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ÚVOD 
Uzemní energetická koncepce statutárního města Přerova byla zpracována v souladu s cíli Státní 
energetické koncepce ČR, na základě požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu k tomuto zákonu - nařízení vlády č. 195/2001 Sb. 

Zpracování ÚEK statutárního města Přerova probíhalo ve dvou etapách: 

V rámci zpracování I. etapy byla provedena analýza současného stavu energetického hospodářství ve 
městě Přerově a stanovena prognóza vývoje globálních a lokálních podmínek.  

II. etapa stanovuje cíle a priority ÚEK. V jejím rámci byly navrženy energetické scénáře možného 
vývoje energetického systému města, které umožnily tento vývoj modelovat a získat tak ucelenou 
představu o možném vývoji systému a o jeho dopadech na životní prostředí a hospodaření města. 

Na základě těchto rozborů byl doporučen dlouhodobě nejvhodnější způsob zásobování energiemi a 
palivy, který splňuje požadavky udržitelného rozvoje městské energetiky. 

V rámci ÚEK bylo navrženo 8 programů, jejichž realizace povede k realizaci scénáře cíleného 
rozvoje: 

1. Program tepelné ochrany objektů 

2. Program rekuperace 

3. Program nízkoenergetické a pasivní výstavby 

4. Program teplo sluncem 

5. Program teplo biomasou 

6. Program bioplynové stanice 

7. Program využívání kombinované výroby elektřiny a tepla (chladu) 

8. Program zvýšení spolehlivosti zásobování energií 

ÚEK dává svými možnostmi prostor aktivitám odborníků Magistrátu a obyvatelstva města Přerova ke 
zlepšení situace ve městské energetice.  

Realizace koncepce s sebou přinese přínosy nejen technické a energetické, ale především ekologické, 
ekonomické i sociální. Díky realizaci navrhovaných opatření dojde k: 

 respektování principů udržitelného rozvoje (úsporám energie, vyššímu využití potenciálu 
obnovitelných zdrojů energie atd.), 

 zlepšení kvality životního prostředí (především kvality ovzduší), 
 zvýšení bezpečnosti dodávek energie, 
 ekonomickému rozvoji (i jeho sociální dimenze). 

 
Územní energetická koncepce je závazným podkladem pro zpracování nového územního plánu, jehož 
zpracování probíhá paralelně se zpracování ÚEK. Zpracovatelům ÚEK byly průběžně předávány 
veškeré podklady a výsledky ÚEK tak, aby nedošlo k rozporům mezi těmito zásadními plánovacími 
dokumenty. 

Součástí zpracování ÚEK bylo zpracování oznámení koncepce v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a 
zákona č. 186/2006 Sb. 

Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl v závěru zjišťovacího řízení, že koncepce nepodléhá 
dalšímu posuzování vlivů na životní prostředí. 
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1 ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE POPTÁVKY PO ENERGII  

1.1 Analýza území 
Statutární město Přerov je jedním z důležitých správních a průmyslových center Olomouckého kraje 
(NUTS III), které obdrželo svůj stávající statut ke dni 1.7.2006. Nachází se na jihovýchodním okraji 
Olomouckého kraje v blízkosti hranice s krajem Zlínským. Svou polohou představuje významný 
dopravní uzel, jak v silniční, tak i v železniční dopravě, kde se kříží trati Česká Třebová – Břeclav 
a Brno - Bohumín. V širších souvislostech je řazeno do NUTS II Střední Morava (Olomoucký 
a Zlínský kraj). Přerov je zároveň centrem okresu Přerov o rozloze 845 km2 a funguje jako obec 
s rozšířenou působností pro 59 obcí. 
Obrázek 1 Poloha města Přerov v rámci České republiky 

 
Zdroj: [5] 

Spolu s 13 přilehlými venkovskými sídly na jeho správním území tvoří mikroregion Přerov, ke 
kterému je možno spádově přiřadit i další příměstské obce v prstenci o poloměru 5-7 km obepínajícím 
jeho obvod. Město má přirozené vztahy k centru regionu, krajskému městu Olomouci, které se nachází 
ve vzdálenosti cca 25km na trase I/55 směrem severozápadním, a ke kterému spáduje za vyšší 
vybaveností. V okruhu cca 10-15 km se nacházejí vzdálenější subcentra s méně intenzivními vztahy. 

Zmíněný mikroregion Přerov je součástí regionu v ose Moravské brány, zahrnujícího ve směru 
severovýchodním města Lipník a Hranice. Takto vymezený region má celkem 110 000 obyvatel, 
z toho jádrová území 75 000 obyvatel, regionální centrum město Přerov 48 000 obyvatel. 

Nadregionální vztahy jsou dány především mimořádně atraktivní a exponovanou polohou Přerova 
uprostřed regionu Moravy, na transevropském multimodálním koridoru B VI Brno – Ostrava - 
Katovice, přibližně v polovině mezi metropolitními centry. 

1.1.1 Počet obyvatel a sídelní struktura 

Demografie, obyvatelstvo 
Podle posledních šetření žije na území statutárního města Přerov 46 912 obyvatel, což činí 0,456% 
obyvatel ČR; 7,331% obyvatel Olomouckého kraje a 34,835% obyvatel okresu Přerov (viz Obrázek 2 
Podíl počtu obyvatel správních jednotek, do kterých spadá statutární město Přerov). Níže je uvedeno 
zastoupení počtu obyvatel a grafické vyobrazení jejich porovnání s ostatními územními celky, jež se 
dotýkají řešeného území. 
Tabulka 1 Porovnání počtu obyvatel, údaje k roku 2006 

  Počet obyvatel 
Česká republika 10 287 189 
Olomoucký kraj (územní struktura od 1. 1. 
2005) 

639 894 

Okres Přerov 134 668 
Statutární město Přerov 46 912 Zdroj: [6] 
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Obrázek 2 Podíl počtu obyvatel správních jednotek, do kterých spadá statutární město Přerov 

Podíl obyvatel Olomouckého kraje v České 
republice, 2006

Olomoucký kraj
(územní struktura od
1. 1. 2005)

Podíl obyvatel okresu Přerov v Olomouckém kraji, 2006

okres Přerov

Podíl obyatel staturtárního města Přerova v rámci 
okresu Přerov, 2006

statutární město Přerov

Podíl obyvatel statutárního města Přerov v 
Olomouckém kraji, 2006

 statutární město Přerov

 

Zdroj:[6, CityPlan] 

V posledních letech lze sledovat neustálý mírný pokles počtu obyvatel města, jež se shoduje 
s vývojem celého kraje i České republiky. Tento trend je možno sledovat na Obrázek 3 Vývoj počtu 
obyvatel ve statutárním městě Přerov, 1990 - 2006. 

Věková struktura statutárního města Přerov se vyznačuje zvyšující tendencí zastoupení starších 
občanů na úkor obyvatel v produktivním a předproduktivním věku, z čehož nelze v blízkém časovém 
horizontu přepokládat přirozený nárůst počtu obyvatelstva. 
Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel a jeho věková struktura, 2001-2006 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Počet obyvatel 47988 47582 47311 46938 46858 46912 
z toho ženy 24812 24607 24451 24275 24175 24110 

celkem 7321 7121 6833 6581 6368 . ve věku 0-14 
z toho 
ženy 

3516 3393 3270 3180 3052 . 

celkem 31791 31417 31158 30741 30624 . ve věku 15-59 
z toho 
ženy 

16050 15880 15691 15474 15353 . 

celkem 2546 2685 2809 2972 3051 . ve věku 60-64 
z toho 
ženy 

1384 1458 1502 1603 1660 . 

celkem 6330 6359 6511 6644 6815 . ve věku 65 a více 
let z toho 

ženy 
3862 3876 3988 4018 4110 . 

Zdroj: [6] 
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Klesající tendence počtu obyvatel je celorepubliková. V posledních letech zde převažuje regresivní charakter věkové struktury, v jehož důsledku lze 
předpokládat pokračování trendu úbytku počtu obyvatel (důvodem je menší porodnost a zvyšující se zastoupení lidí v důchodovém věku). Ve městech a plně 
urbanizovaných centrech je v posledních letech znatelný odliv obyvatel do venkovských sídel s menší hustotou zalidnění. V současnosti je připravován nový 
územní plán, který předpokládá poměrně významný nárůst počtu obyvatel a to především v souvislosti s dostavbou dálničního obchvatu, případně realizací 
záměru rozvoje letiště a souvisejícího logistického centra. V době odevzdání analytické části nebyla finální verze ÚPn k dispozici. 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kraj celkem 647081 643365 645208 645911 646514 645804 644987 643946 642961 642016 641072 638374 636750 636313 635126 638 
981 

639 894 

Přerov 51937 50986 50958 50765 50728 50447 50206 49930 49560 49153 48901 47988 47582 47311 46938 46858 46912 

 

Tabulka 3 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v Přerově v období 1990 - 2006, včetně krajského porovnání 

44000
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Obrázek 3 Vývoj počtu obyvatel ve statutárním městě Přerov, 1990 - 2006 
ý j p y

Zdroj:[6, upraveno CityPlan] 

Zdroj: [6] 
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Sídelní struktura 
Statutární město Přerov je tvořeno celkem 13 sídelními částmi a nachází se v okresu Přerov 
v Olomouckém kraji – viz.následující obrázek. V tabulce je uveden přehled místních částí, doba jejich 
vzniku, rozlohy a počet obyvatel k roku 2005. 
Obrázek 4 Mapa členění statutárního města Přerov na místní části a jeho umístění v rámci okresu 
a Olomouckého kraje v České republice 

 
 
 

 
černé hranice – Olomoucký kraj, okres Přerov (užší) 
červené hranice – statutární město Přerov 
 
 

 

 
Zdroj: [5, 6 , 7, upraveno CityPlan] 

Tabulka 4 Městské části Přerova 

Obec (část) První písemná 
zpráva (rok) 

Počet obyvatel 
k 31.12.2005 Rozloha (ha)

Přerov I - Město 1046 36 399 2 156 
Přerov II – Předmostí  1368 5 088 418 
Přerov III – Lověšice  1290 506 203 
Přerov IV – Kozlovice 1353 570 216 
Přerov V – Dluhonice  1131 349 435 
Přerov VI – Újezdec 1131 691 263 
Přerov VII – Čekyně  1318 677 410 
Přerov VIII – Henčlov  1786 568 372 
Přerov IX – Lýsky 1234 220 225 
Přerov X – Popovice  1346 227 160 
Přerov XI – Vinary  1282 804 287 
Přerov XII – Žeravice 1078 566 282 
Přerov XIII – Penčice 1131 286 399 
Přerov  1046 46 951 5 826 

Zdroj:[3, 33] 

Z dlouhodobějšího sledování vývoje počtu obyvatel v jednotlivých městských částech je znatelný 
kontinuální nárůst pouze v části Vinary. [3] 
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1.1.2 Geografické a klimatické údaje 

Město Přerov se rozkládá na území o rozloze cca 5 848 ha po obou březích Bečvy v průměrné 
nadmořské výšce 210 m n.m. Dominantním tvarem reliéfu jsou roviny a ploché pahorkatiny 
Hormoravského úvalu, který je rovněž do značné míry ovlivněn trasou a sílou vodního toku Bečvy. 

Bilance půdy a rozloha města je dlouhodobě stabilní, jak je patrné z dalších získaných statistických 
údajů. Pro zajištění koordinace a regulace rozvoje města byl vypracován Strategický plán 
ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007 – 2013, dále je zde 
dostupná platná územně plánovací dokumentace a několik dalších projektů pro revitalizaci prostředí 
(např. sídlišť nebo přírodních prvků). Z většiny podkladů je patrné zastoupení jednotlivých typů půdy 
se stabilizovaným rozdělením a funkčním využitím. 
Tabulka 5 Územní charakteristiky města Přerova 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Celková výměra (ha) 5848,76 5848,708 5849,52 5849,095 5848,467 5848,21 
zemědělská půda 3 563,54 3 562,28 3 561,05 3 547,84 3 543,76 3 541,50 

lesní půda 563,25 563,18 563,52 563,89 563,36 563,36 

vodní plochy 86,68 86,87 87,18 87,08 87,19 87,16 

z toho (v ha) 

zastavěné plochy 314,49 315,92 316,56 315,40 311,93 310,34 

Zdroj:[6] 

Z lesních pozemků spadá cca 206 ha (37 % lesních ploch) do území NPR Žebračka a tedy mezi lesy 
zvláštního určení. 

V řešeném území se nachází celkem 5 ložisek, evidovaných Geofondem ČR. Rovněž je zde evidován 
jeden dobývací prostor těžený – dobývací prostor Předmostí sloužící k těžbě vápence a pro výrobu 
vápna. 

Klimaticky spadá šetřené území do mírně vlhké oblasti s mírnou zimou, tzn. klimatickou oblast T2 dle 
Quitta s průměrnými ročními srážkami 627 mm. Souhrn podrobných klimatických charakteristik lze 
vyvodit z naměřených hodnot na nejbližších stanicích s dlouhodobým měřením, tj. stanice v Olomouci 
a Holešově.[13, 9] 
Tabulka 6 Charakterizace klimatické oblasti T2 

Parametr (jednotka) Rozsah 
Počet letních dnů 50 – 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10ºC a více 160 – 170 
Počet mrazových dnů 100 – 110 
Počet ledových dnů 30 – 40 
Průměrná teplota v lednu ve ºC -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci ve ºC 18 – 19 
Průměrná teplota v dubnu ve ºC 8 – 9 
Průměrná teplota v říjnu ve ºC 7 – 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 – 400 
Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 – 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 
Počet dnů zamračených 120 – 140 
Počet dnů jasných 40 – 50 

Zdroj:[8] 
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Průměrná roční teplota vzduchu se v Přerově pohybuje okolo 8,41°C, v zimních měsících (X-III) je 
průměrná teplota cca 1,9°C a během vegetačního období kolem 14,9°C.[9] 

Průměrné hodnoty klimatických charakteristik jsou uvedeny níže, a to pro dvě nejbližší stanice 
s dlouhodobým sledováním klimatu. Dále jsou uvedeny teploty venkovního vzduchu a délka otopného 
období jako dlouhodobých charakteristik využívaných pro výpočty energetické náročnosti budov. 
Tabulka 7 Průměrná roční teplota vzduchu [°C] 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Holešov 9,2 9,7 10 8,8 9,8 9,5 9,1 8,8 9,4 
Olomouc 8,6 9 10,2 8,7 9,7 9,4 8,9 8,7 9 

Zdroj:[10] 

Tabulka 8  Průměrný roční úhrn srážek [mm] 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Holešov 659,5 634,1 664,5 815,4 569,7 447,4 539,5 696,9 659,7 
Olomouc 526,4 504,1 495,5 607,2 556,2 448,8 510,5 455,2 513,1 

Zdroj:[10] 

Tabulka 9 Roční průměrná délka trvání slunečního svitu [h] 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Holešov 1739,5 1857,2 1864 1638,9 1855,4 2149,8 1590,3 1898,2 1815,4 
Olomouc 1656,3 1769 1890,9 1704,8 1889,7 2210,8 1762,7 1928,6 1967,3 

