběratelů 

Zhodnocení: 

Po konzultaci s dodavateli plynu lze konstatovat, že zabezpečení dodávek plynu pro blokové 

domovní kotelny by nemělo být problematické. Vzhledem k výše uvedené finanční analýze 

lze konstatovat, že přínos budování blokových kotelen je diskutabilní, nelze popřít jistý 

finanční přínos, na druhé straně však stojí mnohá rizika a nebezpečí při realizaci. 

V současné době se výrazně projevuje trend zvětšování rozdílu ceny komodity (zemního 

plynu) pro různé kategorie odběratelů. Tento jev přispívá ke zmenšování rozdílu mezi cenou 

tepla z CZT a z blokové kotelny. 
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Po zvážení všech rizik a slabých stránek je doporučením zpracovatele zachovat stávající 

soustavu CZT a usilovat o její optimalizaci zvyšováním energetické efektivnosti, skladbou 

využívaných paliv, instalací moderních technologií.  

 

Energetický management 

Energetické plánování ve městě Tišnov by mělo být řešeno odbornou veřejností a politickou 

reprezentací. Je relevantní uvažovat o vytvoření pracovní skupiny, která by koordinovala 

energetický rozvoj města Tišnov. Základní funkce pracovní skupiny by byly následující: 

 odborný poradní orgán pro zastupitelstvo a radu města Tišnov 

 návrh postupů, návrh opatření, návrh prioritních oblastí 

 vytváření a správa databáze projektů 

 posuzování dopadů projektů na území města, informování zastupitelstva a rady 

 monitoring aktuálního dění v energetice 

 provádění aktualizace Územní energetické koncepce města Tišnov 

 sledování trendů v energetice 

 sledování legislativních změn v oblasti energetiky 

 poskytování kvalifikovaných informací mediím 

 

Předpokládá se, že by se pracovní skupina scházela při potřebě řešit aktuální problémy 

v oblasti energetiky. 

 

Dalším vhodným nástrojem pro dosažení cílů nastavených touto koncepcí je založení lokální 

energetické agentury, která by byla zaměřena zejména na: 

 odborné bezplatné poradenství a konzultace v oblasti energetiky 

 příprava a řízení energetických projektů  

 financování projektů, využití dotačních programů 

 EPC (Energy Performance Contracting neboli „energetické služby se zárukou“ – 

investici realizuje firma, která zaručí, že klient za dané časové období při splnění 

stanovených podmínek uspoří určitý objem energie a peněz; klientovi se tedy investice 

zaplatí z dosažených úspor, přičemž za energie neplatí víc, než by platil bez realizace 

úsporných opatření) 

 energetické audity, průkazy, úspory energie 

 energetická politika a legislativa 

 energetické řízení, Monitoring & Targeting 

Vznik takovéto agentury je však podmíněn získáním vysoce kvalifikovaných odborníků, což 

může být v současné době problematické. 
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6 Závěry 

 Celosvětový vývoj v oblasti energetiky vykazuje nepředvídatelné chování dodavatelů 

primárních surovin pro výrobu energie. S tím souvisí rostoucí cena energií, která je 

převážně vázáná na chování dodavatelů vstupních komodit. Celosvětová spotřeba je 

zásadně ovlivněna nárůstem populace a rozvojem méně vyspělých lidnatých států 

(Čína, Indie). 

 V České republice pokračuje růst cen energie (el. energie, ZP, teplo atd.).  

 Prozatím je Česká republika energeticky soběstačná a určité procento energie vyváží. 

Tento stav ale není udržitelný bez rozvoje úsporných opatření a snížení energické 

náročnosti na straně spotřeby a na straně výroby dosažením co nejefektivnější výroby 

energie jak rekonstrukcemi stávajících zařízení, tak výstavbou nových zdrojů energie. 

Celkový celosvětový rozvoj výroby energie směřuje k obnově a výstavbě nových 

jaderných elektráren. V rámci celkového fungování jaderných elektráren se 

předpokládá nejen výroba el. energie, ale také využití odpadního tepla a u nových 

jaderných reaktorů vysokoteplotní rozklad vody a výrobu vodíku. 