Zdroj:[10] 

Tabulka 10 Výpočtová venkovní teplota te,, střední teplota venkovního vzduchu tes a počet dnů otopného období 
d podle 50ti letého období 1901-1950 (dle tab.1 přílohy 4, ČSN 38 3350,  změny a-8/1991) 

Podle ČSN EN 12831 Otopné období pro 
tem=12°C 

Otopné období pro 
tem=15°C 

Otopné období pro 
tem=13°C 

Místo         
(klimatická 

stanice) výška nad 
mořem 

(m) 

te (°C) tes (°C) d (počet 
dnů) 

tes (°C) d (počet 
dnů) 

tes (°C) d (počet 
dnů) 

Přerov 212 -12 3,5 218 5,1 259 3,9 228 
Zdroj:[11] 

Povětrnostní podmínky 

Pro účely oznámení Modernizace Teplárny Přerov [12] byla od ČHMÚ Praha získána průměrná 
větrná růžice v podobě 5 tříd stability a 3 rychlostech větru pro Přerov ve výšce 10 m nad povrchem 
země. Nejméně zastoupené větry jsou severní a východní, největší výkyvy rychlosti větru pak 
nastávají v severovýchodním a severozápadním směru. 
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Obrázek 5 Větrná růžice 

 

 
Tabulka 11 Celková průměrná větrná růžice lokality Přerov 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7 3,03 5,59 3,66 6,99 7,91 5,21 4,59 5,19 7,85 50,02 
5,0 2,77 8,28 2,70 7,16 6,90 5,52 4,44 7,29  45,06 
11,0 0,40 1,42 0,23 0,34 0,07 0,47 0,56 1,43  4,92 
Součet 6,20 15,29 6,59 14,49 14,88 11,20 9,59 13,91 7,85 100,00 

Zdroj:[12] 

Kvalita ovzduší 
Nejbližší měřící stanice ČHMÚ se nachází přímo v Přerově. Z důvodu zvýšených koncentrací PM10 
spadá celé území okresu Přerov do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší OZKO. Překročení limitu 
pro beznzo-a-pyren byl v působnosti městského úřadu Přerov překročen na 46,3% území.[13]. 

Největšími zdroji znečišťování ovzduší jsou průmyslové podniky a výroby – na následujícím obrázku 
jsou zobrazeny provozovny, jež mají zákonnou ohlašovací povinnost do integrovaného registru 
znečišťování. 
Obrázek 6 Provozovny ohlašovatelů do IRZ v okolí města Přerov, 2005 

 
Zdroj: [15, upraveno CityPlan] 
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Hydrologická charakteristika území 
Západně od trati Břeclav-Přerov na území města prochází hranice CHOPAV podzemní vody Kvartér 
řeky Moravy. Území spadá do povodí Moravy, správy Povodí Moravy s.p. [16]. 

Archivní vrty udávají hladinu podzemní vody v rozmezí 3,7-10,2 m. Výška hladiny podzemní vody je 
úměrná úhrnu srážek, která je dále odvislá od vlastností předkvartérního podloží se sedimenty 
Hromoravského úvalu s průlinovou propustností.[13] 

Podle dlouhodobých pozorování a měření ukazatelů jakosti vody lze konstatovat průběžné zlepšování 
kvality vody, i přes skutečnost, že většina toku ve sledované oblasti je řazena do II. – III. třídy jakosti, 
tj. mírně znečištěná až znečištěná voda. Za výslednou jakost toku Bečvy je považovaná III.třída jakosti 
– viz. naměřená data na stanici Dluhonice [16]: 

• CHSKCr (2002-3 III.třída; 2004-2005 II.třída; 2005-2006 II.třída); 
• BSK5 (2002-2003 IV.třída; 2004-2005 III.třída, 2005-2006 III.třída); 
• N-NO3 (II.třída); 
• N- NH4 (2002-2003 II.třída; 2004-2005 II., 2005-2006 I.); 
• P celkový (III.třída). 

Hlavním vodním tokem oblasti je řeka Bečva, s přítokem Strhanec. Z průběžného monitoringu 
vyplývá, že průměrný roční průtok byl v roce 2005 14,9 m3s-1, což je 86% dlouhodobého průměrného 
průtoku řeky za sledované období 1931 – 1980, který činí 17,3 m3s-1. Tok Bečvy je dlouhý 119,3 
kilometrů. Šířka Bečvy v přerovském okrese je na většině míst 38 až 44 metrů. Průměrný spád řeky je 
173 cm na jeden kilometr, ve skutečných hodnotách na severu 245 cm, u Troubek jen 40 cm. Jelikož 
svádí vodu z území silně zalesněného (Beskydska, přítoky též z Oderska), z míst bohatých na dešťové 
srážky, významně ovlivňuje vodní režim na středním a dokonce i na dolním toku Moravy. 

Užití odběrů vody v povodí Moravy za rok 2005 dokládá, že největší podíl činilo vodárenství, poté 
průmysl a zemědělství. Pro energetické účely se v Olomouckém kraji využilo 0,1 mil.m3. [16] 
Tabulka 12 Druhy využití odběru vody v povodí Moravy, 2005 

 
Zdroj: [16] 

Nejbližším větším vodním dílem na toku je Horní Bečva, kde byla na podzim 2006 dokončena stavba 
nového objektu spodních výpustí na stejnojmenné přehradě. 

Bečva, údaje za rok 2005  
Rok 2005 lze v povodí Moravy hodnotit jako srážkově normální, pouze v povodí Bečvy jako mírně 
nadnormální (111% srážkového normálu). V tomto roce spadlo na území povodí průměrně 732 mm 
srážek, což je 109 % dlouhodobého normálu. Silně nadprůměrný byl v povodní Bečvy srpen (164% 
normálu) a prosinec (217%). 

Oproti tomu byly sledovaná míra odtoku mírně podprůměrná (Bečva cca 90% dlouhodobého 
průměru). V březnu došlo ke zvýšení průtoků a  vychýlení z průměru z důvodu tání sněhu, kdy 
měsíční průtoky na Bečvě dosahovaly 141%; k dalšímu zvýšení došlo na Bečvě v srpnu z důvodu 
vydatnějších srážek (132%). Nejméně vodným byl listopad, kdy průtoky dosahovaly hodnot okolo 
30%. 

Níže je uveden přehled hydrologické bilance na řece Bečvě – měřící stanice Dluhonice, která je 
umístěna v městské části Přerov V. 

 

 

17



CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice, dopravě a životním prostředí 

Jindřišská 17, 110 00  Praha 1, tel.: 224922989, fax: 224922072, e-mail: energetika@cityplan.cz 

 
Tabulka 13 Hydrologické charakteristiky toku Bečvy, měřící stanice Dluhonice za rok 2005 

 
Zdroj: [10] 

Obrázek 7 Grafické znázornění vývoje hydrologických charakteristik toku Bečvy 

 
Zdroj: [10] 

Část řešeného území statutárního města je rovněž řazena pod zranitelnou oblast podle § 33 zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Odpady 
Nakládání s odpady je řízeno podle platných právních předpisů o nakládání s komunálním odpadem. 
Svoz je zajišťován společností Technické služby města Přerov, které zároveň pokrývají technické 
služby na 77% územního obvodu ORP Přerov. 

Množství produkce odpadů na jednoho obyvatele města má růstovou tendenci, největší příspěvek 
v posledním šetřeném roce tvořil papír a ostatní odpady. 
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Tabulka 14 Produkce komunálního odpadu v Přerově, 2002 - 2004 

rok celkem 
SKO [t] 

SKO 
[kg/obyv

] 

papír [t] sklo [t] PET [t] nebezpečný 
odpad [t] 

ostatní 
[t] 

celkem 
[t] 

2002 10017,6 210,4 707,1 266,7 142,5 68,9 2815,6 14018,4 
2003 10065,6 211,5 992,6 293,6 158,4 70,5 2878,6 14459,3 
2004 11058,9 232,2 1151,8 280 153,9 91 4089,9 16825,5 

*SKO – směsný komunální odpad; původci odpadů : občané, budova MěÚ, údržba veřejných prostranství, ostatní systémy 
sběru KO; ostatní odpad : zeleň, kovy, ostatní odpady 
Zdroj:[17] 

Podle [17] není v současnosti SKO využíván a to ani část energeticky ve spalovně v Brně. 
Z nebezpečného odpadu bylo v roce 2003 recyklováno 79,2% odpadu, dále 0,244 t bylo zneškodněno 
ve spalovně a zbytek byl skládkován (20,4%). 

V oblasti svozu komunálního odpadu města Přerov funguje jedna dotřiďovací linka sloužící 
pro dotřiďování papíru a PET plastu a je spravována TS Přerov – tabulka č. 15. Ve spádové oblasti 
Přerova je rovněž dostatečná skládková kapacita pokrývající současné nároky a potřeby – tabulka 
č. 16. V bezprostředním okolí Přerova se nenachází žádné schválené zařízení na využívání biologicky 
rozložitelných odpadů; Kompostárna Tršice provozovaná firmou SITA a.s. ukončila činnost. V širším 
okolí města do 30 km se však nachází řada zařízení na zpracování bioodpadu – kompostáren 
s využitelnou kapacitou – tabulka č. 17. 

Tabulka 15 Dotřiďovací linky, 2005 

firma místo kapacita t/rok vzdál. [km] 

TS města Olomouce a.s. Olomouc 1000 25 
TS Přerov Přerov - Žeravice, Čekyně 1500 6 

Zdroj:[17] 

Tabulka 16 Skládky v dostupné vzdálenosti města Přerov 

firma místo kapacita m3 vzdál. [km] 

LO Haná s.r.o. Zámecké náměstí, 
Velká Bystřice 

Mrklesy 850 000 24 

TS města Přerova Přerov - Žeravice, Čekyně 610 000 6 
SITA Moravia Hradčan 88, 75 111 800 000 12 
RESON spol. s r.o. Novosady 616, Němčice nad Hanou 1 000 000 28 
AVE Lipník a.s. Lipník nad Bečvou 345 000 18 
A.S.A. skládka Bystřice pod Hostýnem 300 000 20 

Zdroj:[17] 

Tabulka 17 Kompostárny v širším okolí města Přerov, 2005 

firma místo kapacita 
t/rok 

vzdál. 
[km] 

TS města Olomouce a.s. Olomouc 400 25 
SITA Moravia Na Šibeníku 3, Olomouc   25 
BREPA, s.r.o. Dolní Břežany Nový Dvůr 138, 772 00 Olomouc - Holice   25 
SPRESO s.r.o.(i kaly z ČOV) Sportovní 317, 798 12 Kralice na Hané 20 000 2318 
Ing. Filip Hlavinka Polkovice 1 500 23 
BIOPAS spol. s. r.o. Kroměříž   28 
RESON spol. s r.o. Němčice nad Hanou 2 500   

Zdroj:[17] 
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Obrázek 8 Mapa zařízení na zpracování odpadu v okolí města Přerov 

 
Zdroj:[17] 

Společnost SITA CZ provozuje spalovnu nebezpečných látek Olomouc v rámci fakultní nemocnice. 
[18] 

1.2 Analýza spotřebitelských systémů (poptávka po energii) 

1.2.1 Bydlení 

Údaje o bytovém a domovním fondu vycházejí z informací získávaných při sčítání lidí, bytů a domů, 
z nichž jsou poslední dostupné z roku 2001. Zde jsou uváděny tyto a jsou doplněny o nejnovější 
zjištění či dodatečná data pro možnost získání přehledu a porovnání ve vývoji daných charakteristik 
statutárního města Přerov. 

Přerov měl ve zmíněném roce 2001 celkem 4 264 domů, z toho 3 867 trvale obydlených. Z nich bylo 
řazeno 2 737 (70,8%) do kategorie rodinných domů, 1 069 (27,6%) do bytových domů a 61 do domů 
ostatních (1,6%). 

V nedávno zpracované studii Profil statutárního města Přerova bylo řešené území rozděleno na 
3 základní zóny, které jsou blíže vnitřně diferencovány: A – centrální zóna tvořená částí Přerov I; B – 
ostatní části (pouze část Přerov II – Předmostí); C – místní části tvořené zbylými místními částmi 
Přerov III-XIII. Podle daného rozdělení je přistupováno i k jeho rozvoji a dalším charakteristikám – 
viz. [3, 4]. 
Tabulka 18 Bytová struktura, srovnání okresu a města Přerov, 2001 

z toho z toho z toho  Domy 
celkem rodinné 

domy 
bytové 
domy 

Trvale 
obydlené 

domy rodinné 
domy 

bytové 
domy 

Neobydlené 
domy s byty rodinné 

domy 
bytové 
domy 

okres Přerov 25 949 23 419 2 131 22 800 20 391 2 121 3 149 3 028 10 

Přerov 4 264 3 117 1 073 3 867 2 737 1 069 397 380 4 

Zdroj:[6] 
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Tabulka 19 Trvale obydlené byty podle velikosti, kategorie a počtu osob 

Počet bytů podle osob v bytě Celkem Druh domu, kategorie
bytu, počet místností 1 osoba 2 3 4 5 6+ absol. % 
Byty celkem 4816 5556 3860 3644 717 300 18893 100 

z toho rodinné domy 751 896 589 667 200 80 3183 16,8 
kategorie I. 548 799 546 628 186 73 2780 14,7 

II. 107 62 32 32 13 7 253 1,3 
             III. a IV. 67 27 8 5 1   108 0,6 

z toho bytové domy 4040 4640 3255 2962 512 219 15628 82,7 
kategorie I. 3866 4518 3204 2905 483 161 15137 80,1 

II. 121 83 35 35 17 31 322 1,7 
             III. a IV. 23 24 11 14 8 22 102 0,5 

Zdroj:[3] 

Největší přírůstek bytů byl zaznamenán v 60.letech, dále docházelo k poklesu. Bytový fond i přes to 
vzrostl za posledních 40 let minulého století cca o dvě třetiny. V současné době je počet bytů 
kvantitativně stabilizovaný a odpovídá potřebám současného počtu obyvatelstva. 

Technické vybavení bytů se v posledních letech neustále zlepšuje, což dokazuje velký podíl bytů 
napojených na plynovody, CZT, vodovodní i kanalizační sítě. 
Tabulka 20 Obydlené domy podle technického vybavení, srovnání okresu a města Přerov, 2001 

z toho s vybavením   Trvale 
obydlené 

domy 
přípoj na 
kanalizac

i 

vodovod plyn ústřední 
topení 

okres Přerov 22 800 14 349 22 366 16 
308 

17 281 

Přerov 3 867 3 123 3 798 2 736 2 952 
Zdroj:[6] 

Dalším důležitým ukazatelem potřeby bytů a nároků na kvalitu a kapacitu sítí technického vybavení je 
počet a podíl hospodařících a cenzovaných domácností. Cenzovaná domácnost je tvořena z osob 
společně bydlících v jednom bytě na základě příbuzenských či jiných vztahů v rámci jedné 
hospodařící domácnosti. Je základní jednotkou, která se dále nečlení. 

Níže uvedená data pocházejí rovněž z průzkumů SLDB z roku 2001, ze kterých vyplývá, že ve městě 
Přerov nalezneme téměř 40% všech bytových domácností z celého okresu. 
Obrázek 9 Podíl bytových domácností města Přerov v rámci okresu, 2001 

statutární město Přerov

 
Zdroj:[6, upravil CityPlan] 
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Tabulka 21 Domácnosti podle typu a počtu členů, SLDB 2001 

v tom tvořené z úhrnu domácností s počtem členů   Bytové 
domácno

sti 
celkem 

1HD a 
1CD 

1HD a 
2+ CD 

 2 a více 
hospodařícími 

1 2 3 4 5 a 
více 

okres 
Přerov 

49 534 45 246 568 3720 11 800 13 
307 

9 
399 

10 
537 

4 
491 

statutární 
město 
Přerov 

18 893 17 423 172 1 298 4 816 5 
556 

3 
860 

3 
644 

1 
017 

v tom tvořené z úhrnu domácností s počtem členů   Hospoda
řící 

domácno
sti 

celkem 

1 CD 2 a více CD 1 2 3 4 5 a 
více 

okres 
Přerov 

54215 53 602 613 15 322 15 
160 

10 
164 

10 
426 

3 
143 

statutární 
město 
Přerov 

20691 20 502 189 6 388 6 
171 

3 
976 

3 
464 

692 

v tom z úhrnu domácností s počtem členů   Cenzova
né 

domácno
sti 

celkem 

úplné 
rodiny 

neúpln
é 

rodiny 

nerodinné 
domácnosti 

domác
nosti 

jednotl
ivců 

1 2 3 4 5 a 
více 

okres 
Přerov 

54 846 31 950 6 660 914 15 322 15 322 15 
897 

10 
506 

10 
385 

2 
736 

statutární 
město 
Přerov 

20 885 11 284 2 765 448 6 388 6 388 6 
425 

4 
067 

3 
420 

585 

Zdroj:[6, upraveno CityPlan] 

Bytovou situaci ve městě dokumentuje i čistý přírůstek bytových jednotek ve městě. Ten vychází ze 
statistiky kolaudačních rozhodnutí vydaných Stavebním úřadem Magistrátu města Přerova. Do hodnot 
jsou zahrnuty bytové jednotky v nově postavených RD i BD a rovněž nově vzniklé bytové jednotky ve 
stávajících stavebních objektech.[3] 

V současnosti plánované projekty mohou vyvolat další navýšení bytů, který lze odhadnout například 
z prognóz územního plánu, který variantně navrhuje nárůst kapacity rozvojových - zastavitelných 
ploch v území. V současnosti je zpracovávána nový územní plán statutárního města Přerova, se kterým 
bude návrh územně energetické koncepce města postupně koordinován. 
Tabulka 22 Čistý přírůstek bytových jednotek v Přerově 

 2001 2002 2003 2004 2005 06/2006 celkem 
přírůstek 28 20 46 58 28 11 247 
úbytek 0 -7 0 0 -2 -1 -14 
čistý přírůstek 28 13 46 58 26 10 233 

Zdroj: [5, 3] 
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1.2.2 Občanská vybavenost 

Následující tabulka nastiňuje složení občanského vybavení ve městě Přerov. V prvních skupinách jsou 
zahrnuty i hospodářské subjekty. V následujícím textu jsou blíže specifikovány jednotlivé oblasti. 
Tabulka 23 Zařízení veřejného i komerčního občanského vybavení a hospodářská činnost města Přerov 

 

 
Zdroj:[6] 

Vzdělávací zařízení 
Město je v současnosti pokryto dostatečnou sítí mateřských, základních a středních škol, která je 
navíc doplněna o sektor soukromých škol. Kapacita mateřských škol je v průměru využívána z 90%. 
Vzhledem ke stále stagnujícímu počtu narozených dětí není nutné navýšení počtu mateřských škol. 
U základních škol je v současné době znatelný trvalý pokles žáků; v souvislosti s jeho mírou lze 
v budoucnu očekávat snížení kapacity větších ZŠ. Na území města dále působí několik soukromých 
školních subjektů. 
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Celkově lze konstatovat, že síť vzdělávacích zařízení je zde dostatečná a dobře dostupná. Od roku 
2004 zde navíc působí soukromá Vysoká škola logistiky o.p.s., která poskytuje možnost získání 
bakalářského titulu v rámci studijního programu Dopravní a spojová infrastruktura. 

Sportovní zařízení 
Velký počet sportovních zařízení běžného typu dosahuje ve velké míře nedostatečné technické kvality 
a je poměrně nevhodně lokalizován. 

Kulturní zařízení 
Kulturní hodnota území je založena na jeho historickém osídlení, jež je doloženo v místních 
muzejních zařízeních a založenou památkovou městskou zónou. Dalšími atraktivními lokalitami 
v okolí jsou hrad Helfštýn, zámek v Tovačově, Hranická propast, ale i přírodní oblasti – např. národní 
přírodní rezervace Žebračka. Přímo v městě byl zřízen městský park Michalov, jež je nejen 
vyhledávaný kvůli své rozloze 16ti ha, ale i pro unikátní zahradní architekturu z práce Františka 
Thomayera kvůli níž byl prohlášen kulturní památkou a je i registrovaným významným krajinným 
prvkem. V dalších kulturních zařízeních probíhá především rekonstrukce budov nebo rozšíření sbírek 
a expozic. Funkci muzejního i kulturního centra pro spádový region tvoří Muzeum Komenského ve 
městě Přerov. 

Zdravotnická a sociální zařízení 
Zdravotnická zařízení jsou na území města rozmístěna vcelku rovnoměrně a v přijatelných dostupných 
vzdálenostech. Další zařízení sociálního typu se zaměřují především na pečovatelskou či jinou 
specializovanou službu občanům. V sociální a sociálně-zdravotnické oblasti působí i mnoho 
příspěvkových a zhruba 30 neziskových organizací. 

1.2.3 Podnikatelský sektor 

Město Přerov je dlouhodobě charakterizováno jako průmyslově – zemědělská oblast s dobře 
rozvinutými službami. Po roce 1990 zaznamenala však tradiční průmyslová výroba útlum, stejně tak 
i zemědělská. Útlum primární sféry však přispěl a stále přispívá k nárůstu sféry terciérní, která je 
soustředěna především ve městě Přerově. Objemem produkce a počtem pracovníků je i nadále 
převládajícím odvětvím průmysl. V tabulce č. 23 předchozí kapitoly je uveden přehled subjektů 
zabývajících se hospodářskou činností. 

Průmysl je rovněž soustředěn především do města Přerova, v některých případech přímo do centra 
města (KAZETO, Pivovar Zubr). Průmyslové odvětví je zaměřeno především na oblast strojírenství, 
chemii, elektrotechniku, optiku a na doplňující textilní, potravinářský a lehký průmysl. Dopravní 
dostupnost města neposkytuje dobré podmínky pro zahraniční investice. Malý podíl je i podniků 
s high-tech  technologiemi nebo podpora podnikatelských inkubátorů. K významným podnikům města 
patří: 

• strojírenství – PSP Engineering a.s., Montáže Přerov a.s. 
• chemický průmysl – PRECHEZA a.s. Přerov, PRECOLOR a.s., Kemifloc a.s., ZOMAplast 

s.r.o. 
• optický průmysl – Meopta - optika, s.r.o., Olympus Service Facility Czech, s.r.o. 
• doprava a spoje – ČD, a.s., Connex Morava a.s. 
• kožedělný průmysl – Kazeto spol. s r.o. Přerov 
• Teplárna Přerov, Dalkia Česká republika, a.s. 

 
Zemědělská oblast se vyznačuje intenzivním využíváním půdy s nadměrným zorněním. Zemědělské 
podniky, jež hospodaří na orné půdě, jsou: 

• Bezuchovská a.s. Bezuchov, 
• farma Paršovice, 
• ZD Záhoran Všechovice, 
• SALIX MORAVA a.s., 
• ZD Kokory, 
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• ZD Střítež nad Ludinou, 
• ZD Záhoří, 
• Soběchleby. 

 
Všechny formy podnikatelských subjektů s výjimkou samostatně hospodařících rolníků se oproti roku 
2004 snížily, přičemž byl největší pokles sledován u soukromých podnikatelů – fyzických osob 
(o 140) a obchodních společností (o 40). 
Tabulka 24  Struktura zaměstnavatelských subjektů ve městě Přerově podle právní formy 

Právní forma Počet 
státní podniky 0 
akciové společnosti 126 
obchodní společnosti 1280 
družstva 66 
samostatně hosp. rolníci 1690 
nadace 21 
obecní, městské a okresní úřady 104 
soukromí podnikatelé 18348 
v tom: zapsaní v obch. Rejstříku 78 
nezapsaní 18270 
ostatní 3212 

Zdroj: [3] 

Po počátečním zájmu o podnikání v 90.letech dochází na území města k postupnému útlumu vydávání 
živnostenských oprávnění. 

1.3 Analýza a vyhodnocení základní vývojové tendence uplynulého období 
Ve statutárním městě Přerov je znatelný dlouhodobý trend mírného snižování celkového počtu 
obyvatel. V okrajových místních částech lze v posledních letech sledovat mírný nárůst obyvatel, 
především pak v části Přerov XI – Vinary. Naopak největší úbytek zaznamenalo centrum města - část 
Přerov - město. 

Vzhledem ke stagnaci až snížené porodnosti lze očekávat pokračování současného vývojového trendu 
stárnutí obyvatel. Věková struktura obyvatel se projeví a ovlivní další veřejné sféry, například nároky 
na vzdělávací zařízení. Na základě analýz současného stavu s porovnáním s minulými lety lze tedy 
očekávat úbytek žáků a tím i počet vzdělávacích zařízení, přinejmenším snížení kapacity větších 
základních škol. Výhledovou možností je pro školní zařízení zlepšování jejich kvality a vybavení.Od 
roku 2004 působí na území Vysoká škola logistiky. Síť vzdělávacích zařízení je v současnosti na 
území města dostatečná a dobře dostupná. 

Rozložení zdravotnických a sociálních zařízení lze označit za rovnoměrné a přijatelně dostupné. 
Nárůst sociálních zařízení se zaměřuje především na pečovatelské a jinak specializované služby. 

V rámci kulturních zařízení se také neočekává intenzivní nárůst, spíše zkvalitňování nebo rozšiřování 
stávajících objektů. 

Horší situace je u sportovních zařízení, které jsou reprezentovány pouze běžnými typy zařízení horší 
technické kvality a dostupnosti. Nové projekty v dané oblasti budou směřovat k vybudování nebo 
modernizací stávajících sportovišť s multifunkčním zaměřením a rozšiřováním nabídky služeb. 

Bytový fond na území města zaznamenal největší nárůst v 60.letech, dále docházelo k mírnému 
poklesu až do 90.let, kdy došlo k poklesu o 97% bytů oproti předešlému období. Bytový fond i přes to 
vzrostl za posledních 40 let minulého století cca o dvě třetiny. V současné době je počet bytů 
kvantitativně stabilizovaný a odpovídá potřebám současného počtu obyvatelstva. V posledních letech 
probíhají projekty regenerace panelových sídlišť. Probíhající změna územního plánu navrhuje 
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další plochy a scénáře vývoje bydlení, se kterou bude územně energetická koncepce města v dalších 
etapách koordinována. 

Z kvalitativního hlediska převažuje podíl bytů I. a II. kategorie, který svědčí o vybudované technické 
infrastruktuře. Průměrná velikost obytné plochy bytů se v posledních desetiletích rovněž zvyšovala, 
ale ve srovnání s ostatními městy ČR je hodnota nízká (16,9m2 obytné plochy na osobu). Z uvedených 
analýz vyplývá, že město Přerov patří mezi populačně srovnatelná města ČR, ale je řazena mezi města 
s nejnižší obytnou plochou na obyvatele. Dalšími slabšími stránkami v oblasti bytového fondu je 
nedostatečná kapacita bytů dostupných pro skupinu občanů s nízkými příjmy, chybějící koncepce 
bydlení a nepřipravenost lokalit pro výstavbu (zejména rodinné domy). Tyto nedostatky by měla 
částečně odstranit probíhající změna územního plánu města. 

Přerov je dlouhodobě charakterizován jako průmyslově – zemědělská oblast s dobře rozvinutými 
službami. I přes skutečnost, že od roku 1990 byl zaznamenán větší útlum průmyslové výroby na úkor 
zvýšení terciérní sféry, převládajícím odvětvím vzhledem k počtu pracovníků jsou stále průmyslová 
odvětví. V posledních letech byl zjištěn mírný pokles podnikatelských subjektů, především 
soukromých podnikatelů a obchodních společností. Zlepšením dostupnosti města lze do budoucna 
očekávat příchod zahraničních investorů. Průběžným cílem Strategického plánu ekonomického 
a územního rozvoje města Přerova (2007 – 2013) je realizace několika průmyslových zón (Újezdec, 
Přerov Jih, smíšená zóna i pro bydlení Zóna Přerov – Meopta) a logistického centra (Terminál 
kombinované dopravy). 

Zemědělská sféra se vyznačuje velmi intenzivním zemědělstvím s vysokým zorněním kvalitní půdy. 
Stabilní bilance půdy dokládá ustálený podíl a vývoj zemědělství. 

1.4 Vnější rámec zásobování energií 

 1.4.1 Strategické dokumenty EU 

Energetická politika pro Evropu 
Dne 10. ledna 2007 Komise představila „energetický balíček“ – komplexní návrh opatření k zavedení 
nové energetické politiky v Evropě pro vypořádání se s klimatickými změnami a posílení bezpečnosti 
a konkurenceschopnosti EU v oblasti energií. [38] 

Komise se zaměřuje na následující cíle: 

• vytvoření skutečného vnitřního trhu s energiemi; 

• urychlení přechodu k nízkouhlíkové energii; 

• energetickou účinnost. 

Balíček tvoří tyto dokumenty: 

• Sdělení komise k energetické politice pro Evropu a dokument s daty o energetické 
politice v EU (v předběžném znění); 

• Cestovní mapu pro energie z obnovitelných zdrojů a hodnocení jejího dopadu 
(v předběžném znění); 

• Zprávu o pokroku v oblasti energií z obnovitelných zdrojů (v předběžném znění); 

• Zprávu o pokroku v oblasti biopaliv (v předběžném znění) a doprovodný přehled 
ekonomických a environmentálních dat; 

• Výhledy pro vnitřní trh plynem a elektrickou energií (v předběžném znění) a Zprávu 
o implementaci regulatorního rámce EU pro elektrickou energii a plyn; 

• Plán prioritního propojení (Infrastruktura v oblasti rozvodu plynu a elektrické energie 
– v předběžném znění); 
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• Návrh ilustrativního programu pro jadernou energii (v předběžném znění); 

• dokument Udržitelná výroba energií z fosilních paliv: s cílem přiblížit se nulovým 
emisím do roku 2020 (v předběžném znění) včetně doprovodného hodnocení dopadu 

• dokument Směrem ke strategickému plánu pro technologie v oblasti energií 
(v předběžném znění). 