 Prudký rozvoj výroben alternativních zdrojů má pozitivní dopad na decentralizovanou 

výrobu energie. Negativem výstavby je energetická kvalita, tj. stabilita dodávané 

energie – zátěž pro distribuční síť a potřeba energie v danou dobu. Z pohledu 

životního prostředí může dojít k nevratným zásahům do ekosystémů a do krajinného 

rázu lokality. Ekonomika projektů je ve většině případů odkázána na dotační tituly 

a zelené bonusy pro obnovitelné zdroje. Na druhou stranu tato podpora vede k stále se 

zdokonalujícím se systémům využívání alternativních zdrojů. 

 Úspory a optimalizace spotřeby a výroby ve všech možných odvětvích lidského 

působení povedou k stabilizovanější spotřebě energie a snížení spotřeby energie. 

Nemůžeme očekávat, že dojde k trvalému sestupnému trendu potřeby energie, protože 

vše je vázáno na celosvětový nárůst populace. Z pohledu provozu je úspora 

a optimalizace nejvíce efektivní prostředek. 

 Rozvoj dopravy by měl vézt ke zkvalitnění hromadné dopravy, což povede ke zvýšení 

míry jejího využívání a odklonu od individuální automobilové dopravy. Hromadná 

doprava by měl být vzorem využívání nových technologií jako je CNG palivo, el. 

palivové články nebo využívání el. energie v železniční dopravě apod. 

 Cena energie zasáhne do běžného chodu domácností, firem či veřejných institucí 

(školy, školky, nemocnice, administrativní budovy atd.) výrazněji než doposud. Při 

realizaci výše zmíněných úsporných opatření se docílí 20 – 40 % úspory paliv, 

s přibývajícím trendem spotřeby energie a růstem cen dojde k ekonomické úspoře 

50 % finančních prostředků pro provoz. 

 Environmentální vyhodnocení: cílené snižování emisí se zejména projeví v blízkosti 

velikých klasických energetických zdrojů na spalování tuhých paliv jak 

v průmyslových, tak i v rezidenčních oblastech. 

 Jako perspektivní z hlediska potenciálu využití obnovitelných a alternativních zdrojů 

energie bylo doporučeno: 
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 využití biomasy,  

 solární energie pro ohřev vody a 

 geotermální energie - tepelná čerpadla. 

 Stávající stav spotřebitelských systémů na území města Tišnov skýtá poměrně široký 

potenciál úspor energie. Jejich realizovatelnost je však mnohdy omezena jejich 

finanční náročností. Nicméně v průběhu dalších let bude dozajista docházet 

k technologickým obměnám či realizaci úsporných opatření na straně domácností 

i terciární sféry, a proto lze očekávat využití potenciálu energetických úspor. 

 Základem pro cílený, energeticky uvědomělý, rozvoj regionu by mělo být vytvoření 

energetického managementu. Základním nástrojem managementu by se měla stát 

energetická pracovní skupina. 

 

 CZT 

 Podle výše uvedeného rozboru spotřeb tepla v jednotlivých sektorech 

a trendů jejich možného dalšího vývoje lze očekávat pokračování poklesu 

spotřeby vlivem zateplování bytových domů a dalších opatření 

v průmyslovém i terciárním sektoru.  

 Na základě uvedeného rozboru lze konstatovat, že přínos budování 

blokových kotelen je diskutabilní, nelze popřít jistý finanční přínos, na 

druhé straně však stojí mnohá rizika a nebezpečí při realizaci. 

 Po zvážení všech rizik a slabých stránek je doporučením zpracovatele 

zachovat stávající soustavu CZT a usilovat o její optimalizaci zvyšováním 

energetické efektivnosti, skladbou využívaných paliv, instalací moderních 

technologií. 

 

Vzhledem k celkovému vývoji v oblasti zásobování teplem, při zvážení všech souvislostí 

(zejména vývoje cen, možného dopadu na životní prostředí, možných sociálních dopadů 

na obyvatelstvo), bude město podporovat i nadále provozování soustavy centrálního 

zásobování teplem společnosti TEPLO T a odběr tepla z této soustavy. Výstavba 

blokových kotelen v místech napojených nebo snadno napojitelných na soustavu CZT 

nebude v souladu s touto koncepcí povolena. 

 

 

Při rozboru podmínek pro rozvoj palivoenergetické základny města jsme vycházeli ze Zákona 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon), včetně jeho změny Zákon č. 278/2003 Sb., a příslušných prováděcích 

vyhlášek a Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, včetně jeho změny Zákon 

č. 359/2003 Sb. 