Strategický energetický přehled analyzuje silné a slabé stránky národních energetických možností 
a jejich vliv na ostatní členské země EU. Zahraniční vztahy a vnitřní trh energií v EU jsou považovány 
za dobré. Cestovní mapa pro obnovitelné zdroje počítá s novým cílovým rokem – 2020. 

Balíček doprovází Závěrečná zpráva o šetření v oblasti hospodářské soutěže na trzích elektřinou 
a plynem (SEC(2006) 1724 z 10.1.2007) a Sdělení EK o nákladech a přínosech postupu následujícím 
po Kjótu v oblasti globálního oteplování (Limiting Global Climate Change to Two Degrees Celsius: 
The way ahead for 2020 and beyond KOM(2007) 2 v předběžném znění) a výsledky veřejné 
konzultace k Zelená knize o adaptaci na klimatické změny. 

Komise otevřela širokou debatu o budoucnosti energetické politiky v EU zveřejněním Zelené knihy –
Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii (KOM(2006)105 
v konečném znění z 8.3.2006). Předcházela jí Zelená kniha o energetické účinnosti: Dělat více za 
méně (KOM(2005)265 v konečném znění z 22.6.2005). 

EPE je definována prostřednictvím tří hlavních pilířů: 

1. Skutečný vnitřní trh s energií 

Cílem je poskytnout odběratelům energie v EU, jak občanům, tak podnikům, skutečnou možnost 
volby a přinést investice potřebné v odvětví energetiky. Jednotný trh je dobrý nejen pro dosažení 
konkurenceschopnosti, ale rovněž pro dosaženítrvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti. 

Z šetření v oblasti hospodářské soutěže a ze sdělení o vnitřním trhu vyplynulo, že je třeba přijmout 
další opatření pro splnění těchto cílů prostřednictvím jasnějšího oddělení výroby energie a jejího 
uvádění na trh (see IP/07/26). Je třeba rovněž zavést silnější nezávislou regulační kontrolu při 
zohlednění evropského trhu i vnitrostátních opatření k dosažení cíle Evropské unie zvýšit minimální 
úrovně propojení členských států na 10 % určením klíčových problematických oblastí a jmenováním 
koordinátorů. 

2. Urychlení přechodu k nízkouhlíkové energii 

Komise navrhuje udržet postavení EU jako světové špičky v oblasti obnovitelné energie navržením 
závazného cíle, že 20 % celkové skladby zdrojů energie bude do roku 2020 pocházet z obnovitelných 
zdrojů. To si vyžádá obrovský růst ve všech třech oblastech obnovitelných zdrojů energie: v oblasti 
elektřiny, biopaliv a ohřevu a chlazení. Tento cíl bude doplněn minimálním cílem 10 % využití 
biopaliv. Legislativní balíček o obnovitelných zdrojích energie na rok 2007 bude dále obsahovat 
zvláštní opatření pro usnadnění vstupu na trh pro biopaliva a ohřev a chlazení. 

Pro snížení nákladů na čistou energii a pro posun průmyslu EU do čela rychle se rozvíjejícího odvětví 
nízkouhlíkových technologií je rovněž důležitý výzkum. Komise pro splnění těchto cílů navrhne 
strategický plán pro evropské energetické technologie. Evropská unie rovněž zvýší své roční výdaje na 
energetický výzkum na dalších sedm let nejméně o 50 %. Jaderná energie v současnosti představuje 
14 % spotřeby energie EU a 30 % elektřiny vyrobené v EU. Návrhy Komise zdůrazňují, že každý 
členský stát sám rozhodne, zda bude či nebude spoléhat na jadernou energii. Komise doporučuje, že 
snížení jaderné energie v EU musí být kompenzované využitím jiných nízkouhlíkových zdrojů 
energie, jinak se dosažení cíle snížit emise skleníkových plynů stane ještě problematičtějším. 

3. Energetická účinnost 

Komise opět zdůrazňuje cíl ušetřit 20 % celkové spotřeby primární energie do roku 2020. V případě 
úspěchu by to znamenalo, že by EU spotřebovala přibližně o 13 % méně energie než dnes, čímž by se 
každoročně ušetřilo 100 miliard eur a přibližně 780 tun CO2. 

Komise navrhuje urychlit zavádění dopravních prostředků s nižší spotřebou pohonných látek, 
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přísnější normy a lepší označování spotřebičů, zlepšit energetickou náročnost stávajících budov EU 
a zlepšit účinnost výroby, přenosu a distribuce tepla a elektřiny. Komise rovněž navrhuje novou 
mezinárodní dohodu o energetické účinnosti. 

Návrhy zaměřené na tyto tři pilíře bude třeba podpořit soudržnou a důvěryhodnou zahraniční 
politikou. 

Materiál Energetická politika pro Evropu (dále jen EPE) ve své úvodní části shrnuje výzvy, před 
kterými EU stojí. Patří mezi ně udržitelnost, zabezpečení dodávek a konkurenceschopnost. Základ 
EPE stojí na třech pilířích: boj proti změně klimatu, omezování vnější zranitelnosti EU, pokud jde 
o dovozy uhlovodíků, a podpora růstu a pracovních míst. Hlavní cílem je potom snížení emisí 
skleníkových plynů a to jak v rámci EU, tak ve třetích zemích. 

Opatření, která mají ke snížení emisí vést, jsou následující: 

1. Fungující vnitřní trh s energií, k jehož dosažení Evropská komise stanovila následující požadavky: 

• oddělování sítí,  

• účinná regulace,  

• transparentnost,  

• infrastruktura,  

• bezpečnost sítí,  

• přiměřenost výroby elektřiny a kapacita dodávek zemního plynu,  

• energie jako veřejná služba. 

2. Solidarita mezi členskými státy a zabezpečení dodávek ropy, zemního plynu a elektřiny. 

3. Dlouhodobý závazek na snižování skleníkových plynů a systém EU pro obchodování s emisemi. 

4. Ambiciózní program pro opatření v oblasti energetické účinnosti na úrovni Společenství, 
vnitrostátní, místní i mezinárodní. V rámci tohoto bodu navrhuje EK novou mezinárodní dohodu 
o energetické účinnosti. 

5. Dlouhodobější cíl v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. 

6 .Evropský strategický plán pro energetické technologie. 

7. Budoucnost využívání fosilních paliv s nízkými emisemi CO2. 

8. Budoucnost jaderné energetiky. 

9 .Mezinárodní energetická politika aktivně hájící zájmy Evropy. 

10. Účinné monitorování a podávání zpráv. 

Akční plán 

Dne 19. října 2006 Komise přijala akční plán pro energetickou účinnost, který obsahuje opatření, díky 
nimž by EU mohla bezpečně začít plnit klíčový cíl, a to do roku 2020 snížit celkovou spotřebu 
primární energie o 20 %. Pokud by se jej podařilo naplnit, znamenalo by to, že do roku 2020 by EU 
spotřebovávala o přibližně 13 % méně energie než dnes, uspořila by 100 miliard EUR a předešlo by se 
emisím přibližně 780 milionů tun CO2 každý rok. To však bude vyžadovat značné úsilí, jak pokud jde 
o změnu chování, tak o dodatečné investice. Ke klíčovým opatřením patří: 

• urychlené uvádění do provozu vozidel pro dopravní účely s účinným využitím paliva, 

• zvýšené využívání veřejné dopravy a zajišťování toho, aby spotřebitelé nesli skutečné náklady 
za dopravu, 

• přísnější normy a lepší označování přístrojů, 

• rychlé zlepšování energetické účinnosti stávajících budov v EU a úsilí směřující k tomu, aby 
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se nízkoenergetické domy staly normou pro novou výstavbu, 

• ucelené využití zdanění s cílem dosáhnout účinnějšího využití energie, 

• zlepšování účinnosti výroby, přenosu a distribuce tepla a elektřiny, 

• nová mezinárodní dohoda o energetické účinnosti na podporu společného úsilí. 

Strategický plán pro technologie 

V návaznosti na vysoké a nestabilní ceny energií roste celosvětová poptávka po energii. Dochází 
k nárůstu emisí skleníkových plynů. Zásoby ropy a zemního plynu se soustředí v několika málo 
zemích. S ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že Evropská unie a ostatní části světa nezareagovaly 
dostatečně rychle, aby zvýšily využívání nízkouhlíkových technologií a zlepšily energetickou 
účinnost. V důsledku toho představují změny klimatu skutečnou hrozbu a bezpečnost dodávek energií 
se zhoršuje. Emise skleníkových plynů v Evropské unii budou oproti roku 1990 v roce 2010 vyšší 
o 2 % a v roce 2030 o 5 %. Závislost Evropské unie na dovozech energií se do roku 2030 zvýší ze 
současných 50 % na 65 %. 

S ohledem na závažnost hrozeb, jimž musí Evropská unie čelit, Komise ve svém sdělení „Energetická 
politika pro Evropu“ navrhuje cíl strategické energetické politiky: do roku 2020 EU sníží emise 
skleníkových plynů alespoň o 20 % oproti hodnotám z roku 1990 v souladu se svými cíly 
konkurenceschopnosti. Kromě toho musí být podle sdělení Komise „Omezování změny klimatu na 2° 
– Politické možnosti pro EU a svět na rok 2020 a dále“ do roku 2050 sníženy globální emise 
skleníkových plynů o 50 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990, což znamená, že v průmyslově 
vyspělých zemích se tyto emise musí snížit o 60 až 80%. Tento plán bude vyžadovat dlouhodobý 
výhled, aby bylo možné splnit dlouhodobý úkol, který spočívá v konkurenceschopném přechodu na 
systém energie s nízkým obsahem uhlíku: 

• Do roku 2020 budou muset technologie umožnit splnění 20% cíle pro obnovitelné zdroje, a to 
tím, že umožní strmý nárůst podílu méně nákladných energií z obnovitelných zdrojů (včetně 
biopaliv 2. generace a rozšíření pobřežních zdrojů využívajících energii větru). 

• Bude nutné, aby se do roku 2030 elektřina a teplo vyráběly v čím dál tím větší míře z 
nízkouhlíkových zdrojů a v rozsáhlém měřítku v elektrárnách na fosilní paliva s téměř 
nulovými emisemi a s technologiemi na zachycování a ukládání CO2. Bude potřeba, aby se 
doprava čím dál více orientovala na využití biopaliv 2. generace a vodíkových palivových 
článků. 

• Pro období po roce 2050 by měl být dokončen přechod na nízkouhlíkové technologie 
v evropském energetickém systému a v celkové evropské skladbě zdrojů energie by mohl být 
zastoupen značný podíl obnovitelných zdrojů, udržitelného uhlí a zemního plynu, udržitelného 
vodíku, a pro členské státy, které si to přejí, energie štěpení IV. generace a energie z jaderné 
syntézy. 

Pro zajištění bezpečnosti a udržitelnosti musí evropský energetický systém začít urychleně jednat ve 
čtyřech hlavních oblastech: 

• Účinná přeměna a využívání energie ve všech odvětvích hospodářství spolu se snížením 
energetické náročnosti; 

• Diverzifikace skladby zdrojů energie ve prospěch obnovitelných zdrojů energie a technologií s 
nízkými emisemi uhlíku pro výrobu elektřiny, vytápění; 

• Dekarbonizace systému dopravy prostřednictvím přechodu na alternativní paliva; 

• Úplná liberalizace a propojení energetických systémů spolu se začleněním „inteligentních“ 
informačních a komunikačních technologií s cílem zajistit odolnou a interaktivní síť služeb 
(zákazníci / provozovatelé). 

Komise má v úmyslu předložit první Evropský strategický plán pro energetické technologie ke 
schválení do zasedání Rady na jaře 2008. [37] 
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 1.4.2 Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce byla schválena vládou ČR dne 10. 3. 2004. Koncepce definuje priority 
a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní realizační nástroje energetické 
politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030. 

Státní energetická koncepce byla schválena vládou ČR dne 10. 3. 2004. Koncepce definuje priority 
a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní realizační nástroje energetické 
politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030. 

Státní energetická koncepce (SEK) obsahuje čtyři hlavní cíle, 15 cílů dílčích, a 11 indikativních 
ukazatelů. K jejich naplnění je určen soubor 31 nástrojů. Cíle SEK a indikativní ukazatele mají 
převážně dlouhodobý charakter, do roku 2030; vedle toho SEK obsahuje cíle střednědobé do roku 
2010 a krátkodobé cíle do roku 2005: 

1 MAXIMALIZACE ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI  

• Maximalizace zhodnocování energie 

• Maximalizace efektivnosti při získávání a přeměnách energetických zdrojů 

• Maximalizace úspor tepla 

• Maximalizace efektivnosti spotřebičů energie 

• Maximalizace efektivnosti rozvodných soustav 

2. ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ VÝŠE A STRUKTURY SPOTŘEBY PRVOTNÍCH 
ENERGETICKÝCH ZDROJŮ 

• Podpora výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie 

• Optimalizace využití domácích energetických zdrojů 

• Optimalizace využití jaderné energie 

3. ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

• Minimalizace emisí poškozujících životní prostředí 

• Minimalizace emisí skleníkových plynů 

• Minimalizace ekologického zatížení budoucích generací 

• Minimalizace ekologické zátěže z minulých let 

4. DOKONČENÍ TRANSFORMACE A LIBERALIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

• Dokončení transformačních opatření 

• Minimalizace cenové hladiny všech druhů energie 

• Optimalizace zálohování zdrojů energie  

Usnesení vlády č. 211/2004 ze dne 10. března 2004, kterým byla schválena Stání energetická 
koncepce, ukládá ministru průmyslu a obchodu v rámci zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, provádět vyhodnocování naplňování cílů a sociálních dopadů realizace cílů Stání energetické 
koncepce nejméně jedenkrát za tři roky a o výsledcích informovat vládu České republiky, poprvé 
k 31.12.2005. 

Na základě tohoto usnesení vlády byl předložen pro informaci členům vlády pod číslem jednacím 
1927/05 do programu jednání vlády České republiky konaného dne 14. prosince 2005 materiál 
"Vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů realizace cílů Státní energetické koncepce". 

Předmětem provedeného prvého vyhodnocení plnění cílů SEK je především vyhodnocení plnění cílů 
stanovených do roku 2005, čímž se hodnotí i předpoklady k naplnění cílů střednědobých 
a dlouhodobých. Realizace cílů SEK má dopad i do sociální oblasti. Součástí hodnocení plnění cílů 
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SEK je proto rovněž hodnocení jejích dopadů do zaměstnanosti v sektoru energetiky a do výdajů 
obyvatelstva za paliva a energii. 

Výsledky provedeného vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů SEK potvrzují, že základní 
vize SEK — maximální nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj mají nadále svou plnou platnost 
a základní cíle a priority jsou nastaveny správně. Vývoj kvantitativních, strukturálních, kvalitativních 
a ekologických parametrů energetického hospodářství vykazuje ve všech posuzovaných případech 
pozitivní vývoj a další přibližování se parametrům energetického hospodářství zemí Evropské unie. 

Přestože dvouletá časová lhůta pro první vyhodnocení plnění cílů SEK je velmi krátká a navíc je 
ovlivněna prodlevou v získání statistických údajů, zpracované analýzy upozorňují na určité projevující 
se, zatím však pouze mírné odchylky od přijatých cílů, indikátorů a nástrojů SEK. Budoucí vývoj 
ukáže, zda bude nutné, v rámci dalšího vyhodnocení, je případně upravit. 

 1.4.3 ÚEK Olomouckého kraje 

Cíle ÚEK Olomouckého kraje byly navrženy v souladu s cíli stanovenými programem rozvoje kraje, 
kterými jsou: 

1. Podpora rozvoje dynamické podnikatelské základny průmyslových, zemědělských 
obchodních podniků, podniků služeb a aktivit cestovního ruchu při řešení problémů na trhu 
a vytváření příhodných podmínek trvale udržitelného konkurenceschopného prostředí. 
(problémový okruh ekonomický rozvoj) 

2. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury za účelem zlepšení podmínek ekonomického 
rozvoje kraje a za účelem celkového zkvalitnění života obyvatel kraje (problémový okruh 
technická vybavenost, dopravní přístupnost a obsluha území). 

3. Celkový cíl okruhu rozvoje lidských zdrojů je vyjádřen tezemi specifických cílů (problémový 
okruh lidské zdroje): 

 Zvýšit zaměstnanost obyvatelstva a zlepšit kvalitativní nabídku pracovních míst, 

 Zvýšit otevřenost systému vzdělávání a vzdělanostní flexibilitu obyvatelstva, 

 Zlepšit životní podmínky a kvalitu života obyvatel kraje, 

 Rozvíjet kulturu, tradici a volnočasové aktivity. 

4. Posílit prostředí pro trvale udržitelný rozvoj životních podmínek obyvatel 
a konkurenceschopných hospodářských činností (problémový okruh životní prostředí). 

5. Posílit ekonomickou a sociální stabilitu venkovského prostoru. Tuto stabilitu je nutno 
posilovat  ve dvou specifických cílových oblastech kterými jsou (problémový okruh venkov 
a zemědělství): 

 Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu  

 Zachování, obnova a rozvoj venkova včetně krajinného rázu s cílem zvýšit příjmy 
venkovského obyvatelstva. 

K dosažení cílů programu rozvoje kraje přispějí navržené programy v oblasti energetiky následovně: 

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

7. Zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie zlepší podmínky života a to zejména na 
venkově. 

8. Snižování ztrát a zvyšování spolehlivosti sítí, obnovou a hospodárným rozvojem sítí se zlepší 
stav technické infrastruktury. 

9. Zvyšováním využití decentralizované kombinované výroby elektřiny a tepla se posílí 
schopnost zachování základních funkcí území kraje i v případě pohrom všeho druhu. 
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10. Zvýšením informovanosti obyvatel o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie 
a úsporách energie se buduje znalostní občanská společnost. 

Strategické priority ÚEK jsou vyjádřeny následujícím obrázkem: 
Obrázek 10   Strategické priority ÚEK Olomouckého kraje 

Současný energetický 
systém kraje

Priorita č.1 Priorita č.2 Priorita č.3

Osvěta
Úspory energie
Recyklace energie
Primární teplo z OZE
Primární elektřina z OZE
Bezpečnost

PHM z OZE
Sekundární teplo z OZE
Sekundární elektřina z OZE

PHM ostatní
Sekundární teplo ostatní
Sekundární elektřina ostatní

PHM – pohonné hmoty
OZE – obnovitelné zdroje energie

Současný energetický 
systém kraje

Priorita č.1 Priorita č.2 Priorita č.3

Osvěta
Úspory energie
Recyklace energie
Primární teplo z OZE
Primární elektřina z OZE
Bezpečnost

PHM z OZE
Sekundární teplo z OZE
Sekundární elektřina z OZE

PHM ostatní
Sekundární teplo ostatní
Sekundární elektřina ostatní

PHM – pohonné hmoty
OZE – obnovitelné zdroje energie  

Působení navržených programů rozvoje energetického systému je rozdílné v podmínkách měst 
a venkova. Ve městech mají navržené programy působit především na zvýšení bezpečnosti zásobování 
energiemi a tím zmírnit dopady vzniklých krizových situací. 

Na venkově mají programy za cíl zejména zlepšit kvalitu života. 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 příležitosti 
zemědělcům. 

 1.4.4 Energetická legislativa 

Také v České republice se před několika lety se začalo využívat legislativních nástrojů k prosazování 
energetických úspor. Stěžejním dokumentem české legislativy zahrnujícím úsporná opatření 
v energetice je zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona 
č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 177/2006 Sb., který se zabývá opatřeními pro 
zvyšování hospodárnosti užití energie. Hlavními povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 4062000 Sb. 
jsou zpracování územních energetických koncepcí a energetických auditů zákonem určených objektů. 
Hranice této povinnosti jsou dány vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 213/2001 Sb. ve 
znění 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. 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti 
budov, která nahradila vyhlášku č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 
při spotřebě tepla v budovách. Vyhláška stanovuje: 

• požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu 
stanovení energetické náročnosti budov, 

• obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování včetně využití již 
zpracovaných energetických auditů, 

• rozsah přezkušování osob z podrobností vypracování energetického průkazu budov. 

Tato vyhláška zapracovává směrnici o energetické náročnosti v budovách 2002/91/ES. 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 
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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. 

Nejvýznamnější předpisy regulující sektor energetiky v ČR tedy jsou: 
• zákon č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií, ve znění zákona 

č. 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 
186/2006 Sb. 

• zákon č. 458/2000 Sb. ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č  262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 
Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona 
č. 342/2006 Sb., 

• zákon č. 86/2002 Sb. ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., 
zákona 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. zákona č. 212/2006 Sb., zákona 
č. 222/2006 Sb., a zákona č. 230/2006 Sb., 

• zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.,  

• zákon 180/2005 Sb. ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů),  

• Vyhláška č. 150/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální 
účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

• Vyhláška č. 151/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 

• Vyhláška č. 152/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro 
vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění 
a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných 
zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům  

• Vyhláška č. 153/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti 
určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické 
energie  

• Vyhláška č. 154/2001 Sb. Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti 
udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 

• Vyhláška č. 212/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro 
přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla  

• Vyhláška č. 213/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti 
náležitostí energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. 

• Vyhláška MPO č. 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov. 
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2 ROZBOR MOŽNÝCH ZDROJŮ A ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ 
S ENERGIÍ 
2.1 Sestavení energetické bilance území a její analýza (realita pokrytí poptávky) 
Energetická bilance byla zpracována na základě spotřeby paliv a energií ve městě Přerov uvedených 
v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) za rok 2005. Tato databáze rozděluje zdroje 
do tří kategorií dle velikosti instalovaného výkonu a je spravována Českým hydrometeorologickým 
ústavem. 

Kategorie REZZO 1 zahrnuje velké zdroje s výkonem vyšším než 5 MW (případně také zvláště velké 
zdroje s příkonem vyšším než 50 MW). Kategorie REZZO 2 zahrnuje střední zdroje s výkonem od 0,2 
MW do 5 MW. Kategorie REZZO 3 zahrnuje malé zdroje do výkonu 200 kW. 

2.1.1 Spotřeba paliv 

Jak vyplývá z následující tabulky, největší podíl paliva má proplástek, který je spalován v Teplárně 
Přerov. Dále se zde nachází několik málo zdrojů využívajících zemní plyn. Jedná se většinou 
o plynové kotelny, sloužící pro výrobu tepla v místech, kde není zavedena síť CZT. Zdroje využívající 
ostatní paliva jsou zastoupeny v minimální míře. 
Tabulka 25 Podíl jednotlivých paliv a kategorií zdrojů na spotřebě energie 

Hnědé uhlí 
tříděné

Černé uhlí 
tříděné Proplástek Koks Dřevo LTO Propan 

butan Zemní plyn Bioplyn

t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok tis.m3/rok tis.m3/rok
REZZO 1 0,00 0,00 307 245,00 0,00 0,00 286,00 0,00 1 423,96 0,00
REZZO 2 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 156,53 0,00 3 471,00 478,00
REZZO 3 2 339,04 140,72 0,00 218,30 581,18 1,37 7,02 4 639,89 0,00
Celkem 2 774,54 140,72 307 245,00 218,30 581,18 443,89 7,02 9 534,85 478,00
Výhřevnost (GJ/jedn.) 16,00 30,50 18,84 27,00 14,50 41,00 12,50 34,05 22,00
Spotřeba (GJ/rok) 44 392,59 4 291,94 5 787 574,07 5 894,11 8 427,12 18 199,69 87,73 324 661,61 10 516,00  
Zdroj: [10] 

Obrázek 11  Podíl jednotlivých paliv na spotřebě energie 
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Zdroj: [10] 
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Tabulka 26 Přehled zdrojů zařazených do kategorie velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění (výkon nad 
5 MW) 

Poř.č. Název provozovny Umístění zdroje Výkon 
[MW] Palivo Spotřeba paliva 

[t/rok] [tis. m3/rok]
1 Nemocnice Přerov Dvořákova 75 9,100 ZP 492,000

LTO 286,000
Proplástek 307245,000

3 Precheza, a.s. Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24 11,000 ZP 69,958
4 Meopta - optika, a.s. Kabelíkova 1 0,445 ZP 38,000

315,000Dalkia ČR, Teplárna Přerov Tovačovská 2924
2

 
Zdroj: [10] 

Tabulka 27 Přehled středních zdrojů znečištění (výkon 200 kW – 5 MW) 

Poř.č. Název provozovny Umístění zdroje Výkon 
[MW] Palivo Spotřeba paliva 

[t/rok] [tis. m3/rok]
1 ALIMENTARE a.s. - plynová kotelna Tř. gen. Janouška 2854 0,460 ZP 72,000
2 Astron Buildings s.r.o. - linka povrchové úpravy kovu Kojetínská 71 1,830 ZP 108,000
3 Dalkia Česká republika, a.s. - fluidní kotelna 9.května 2452 2,000 HUTR 367,000
4 DELTA Morava, s.r.o. - kotelna Palackého 1380 0,220 ZP 56,000
5 EMOS spol. s r.o. - plynová kotelna Šířava 295 0,347 ZP 79,000
6 FILÁK, s.r.o. - teplovzdušné plynové vytápění Skopalova 19 2,463 ZP 56,000
7 Hasičský záchranný sbor - kotelna Šířava 25 0,261 ZP 47,000
8 J.A.P. spol. s r.o. - kotelna Lověšice 67 0,517 ZP 85,000
9 MADER a synové, s.r.o. - plynové pekařské pece Štefánikova 185 13,040 ZP 470,000
10 Meopta - optika, s.r.o. - plynové zářiče Kabelíkova 1 1,181 ZP 38,000
11 Ministerstvo zemědělství ČR - plynová nízkotlaká kotelna Wurmova 2 0,360 ZP 56,000
12 Montáže Přerov a.s. - lakovací a vysoušecí kabina 9.května 0,250 ZP 13,000
13 Montáže Přerov a.s. - fluidní kotelna 9.května 2,000 HUTR 0,000
14 Nemocnice Přerov - vyvíječ páry Dvořákova 75 0,291 ZP 69,000
15 PODHORAN LUKOV a.s. - plynové zářiče Kojetínská 0,360 ZP 18,000
16 PSP Engineering a.s. Kojetínská 71 0,189 ZP 4,000
17 PSP Speciální strojírna a.s. - povrchová úprava kovů Tovačovská 2971 0,240 ZP 34,000
18 Pivovar Zubr a.s. - plynová kotelna Komenského 9,378 ZP 1217,000
19 Přerovská kapitálová společnost, a.s. - kotelna nám.T.G.Masaryka 555 0,240 ZP 46,000
20 STINGPRO s.r.o. - kotelna K Moštěnici 265 0,480 ZP 26,000
21 STS Přerov, a.s. - plynová kotelna 9.května 2452 3,470 ZP 252,000
22 Sallerova výstavba, spol. s r.o. - plynová kotelna Lipnická 2936 0,575 ZP 55,000
23 Střední pedagogická škola - kotelna Denisova 2390 0,420 ZP 82,000
24 Technické služby města Přerova - kotelna Na hrázi 17 0,225 ZP 30,000
25 Tenisový klub Precolor - kotelna tenisové haly U Tenisu 16 0,324 ZP 25,000
26 Teplo Přerov a.s. - kotelna Tyršova 404 0,240 ZP 43,000
27 Teplo Přerov a.s. - kotelna U Rybníka 712 0,240 ZP 35,000
28 Teplo Přerov a.s. - kotelna gen.Štefánika 2200 0,245 ZP 40,000
29 Teplo Přerov a.s. - kotelna 9. května 2481 0,220 ZP 27,000
30 Teplo Přerov a.s. - kotelna Blahoslavova 79 0,224 ZP 44,000
31 Teplo Přerov a.s. - kotelna Horní náměstí 9 0,200 ZP 50,000
32 Visimpex a.s. - plynová kotelna Seifertova 33 0,270 ZP 27,000

1,445 ZP 58,000
1,445 BP 478,000

33 Zemědělské družstvo Kokory - chmelová sušárna Kokory 381 1,300 ZP 27,000
34 České dráhy, a.s. - plyn. kotelna 0,420 ZP 26,000
35 České dráhy, a.s. - kotle na pevná paliva 0,680 HUTR 68,500
36 ČSAD Ostrava a.s. - kotelna 9.května 228 3,120 ZP 156,000
37 NAVOS, a.s. - sušárna řepky a pícnin Polní ul. 85 4,652 LTO 139,000
38 Vlček Jaroslav, tepelná a spalovací technika s.r.o. - kotelna Kojetínská 728 0,500 LTO 17,525

Tovární 158

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. - čistírna odpadních vod33 Šírava 21

 
Zdroj: [10] 

2.1.2 Spotřeba tepla 

V případě Teplárny Přerov jsou z historických důvodů odběry tepla rozděleny do dvou kategorií 
(dodávka pro byty a ostatní odběratele – sektor a průmysl). Společnost Teplo Přerov, a.s. nedodává 
teplo velkoodběratelům, rozděluje odběry tepla také do dvou kategorií, a to dodávky pro domácnosti 
a pro maloodběratele. Na základě pokladů od obou společností lze vyjádřit množství dodaného tepla 
do tří kategorií pro léta 2002 až 2006, viz tabulka č. 28. 
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Tabulka 28 Bilance odběrů tepla na území města Přerov v letech 2002-2006 

Obyvatelstvo [GJ] Maloodběr [GJ] Služby a průmysl [GJ] Celkem [GJ]
2002 560 703 87 498 920 709 1 568 910
2003 536 703 82 590 882 144 1 501 437
2004 527 111 74 494 789 148 1 390 753
2005 508 825 74 005 794 852 1 377 682
2006 481 915 74 676 765 619 1 322 210  

Zdroj: [34, 35] 

Na následujícím obrázku lze spatřit vývoj dodávek tepla na území města Přerov. Klesající tendence je 
dle podkladů od Teplárny Přerov způsobena zejména realizací regulačních opatření až v 60 % bytů na 
území města, dále postupnou realizací zateplování bytových domů a také ve snížení odběru tepla 
společností Precheza, a.s. (o 50%). Dle podkladů od Dalkia ČR, Teplárny Přerov je očekáván pokles 
dodávek pro byty v následujících 5 letech, poté je očekávána stagnace. 
Obrázek 12  Bilance odběrů tepla na území města Přerov v letech 2002-2006 

Bilance odběrů tepla na území města Přerov v letech 2002-2006
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Zdroj: [34, 35] 

 

2.1.3 Spotřeba plynu 

Zemní plyn je na území města Přerova využíván jak velkoodběrateli, tak i maloodběrateli a je dále 
využíván pro zásobování obyvatelstva. U obyvatelstva se jedná se zejména o využití plynu převážně 
k vaření, vytápění a pro ohřev TUV. Rozdělení do kategorií odběratele a jeho spotřeba za posledních 7 
let je patrná z následující tabulky č. 29. 

 

 

36



CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice, dopravě a životním prostředí 

Jindřišská 17, 110 00  Praha 1, tel.: 224922989, fax: 224922072, e-mail: energetika@cityplan.cz 

Tabulka 29 Bilance spotřeby plynu dle kategorie odběratele (v m3) v letech 2000-2006 

 hodnota celková za obě 

 plynu dle kategorie odběratele (v m ) v letech 2000-2006 

Typ odběratele 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

POB - obyvatelstvo 6 245 877 7 382 415 7 267 265 7 635 203 7 441 670 5 406 124
PMO - maloodběratelé 3 218 651 3 734 140 3 768 764 4 051 462 3 904 240 3 831 148
PVO - velkoodběratelé 25 388 201 23 409 841 24 237 422 26 898 980 26 847 859 29 365 987 23 348 000
Celkem 34 852 729 34 526 396 35 273 451 38 585 645 38 193 769 38 603 259 38 864 000

15 516 000

Spotřeba za rok 2006 v kategorii obyvatelstvo a maloodběratelé byla známa pouze jako
kategorie. Zdroj: [3, 33, 36] 

Obrázek 13   Bilance spotřeby 3

Celková spotřeba zemního plynu dle kategorie odběratele v 
letech 2000 - 2006
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Spotřeba za rok 2006 v kategorii obyvatelstvo a maloodběratelé byla známa pouze jako hodnota celková za obě 
kategorie. Zdroj: [3, 33, 36] 

Dle podkladů od RWE SMP, a.s. se v roce 2007 předpokládá, že oproti roku 2006 poklesne celkový 

.1.4 Spotřeba elektřiny 

sta Přerov je dle pokladů ČEZ Distribuce, a.s. 25 446 odběrných míst, kde 

uktuře spotřeby elektrické energie v termínu do 

objem přepraveného plynu o cca 3%. V roce 2008 se očekává nárůst o 1,7% a v následujících létech 
opět pokles o 0,3%. Tyto prognózy nejsou členěny dle kategorii odběratelů. 

 

2

Na katastrálním území mě
za rok 2006 byl roční odhad spotřeby 71 950 MWh. 

Nebylo možné doplnit další údaje o velikosti a str
6.8.2007 z důvodu nedodání doplňujících podkladů od ČEZ Distribuce, a.s. 
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2.2 Analýza dostupnosti paliv a energie 

2.2.1 Dostupnost paliv v širších souvislostech (bezpečnost dodávek) 

Dodávka tepla a TUV 

Dostupnost paliva pro kontinuální výrobu tepla a elektrické energie má společnost Dalkia ČR, 
Teplárna Přerov zajištěnu dlouhodobou smlouvou s dodavatelem paliva (proplástek) společností OKD. 
Pro případ opakování povodní byla realizována protipovodňová opatření, která zajišťují kontinuální 
výrobu v tomto případě (v roce 2002 byla zastavena výroba a dodávka tepla a TUV do města Přerov 
a dále byla pozastavena i dodávka elektřiny do distribuční sítě). 

V roce 2007 byl v Teplárně Přerov vybudován záložní zdroj na LTO s výkonem 2x 25 t páry/h. Od 
roku 2007 již nebude v Přerově pravidelná týdenní odstávka celého města. Po dobu odstávky 
technologického zařízení zdroje Teplárny Přerov bude v provozu záložní zdroj, který bude zajišťovat 
zásobování teplem ve městě Přerově. Každý rok v létě budou prováděny pouze opravy části rozvodů, 
kdy parovod bude odstavován po jednotlivých větvích v délce max. 2 – 3 dny. 
 

Dodávky elektřiny 

Stávající elektroenergetická síť odpovídá svému účelu a je schopna zásobovat v uspokojivé kvalitě 
řešené území, včetně běžného rozvoje v rámci stávajícího území. Kapacita a modernizace stávající 
distribuční sítě elektrické energie vychází z potřeb distributora elektrické energie a jednotlivých 
velkoodběratelů. 
 

Dodávky plynu 

Za více než standardní lze považovat podmínky, které má Česká republika vytvořeny pro zajištění 
bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu. Mezi ně se řadí především diversifikace zdrojů 
dodávek zemního plynu (Rusko, Norsko), spoluúčast rozhodujícího dodavatele na přípravě terminálů 
(Německo, Chorvatsko) pro dovoz zkapalněného zemního plynu z dalších zdrojů, připravované 
propojení severních a jižních, ale i strategická pozice ČR jako tranzitní země pro dodávky na západ 
Evropy. Významnou roli hraje i důležitost ruských příjmů z exportu plynu do zemí EU, naše 
uskladňovací kapacita v podzemních zásobnících plynu (2,3 mld. m3) pokrývající téměř čtvrtinu roční 
spotřeby ČR, schopnost akumulace plynovodní soustavy vyrovnávající krátkodobé rozdíly poptávky 
a dodávek, odolnost vůči vlivům počasí. 
 

2.2.2 Dostupnost klasických paliv a energie (zemní plyn, elektřina, teplo, uhlí, kapalná paliva) 

Systém CZT 

Dodávka tepla na katastrálním území statutárního města Přerov je zabezpečena dvěma dodavateli. 
Jedná se o Dalkia ČR, Teplárna Přerov a o Teplo Přerov, a.s.. 

 

Dalkia ČR, Teplárna Přerov 

Hlavním zdrojem tepla, který pokrývá současnou potřebu tepla SCZT je Teplárna Přerov, umístěná na 
okraji města Přerova, v ulici Tovačovská 18. Od roku 1998 je teplárna ve vlastnictví firmy Dalkia ČR, 
a.s., provoz zajišťuje Divize Přerov. Výstup z Teplárny do města je formou parních rozvodů 
s parametry 0,9 MPa, 180 ºC a kondenzátních rozvodů. Tyto páteřní rozvody v aglomeraci města jsou 
ukončeny ve výměníkových stanicích pára/voda. Většina potrubní trasy je vytvořena 
z předizolovaného potrubí v bezkanálovém provedení. Technický stav tepelných sítí je rozdílný podle 
data pořízení a použité technologie. Síť je průběžně revidována a udržována. Jako záložní zdroj tepla 
v minulosti sloužily dva parní kotle s výkonem 2x 25 tun páry za hodinu (38 MW). Byly instalovány 
v kotelně bývalé Elektrárny Přerov v areálu SME, a.s. Tento objekt byl majitelem odprodán a oba 
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kotle byly přesunuty do nově budované záložní kotelny v areálu teplárny. Oba kotle mají 
kombinované hořáky na spalování LTO i zemního plynu. Záložní zdroj tepla byl zprovozněn v roce 
2007. Teplárna Přerov, která byla vybudována již v šedesátých letech minulého století, se nachází v 
průmyslové části města mezi silnicí Přerov - Tovačov a řekou Bečvou. Teplárna, která slouží jako 
zdroj pro přeměnu tepelné a elektrické energie, dodává teplo pro vytápění bytů, veřejných objektů a 
pro technologii průmyslových závodů. Hlavním odběratelem tepelné energie z Teplárny Přerov je 
akciová společnost Teplo Přerov a.s. Společnost je vlastněna 100 % statutárním městem Přerov. 
Elektrická energie je pak dodávána prostřednictvím SME, a.s. do rozvodné sítě.  

V teplárně jsou k dispozici 4 parní kotle s přirozenou cirkulací o celkovém součtovém výkonu 315 
MW (2x 88,6 MW, 72,2 MW a 65,6 MW), které jsou nasazovány do provozu dle aktuálních potřeb 
tepelné a elektrické sítě. Dále jsou provozovány 2 turbíny o celkovém elektrickém výkonu 47,5 MW 
(protitlaká 41 MW a kondenzační 6,5 MW). Teplárna Přerov je vybavena moderním a vysoce 
spolehlivým řídícím systémem Honeywell TDC 3 000. Modernizace kotlů a výstavba odprášení spalin 
a dalších zařízení v 90. letech výrazně přispěla ke zlepšení životního prostředí. Je spalováno palivo, 
které umožňuje dosažení stanovených emisních limitů. Zachycovaný popílek je navíc pro svoje 
příznivé fyzikální a chemické vlastnosti částečně využíván jako druhotná surovina ve stavebnictví. 

Údaje o odběrech tepla ze systému centralizovaného zásobování teplem v Přerově v letech 2002 – 
2006 

Odběry jsou z historických důvodů sledovány v rozložení na dodávku pro byty a ostatní odběratele 
(sektor + průmysl). Z pohledu budoucích trendů očekáváme pokles dodávek pro byty v rozmezí 2% - 
5% ročně po dobu následujících pěti let, poté víceméně stagnaci. U dodávek pro sektor a průmysl 
očekáváme mírnější pokles, cca 2% ročně. Poklesy dodávek budou částečně kompenzovány 
připojováním nově stavěných budov na SCZT, popřípadě napojováním existujících plynových kotelen 
v dostupné vzdálenosti od sítí. 
Tabulka 30 Bilance potřeb tepla z Teplárny Přerov 

Rok Byty Sektor Celkem 

2002 640 744 GJ 920 709 GJ 1 561 453 GJ 

2003 610 320 GJ 882 144 GJ 1 492 464 GJ 

2004 591 528 GJ 789 148 GJ 1 380 676 GJ 

2005 572 222 GJ 794 852 GJ 1 367 074 GJ 

2006 545 231 GJ 765 619 GJ 1 310 850 GJ 

Zdroj: [34] 

V oblasti zásobování teplem je v současné době přebytek ve výkonu zdroje tepla. V teplárně jako 
zdroji tepla je pro současné odběry tepla rezerva i při zimních extrémních teplotách. V roce 2006 byly 
započaty práce na přípravě modernizace hlavního výrobního zařízení Teplárny Přerov. Záměrem je 
výstavba nového parního vysokotlakého kotle, který nahradí dva ze stávajících kotlů. Nasazení nové 
technologie bude znamenat další výrazný pozitivní dopad do ekologie a spolehlivosti dodávek energií 
na několik dalších desítek let. 

Divize Přerov zásobuje více než 14 000 domácností ve městě Přerově, navíc dodává páru o speciálních 
parametrech určenou pro náročnou technologii. Mezi největší zákazníky patří: distribuční společnost 
Teplo Přerov, dále pak Precheza, PSP Technické služby, Meopta Přerov. 

Rozvod tepla sestává z následujících hlavních částí: 

• tepelného napáječe – část rozvodu tepla od zdroje k rozvodné tepelné sítí; 
• parní a horkovodní primární tepelné sítě - sloužící k přenosu topného média páry od zdroje 

tepla DPŘ k odběratelům. Síť začíná ze strany zdroje a končí armaturou v předávací stanici 
nebo na líci budovy v předávací stanici; 

• předávacích stanic - sloužících k úpravě parametrů teplonosné látky na hodnoty požadované 
vnitřním zařízením; 
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• rozvodné sekundární tepelné sítě, které dané parametry teplonosné látky přenáší 
k odběratelům; 

 

Výrobní technologie 

V následující tabulce č. 31 jsou uvedeny základní parametry rozvodu tepla na území města Přerov. 
V soustavě CZT Přerov je teplo dodáváno pro 107 odběratelů. 
Tabulka 31 Přehled rozvodů sítě CZT 

Specifikace distribuce tepla - rozvod tepelné energie 

Parní síť primární 35 364 m 

Kondenzátní potrubí 34 604 m 

Horkovodní primární síť 6 486 m   celkem obě potr. 

TV+TUV 2 512 m   celkem obě potr. 

Počet PVS 14 + 11 

Počet OPS 4 + 4 

Zdroj: [34] 

Délky parního a kondenzátního potrubí jsou celkové včetně odstavených potrubí. 

 

ÚDAJE O ROZVODECH 

Rozvod tepla 

Parní tepelná síť 

Parní přívodní potrubí slouží k dopravě mírně přehřáté vodní páry o tlaku 0,6-0,9 MPa ze zdroje do 
odběratelských přípojek po celé trase. Na větev č. 1, 2, 3, K4, je napojena řada odběratelských 
přípojek a odboček a v bodech č. 4, 6, 9, 11 je propojena na větev č. 2. Odbočka větve č. 1 na 
Palackého ulici je zaústěna v bodě č. 207 do větve č. 3. 

Kondenzátní potrubí slouží ke zpětné dopravě kondenzátu vzniklého z vodní páry do zdroje Teplárna 
Přerov. Teplota kondenzátu se pohybuje v rozmezích 40 až 80°C. Provozní tlak od výtlačných 
čerpadel vratného kondenzátu, která jsou v cizí správě, činí v průměru 0,5 MPa. Vzhledem 
k agresivitě kondenzátu (kyslíková koroze) je použito potrubí z materiálu .třídy 11353.1 se zesílenou 
tloušťkou stěny 6-10 mm. Kondenzátní potrubí se neizoluje, pouze u předizolovaného potrubí je 
použito tvrdé polyuretanové pěny. 

Parametry dodávané páry a vratného kondenzátu jsou podle místních podmínek sjednány v kupních 
smlouvách na dodávku a odběr tepla, uzavřených mezi dodavatelem tepla a jeho odběrateli. 

Větev č. 1: z bodu 1 do bodu 43 

Parní větev č. 1 je hlavním tepelným napáječem. Skládá se z parního a kondenzátního potrubí 
doplněného pomocným zařízením. Převážná část větve č. 1 je vedena podzemním neprůlezným 
kanálem, část větve je uložena v průlezném kanále, další část je vedena na patkách 1,2 m nad terénem 
a stožárovém vedení 7 m nad terénem. Větev č. 1 je v bodě č. 1 a č. 26 propojena s potrubím DN 500 
parovodu K4. Trasa větve č. 1 začíná označeným sekčním uzávěrem DN 600 na rozdělovači DPŘ 
v bodě č. 1 areálu DPŘ. Zde je vedena na vysokých patkách 7 m nad terénem. Na levém břehu řeky 
Bečvy pokračuje sestupem na patky 1,2 m nad terénem, vertikálním „U“ kompenzátorem přechází 
železniční vlečku do Prechezy a pokračuje na patkách do bodu č. 4, zde se spojuje do společného 
napáječe DN 600 s větví č. 2. 

Napáječ vede pod železniční tratí Přerov-Praha, Přerov-Bohumín. V bodě č. 6 se napáječ rozděluje na 
větev č. 1 DN 600, která pokračuje přes areál Kazeta do bodu č. 9 a dále částečně průlezným 
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a neprůlezným  kanálem kolem TESCA do bodu č. 11. Od bodu č. 11 do bodu č. 20 je potrubí vedeno 
v podzemním neprůlezném kanále. V jímce č. 16 je potrubí redukováno na dimenzi DN 500. Mezi 
body č. 20-22 je potrubí uloženo v podzemním průlezném kanále. Další trasa na sídliště Šířava až do 
bodu č. 44/5 v areálu Meopty je vedena v podzemním neprůlezném kanálu. V jímce č. 33 je potrubí 
redukováno na DN 400. 

Dimenze parního a kondenzátního potrubí: 

z bodu 1 do bodu 16 - DN 600/200 

16 ----- 33 - DN 500/200 

33 ----- 43 - DN 400/200 

32 ----- 43 - DN 200/150 x 80 okruh Dvořákova ul. 

Větev č. 2: z bodu 1 - VPŘ - Velké Novosady po bod 119/1 

Parní větev č. 2 je vedena v podzemních neprůlezných žlabech. V prostoru na levém břehu řeky Bečvy 
je potrubí uloženo na nízkých patkách. Přes řeku Bečvu je potrubí DN 400/200 uloženo pod 
chodníkem. 
Dimenze parního a kondenzátního potrubí: 

1 112 -DN 350/200 

11 VPŘ -DN 400/200 

113 116 -DN 300/150 

114 119 -DN 150/80 

Větev č. 3: VPŘ rozdělovač - bod č. 216 

Parní větev č. 3 začíná na rozdělovači v VPŘ a pokračuje po pravém břehu řeky Bečvy v neprůlezných 
žlabech. U mostu Míru je potrubí pod vozovkou uloženo v průlezném žlabu. V průlezném žlabu je 
potrubí umístěno i pod ul.Velká Dlážka 2x a na nábřeží dr. E. Beneše před hotelem Strojař. 

Dimenze parního a kondenzátního potrubí: 

VPŘ 202 -DN 350/100 

202 206 -DN 200/100 

206 207 -DN 400/100 

207 207/4 -DN 200/100 

207 212 -DN 300/125 

212 214 -DN 250/125 

214 216 -DN 150/100 

Větev CH 1: DPŘ Precheza 

Parní větev 0,9 MPa je vedena po stožárovém vedení, přechází řeku Bečvu po potrubním mostě 
a vchází do areálu Prechezy. 

Větev CH 2: DPŘ Precheza 

Větev CH 2 je vedena souběžně s větví CH 1: DN 200 tlak páry je 2 MPa 

Větev K 4: DPŘ bod č.26 

Trasa parovodu DN 500 z K4 vede od zdroje na stožárovém vedení v areálu DPŘ do bodu č. 1 
rozdělovače páry v DPŘ, kde je propojena přes uzavírací el.armatury DN 500 Š2 a Š3 mezi stávající 
tepelnou sítí, el.armatura Š1 DN 500 slouží k přímému propojení se zdrojem K4 a parovodem K4 směr 
Jižní čtvrť. Dále sleduje stávající stožárové vedení přes areál DPŘ,přechází nad Tovačovskou ulicí 
a vstupuje do areálu Přerovských strojíren. Potrubí DN 500/300 v prostoru PSP je na 
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samostatných konstrukcích nebo potrubních mostech. Po výstupu z PSP přechází nad Bochořskou 
ulicí potrubním mostem a okolo vlečky ČD do Prechezy vede na kyvných stojkách. Na konci 
zahrádkářské kolonie za vlečkou potrubí sestupuje pod terén a pokračuje do štoly pod ČD do 
tzv..Mádrova podjezdu. Po výstupu ze štoly trasa parovodu pokračuje podzemním žlabem do šachty 
č. 26, kde se parovod K4 napojuje přes ruční uzavírací klapku KEYSTONE DN 500 na parovodní 
větev č. 1. Nerozvinutá délka parovodu K4 je cca 3 000 m. 

Vodní tepelná síť - slouží k dopravě média od zdroje (výměníkové stanice) do odběratelských 
přípojek. 

Větev HV 1 

Jedná se o horkovodní napáječ pro areál Přerovských strojíren. Dimenze 2x DN 500. Horkovod je 
uložen na vysokých patkách, délka 2x 300 m. Zásobuje areál Přerovských strojíren a odběratele 
Ekoagrostav., délka 2x 248 m ve žlabu. Horkovod je v provozu pouze v topném období. Teplota 130 
ºC / 95ºC. 

Větev HV 

Tento horkovodní napáječ zásobuje odběry na sídlišti Předmostí + nové odběry Olympus, a hotel 
Strojař a bilančně je zařazen do parní sítě. Přívodní potrubí v celém rozsahu je předizolované 
ISOPLUS , vratné potrubí po bývalou kotelnu v Předmostí je předizolované. Od kotelny po Předmostí 
do PVS 678, 679 a 680 je na vratné potrubí využito původní potrubí páry z bývalé kotelny. Všechny 
nové přípojky na tuto horkovodní soustavu jsou přívod i vrat z předizolovaného potrubí. 

Pomocná zařízení 

Pomocná zařízení jsou nezbytná pro spolehlivý provoz potrubí. Jedná se o zařízení odvzdušňovací, 
zavzdušňovací, vypouštěcí, odvodňovací a o samočinné přečerpávání vody z jímek do kanalizace: 

1. zařízení odvzdušňovací a zavzdušňovací slouží k odvzdušňování potrubí při plnění médiem 
nebo k plnění vzduchu do potrubí při jeho vypouštění; 

2. vypouštěcí a přímé odvodnění umístěné v nejnižších místech potrubní trasy, slouží 
k vypouštění zbytkového média, přímé vypouštění je obsluhováno ručně z prostoru mimo 
jímku; 

3. odvodňovací zařízení slouží k samočinnému odvodnění potrubí; 
4. samočinné přečerpávání vody pomocí odstředivého nebo ponorného čerpadla spínaným od 

hladinového spínače. 

Parní sekční uzávěry jsou umístěny v bodech: 

• DN 600/č. 1, DN 600/č. 4, DN 600/č. 6, DN 600/č. 11, DN 500/č. 17, DN 500/č. 19, DN 
500/č. 24, DN 400/č. 33, DN 400/č. 37, DN 400/č. 42. 

• Samočinné přečerpávání vody z jímek v bodech č.110/6, 202/4, 19, 20, 25 A, LŠU, 31, 36 /1, 
91 A, Štola, 96, 108. 

K čerpání je použito: 2x čerpadlo 32 SVA o výkonu á 0,84 kW 

10x čerpadlo  80 KDFU o výkonu á 3 kW 

Celkem instalovaný čerpací výkon na čerpání spodní vody 32 kW 

Celková spotřeba za rok 2003 činí 7400kWh. 

Množství čerpání spodní vody je odvislé od výšky hladiny spodní vody. 

Šachty 

Celkem je v tepelné síti na trase umístěno 342 šachet a z toho je 216 šachet na parní tepelné síti, 46 
šachet slouží jako kontrolní vstupy (před kompenzátory apod.) a 40 šachet je na horkovodním potrubí. 
Byla provedena prohlídka různých typů 5-ti šachet – na obrázku je jedna z nich. Podle technického 
stavu šachet a změřených teplot v šachtách (bohužel jenom v letním období), na potrubí, izolaci 
a venkovních teplot, byl proveden výpočet tepelných ztrát pro průměrnou šachtu. Roční tepelné ztráty 
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šachty jsou jednak zahrnuty v tepelné sítí a navíc jsou zvýšeny o 48,8 GJ/rok, a to  koeficientem 1,25. 

Předávací stanice 

je zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty požadované vnitřním zařízením. 
Zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběratelům. V následující 
tabulce jsou uvedeny všechny předávací stanice SCZT města PŘEROV patřící společnosti, nebo 
provozované včetně jejich tepelného výkonu. Jedné se o celkem 25 předávacích výměníkových stanic 
(PVS) a 8 objektových předávacích stanic (OPS). OPS Aster je umístěna v PVS BKL 2 a OPS 3 a 4 
jsou umístěny v PVS Hotel Přerov. 
Tabulka 32 Parní výměníkové stanice sítě CZT 

Číslo Parní výměníková stanice (PVS) Výkon 
(MW) 

Regulace 

1 PVS Fügnerova 6,748 ekvitermní 
2 PVS Havlíčkova 15 0,115 ekvitermní 
3 PVS Velké Novosady 14,12,10 0,440 ekvitermní 
4 PVS Jižní čtvrť II/13 1,050 ekvitermní 
5 PVS Strojař 13 ekvitermní 
6 PVS Hotel Přerov 1,6 ekvitermní 
7 PVS Hypernova obch. centrum 0,960 ekvitermní 
8 PVS BKL 1 1,020 ekvitermní 
9 PVS BKL 2 2,030 ekvitermní 
10 PVS Wurmova 7,9,11,13 0,476 ekvitermní 
11 PVS SOŠ a SOU technické 1,173 ekvitermní 
12 PVS Jateční Polyfunkční dům 0,9 ekvitermní 
13 PVS ČD – Mádrův podjezd 0,458 ekvitermní 
14 C-FAS admin. budova 0,200 ekvitermní 
15 PVS Správa a údržba silnic      (provozovatel) 0,728 ekvitermní 
16 PVS Bartošova 2                      (provozovatel) 0,650 ekvitermní 
17 PVS VaK                                  (provozovatel) 0,837 ekvitermní 
18 PVS hotel Strojař                      (provozovatel) 1,006 ekvitermní 
19 PVS SZŠ                                   (provozovatel) 1,982 ekvitermní 
20 STS plyn. Kotelna                    (provozovatel) 4,23 ekvitermní 
21 Tepelné hospodářství Meopta  (provozovatel) 11,50 ekvitermní 
22 PVS Policie Smetanova            (provozovatel) 0,150 ekvitermní 
23 PVS Okresní soud Smet.          (provozovatel) 0,60 ekvitermní 
24 PVS Žel. Poliklinika                 (provozovatel) 0,470 ekvitermní 
25 PVS Trumf                                (provozovatel) 0,600 ekvitermní 
Zdroj: [34] 
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Tabulka 33 Objektové předávací stanice sítě CZT 

Číslo Objektová předávací stanice (OPS) Výkon (MW) Regulace 

1 Karavan 0,070 ekvitermní 
2 Aster 0,460 ekvitermní 
3 Husova 10 0,160 ekvitermní 
4 Husova 8 0,250 ekvitermní 
5 OPS Bartošova 29                 (provozovatel) 0,150 ekvitermní 
6 OPS Bartošova 33                 (provozovatel) 0,050 ekvitermní 
7 OPS Bartošova 36                 (provozovatel) 0,040 ekvitermní 
8 OPS B. Němcové 23              (provozovatel) 0,040 ekvitermní 
Zdroj: [34] 

Předávací stanice 

V současnosti se většina výměníkových stanic montuje dílensky při dodržení přísných 
technologických postupů. Výsledkem je kompaktní stanice, kterou lze ještě zlevnit zavedením 
opakovatelných modulárních prvků. Co se týče regulace, jedná se většinou o  základní ekvitermní 
regulaci teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě v systému ústředního vytápění. 
V současnosti je trendem autonomní regulace s komunikací do sítě a dispečinku po RS 485. Nastavení 
parametrů regulace, teplot, tlaků apod. se provádí ze vzdáleného teplárenského dispečinku. Lze 
nastavit denní i týdenní programy způsobu topení. Okruh TUV se řeší pomocí PID regulátoru. 
Vybavení předávacích stanic vyhovuje § 7 citované vyhlášky. 

Tepelný rozvod jako celek splňuje požadavky dle vyhlášky MPO č. 151/2001 Sb. na: 

• účinnost užití rozvodu tepelné energie; 
• správné volby teplonosné látky; 
• tloušťky tepelná izolace zařízení rozvodu tepelné energie; 
• vybavení předávacích stanic a jejich regulace. 

 

Teplo Přerov, a.s. 

Zdrojem tepla teplárenské soustavy města Přerova je stávající teplárna v Přerově. Společnost Teplo 
Přerov a.s zabezpečuje dodávku tepla a teplé užitkové vody pro bytový a nebytový sektor na území 
města Přerova. Součástí jejího tepelného hospodářství je celkem 64 výměníkových stanic pára/voda, 
87 ks objektových předávacích stanic a 16 ks nízkotlakých plynových kotelen. Z výměníkových stanic 
jsou v rámci zastavěného území města Přerova vedeny potrubní rozvody do odběrových míst, a to 
pomocí čtyřtrubkových nebo dvoutrubkových systémů. U dvoutrubkových systémů, řešených 
převážně předizolovanými potrubími, je v každém napojeném objektu instalována objektová předávací 
stanice tlakově závislá s přímým ohřevem teplé užitkové vody. Objektové předávací stanice pomocí 
vlastní ekvitermní regulace zvyšují komfort vytápění objektů, a to podle skutečných potřeb v závislosti 
na aktuální venkovní teplotě. 

Podnikatelské aktivity společnosti 

• výroba a rozvod tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody; 
• zajišťování havarijní služby pro odběratele 24 hodin denně; 
• poradenství v oblasti tepelného hospodářství; 
• správa nemovitostí (byty, nebytové prostory); 
• pronájem bytů a nebytových prostor; 
• provoz vzdělávacího a kulturního střediska Klubu Teplo Přerov, Horní nám. 9, Přerov. 

Ceny tepelné energie od 1.7.2007 (Teplo Přerov a.s.) 

Podle umístění měřičů tepla jsou fakturovány odlišné ceny tepelné energie. Pokud je měření spotřeby 
tepla umístěno ve výměníkové stanici, fakturuje se cena "z výměníkové stanice". Při měření spotřeby 
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tepla přímo v objektu odběratele, fakturuje se cena "z venkovních sekundárních rozvodů". 
Tabulka 34 Ceny tepelné energie společnosti Teplo Přerov a.s. 

 Kč/GJ Kč/GJ s 5% 
DPH 

Kč/kWh Kč/kWh s 5% 
DPH 

z výměníkové stanice 404,30 424,50 1,455 1,528 
z venkovních sek. rozvodů a 
OPS 

417,00 437,85 1,501 1,576 

z domovních plynových 
kotelen 

418,20 439,10 1,505 1,580 

Zdroj: [35] 

Údaje o odběrech tepla 
Tabulka 35 Údaje o odběrech tepla v lokalitě Přerov - VST za roky 2002-2006 

Rok
Odběry v 

domácnostech 
v GJ

Odběry  
maloodběratelů v 

GJ

Odběry v GJ 
celkem

průměrná 
cena Kč/GJ 
bez 5% DPH

Otápěné m2 

domácností
Otápěné m2  

maloodběratelů
Otápěné m2  

celkem
Počet 
bytů

2002 558 882 86 098 644 980 322,57 775 645,00 161 964,00 937 609,00 13 357
2003 539 576 80 216 619 792 339,28 763 957,00 160 469,00 924 426,00 13 343
2004 508 228 71 111 579 339 352,28 767 075,27 159 600,73 926 676,00 13 465
2005 498 496 69 963 568 459 363,51 761 512,08 162 881,92 924 394,00 13 263
2006 464 648 69 925 534 573 376,36 764 409,62 169 708,38 934 118,00 13 274

 Zdroj: [35] 

Tabulka 36 Údaje o odběrech tepla v lokalitě Přerov - Plynové kotelny za roky 2002-2006 

Rok
Odběry v 

domácnostech 
v GJ

Odběry  
maloodběratelů v 

GJ

Odběry v GJ 
celkem

průměrná 
cena Kč/GJ 
bez 5% DPH

Otápěné m2 

domácností
Otápěné m2  

maloodběratelů
Otápěné m2  

celkem
Počet 
bytů

2002 6 057 1 400 7 457 314,8 8 059,17 1 436,23 9 495,40 338
2003 6 599 2 374 8 973 336,86 8 059,17 2 295,76 10 354,93 338
2004 6 694 3 383 10 077 332,27 8 026,88 4 506,22 12 533,10 337
2005 6 566 4 042 10 608 350,83 8 026,88 4 506,22 12 533,10 337
2006 6 609 4 751 11 360 418,2 8 026,88 4 506,22 12 533,10 337

 Zdroj: [35] 

Obrázek 14   Celkové dodané teplo společností Teplo Přerov, a.s. za roky 2002-2006 

Celkové dodané teplo společností Teplo Přerov, a.s.
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Dispečink 

Systém monitoruje a řídí 25 výměníkových stanic různých výkonů a 206 objektových předávacích 
stanic (OPS) pro výrobu teplé užitkové vody a ohřev UT. Výměníkové stanice a objektové předávací 
stanice jsou řízeny systémem Johnson Control DX9100, FX15 a FX16, 2 OPS jsou řízeny systémem 
Johnson Controls SC9100 a 1 VST je řízena stémem Teco TR303 (kompletní dodávka Energie MaR). 
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě OS Windows XP a SW Reliance 3 (kompletní 
dodávka Energie MaR). Do dispečerského pracoviště je zavedeno 30 000 signálů z technologie 
(měření, stavy, povely, parametry, data z měřičů tepla, poruchové signály, parametry časových 
programů, parametry topných křivek atd.), které jsou kompletně archivovány na dispečerském PC. 
Systém umožňuje kompletní správu přes internetové spojení a uživatelské internetové připojení přes 
Internet Explorer pro nahlížení klientů Tepla Přerov. 

Celkový popis soustavy 

Soustava centrálního zásobování teplem je tvořena 25 výměníkovými stanicemi. Vstupní energie jsou 
dodávány firmou DALKIE ČR a.s. divize Přerov. Výměníkové stanice a všechny domovní stanice 
(OPS) jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled 
o celé soustavě, zálohuje veškerá data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, stavy, povely,...), 
umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícími systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní 
řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícímy systémy 
a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím místních rozvodů kabelové televize. Tento 
rozvod se chová jako klasická ethernetová síť, což zároveň umožňuje šíření potřebných dat dále po 
internetu. Řídící systémy jsou proto na tuto síť připojeny přes převodníky rozhraní RS485 na ethernet. 
Rozvody kabelové televize jsou řešeny z části metalickým a z části optickým vedením. Centrální 
dispečerský systém řídí a monitoruje 25 výměníkových stanic a 206 objektových předávacích stanic 
rozprostřených po katastru města. Pro řízení provozu těchto technologií jsou použity řídící systémy 
Johnson Control a Teco, které jsou většinou doplněny rozšiřujícím modulem vstupů a výstupů. 
Vizualizace je zpracována v programu Reliance 3 české firmy GEOVAP s.r.o. Pardubice. Zobrazení 
i ovládání stanic je možné z centrálního pracovišťě, které může být integrováno do místní počítačové 
sítě nebo internetu. Zobrazení vizualizace i zpracování naměřených či archivovaných dat je potom 
možné z kteréhokoliv počítače v síti. V případě internetu se dá říct, že z ktréhokoli počítače na světě, 
který je k internetu připojen. 

Centrální dispečerský systém realizovaný na systému Reliance 3 je schopen obsluze zobrazovat hlavní 
stavy technologií z celého města na jediné obrazovce. Tím má obsluha okamžitý přehled o celé 
soustavě. Jediným kliknutím potom lze otevřít okno vybrané technologie s kompletním 
technologickým schématem. 
Tabulka 37 Výměníkové stanice PÁRA - VODA 

Poř. č. Č. odběru VST Výkon 
(kW) 

Provoz 

1 023 Tovární 3 3,600 celoroční provoz TUV+ÚT 

2 330 Kino Hvězda 0,350 jen zimní provoz ÚT 
3 348 Palackého - centrum 6,000 celoroční provoz TUV+ÚT 
4 603 Kainarova 144 2,100 celoroční provoz TUV+ÚT 
5 604 Dvořákova 47 2,750 celoroční provoz TUV+ÚT 
6 610 J.J. z Brandýsa 6 3,520 celoroční provoz TUV+ÚT 
7 621 Šířava II 3,000 celoroční provoz TUV+ÚT 
8 622 Meopta B - jih 3,300 celoroční provoz TUV+ÚT 
9 623 Slaměníkova 5 3,800 celoroční provoz TUV+ÚT 

10 624 Sokolovská 8 0,850 celoroční provoz TUV+ÚT 
11 626 Šířava B 2,800 celoroční provoz TUV+ÚT 
12 627 Šířava A 4,00 celoroční provoz TUV+ÚT 
13 630 V. Dlážka 1 2,200 celoroční provoz TUV+ÚT 
14 631 Želátovská 44 1,300 celoroční provoz TUV+ÚT 
15 632 Dvořákova 10 0,850 celoroční provoz TUV+ÚT 
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16 634 Želátovská ZŠ 0,850 jen zimní provoz ÚT 
17 635 Velká Dlážka - sever 5,000 celoroční provoz TUV+ÚT 
18 648 Želátovská 24 0,750 celoroční provoz TUV+ÚT 
19 649 Velká Dlážka - jih 1,450 celoroční provoz TUV+ÚT 
20 652 Kabelíkova 0,950 celoroční provoz TUV+ÚT 
21 659 EC I - tř. 17. Listopadu 7,000 celoroční provoz TUV+ÚT 
22 660 EC II - U tenisu 6,200 celoroční provoz TUV+ÚT 
23 661 EC III - Budovatelů 6,200 celoroční provoz TUV+ÚT 
24 663 Chemik 0,700 celoroční provoz TUV+ÚT 
25 665 Na Odpoledni 1,450 celoroční provoz TUV+ÚT 
26 666 Kopaniny 8,492 celoroční provoz TUV+ÚT 
27 672 Kozlovská 2 5,900 celoroční provoz TUV+ÚT 
28 674 Jižní čtvrť IV/16 0,460 jen zimní provoz ÚT 

 Celkem 85,882  
Zdroj: [35] 

Tabulka 38  Výměníkové stanice VODA - VODA 

Poř. č. Č. odběru VST Výkon 
(kW) 

Provoz 

1 678 Předmostí I - Teličkova 6,360 celoroční provoz TUV+ÚT 
2 679 Předmostí II - Zahradní 4,780 celoroční provoz TUV+ÚT 
3 680 Předmostí III - Pod 

Skalkou 
4,780 celoroční provoz TUV+ÚT 

 Celkem 15,920  
Zdroj: [35] 

Tabulka 39 Plynové kotelny společnosti Teplo Přerov a.s. 

Poř. č. Č. odběru Plynová kotelna Výkon 
(kW) 

Provoz 

1 K/P01 Jaselská 8 88 jen zimní provoz ÚT 
2 K/P02 Na hrázi 32 148 jen zimní provoz ÚT, celoroční provoz 

TUV 
3 K/P03 Na hrázi 34 140 jen zimní provoz ÚT, celoroční provoz 

TUV 
4 K/P04 U strhance 13 119 jen zimní provoz ÚT, celoroční provoz 

TUV 
5 K/P05 Předmostí – Tyršova 68 240 celoroční provoz TUV+ÚT 
6 K/P06 Č. Drahlovského 3 96 celoroční provoz TUV+ÚT 
7 K/P07 U Rybníka 9 240 jen zimní provoz ÚT 
8 K/P09 Jižní čtvrť II/5 50 celoroční provoz TUV 
9 K/P10 Jižní čtvrť II/13 50 celoroční provoz TUV 

10 K/P11 Gen. Štefánika 6 18 celoroční provoz TUV 
11 K/P12 Bratrská 4 56 jen zimní provoz ÚT 
12 K/P13 Jižní čtvrť I/25 144 celoroční provoz TUV+ÚT 
13 K/P14 9. Května 2581/107 220 celoroční provoz TUV+ÚT 
14 K/P15 Gen. Štefánika 10 296 celoroční provoz TUV+ÚT 
15 K/P16 Bratrská 2 84 jen zimní provoz ÚT 
16 K/P17 Horní náměstí 1 224 celoroční provoz TUV+ÚT 
17 K/P18 Blahoslavova 3 225 jen zimní provoz ÚT 
18 K/P19 Horní náměstí 9 48 jen zimní provoz ÚT 

 Celkem 2 486  

Zdroj: [35] 
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Objektové předávací stanice (celkem 206 OPS) 

Lokalita VST 604 - Dvořákova 47 (13 OPS): 

Dvořákova 23 - MŠ, Dvořákova 25, Dvořákova 29, Dvořákova 35, Dvořákova 37, Dvořákova 43, 
Dvořákova 45, Dvořákova 51, Dvořákova 53, Dvořákova 59, Dvořákova 61, Dvořákova 67, 
Dvořákova 69 

Lokalita VST 610 - J.J. z Brandýsa (12 OPS): 

Klivarova 1, Klivarova 3, Klivarova 4, Žižkova 1, Žižkova 5, Holého 5, DDM Atlas, Gen. Janouška 
5, Gen. Janouška 15, Gen. Janouška 25, J.J. z Brandýsa 6, Želátovská 13 

Lokalita VST 626 - Šířava B (4 OPS): 

Bří Hovůrků 6, 17.listopadu 36, 17.listopadu 34, Svisle 3 

Lokalita VST 630 - V. Dlážka 1 (8 OPS): 

V. Dlážka 1, V. Dlážka 3, ZŠ V. Dlážka, Na Odpoledni 13, Na Odpoledni 14, Na Odpoledni 15, MŠ 
Sluníčko, Dr. E. Beneše 4 

Lokalita VST 635 - V. Dlážka sever (8 OPS): 

V. Dlážka 42, Sokolská 1, Sokolská 3, Sokolská 5, Sokolská 7, Sokolská 26, Tribuna, Kuželna 

Lokalita VST 661 - EC 3 (4 OPS): 

Budovatelů 1, Budovatelů 3, Budovatelů 4, Budovatelů 5 

Lokalita VST 666 - Kopaniny D (41 OPS): 

Seifertova 2, Seifertova 4, Seifertova 6, Seifertova 8, Seifertova 12, Seifertova 16, U Výstaviště 
1, U Výstaviště 3, U Výstaviště 5, U Výstaviště 6 - prodejna, U Výstaviště 6 - zdr. středisko, Bajákova 
4, Bajákova 8, Bajákova 12, Bajákova 16 - jídelna, Bajákova 18 - MŠ, Svornosti 4, Svornosti 
8, Svornosti 12, Svornosti 18, Mikuláškova 4, Mikuláškova 8, Mikuláškova 12, Osmek 1, Osmek 
3, Osmek 5, Osmek 7, Osmek 9, Osmek 11, Osmek 13, U Žebračky 16, Penzion Osmek, Restaurace 
Michalov, Malá Dlážka, Kopaniny 10, Kopaniny 14, Za mlýnem 1, Za mlýnem 3, Za mlýnem 5, Za 
mlýnem 7, Za mlýnem ZŠ 

Lokalita VST 348 - Palackého Centrum (29 OPS): 

Bartošova 12, Bartošova 14, Bartošova 29, Bartošova 33, Bartošova 34, Bartošova 36, Blahoslavova 
15, Bratrská 21, Bratrská 24, Bratrská 36, Bratrská 42, Bratrská 44, Boženy Němcové 3, Boženy 
Němcové 23, Boženy Němcové ZŠ, Čapky Drahlovského 9 - Policie, Čapky Drahlovského 13, Čapky 
Drahlovského 17, Palackého centrum, Palackého 16, Palackého 26, Palackého 30, Palackého 34, PFB 
20, PFB 21, PFB 24, PFB 27, Dr. Skaláka 8 

Lokalita VST 672 - Kozlovská (31 OPS): 

Kozlovská VST, Kozlovská 2, Kozlovská 2 obch., Kozlovská 5, Kozlovská 6, Kozlovská 6 obch., 
Kozlovská 7, Kozlovská 11, Kozlovská 17, Kozlovská 19, Kozlovská 21, Kozlovská 27, Pod Valy 2, 
U Bečvy ČK, U Bečvy 2 MŠ, Malá Trávnická 1, Malá Trávnická 3, Malá Trávnická 5, Žerotínovo 
náměstí 24, Žerotínovo náměstí 29, Žerotínovo náměstí 31, Šrobárova 6, Šrobárova 7, Šrobárova 
8, Šrobárova 9 - 2 ks, Bayerova 1, Bayerova 3, Bayerova 5, 17.listopadu 5, Žerotínovo nám. - 
drogerie, 17.listopadu 5 - obchody 

Lokalita VST 627 - Šířava A (25 OPS): 

Gym. Jakuba Škody, Interbrigadistů 3, Interbrigadistů 4, Interbrigadistů 7, Interbrigadistů 11, 
Interbrigadistů 15, Interbrigadistů 19, Jasínkova 1, Jasínkova 3, Jasínkova 4, Jasínkova 5, Jasínkova 7, 
Jasínkova 9, Jasínkova 13, Jasínkova 15, Jasínkova 19, Jasínkova 21, Nová budova OÚ, Stará budova 
OÚ, Šířava 1, Tománkova 3, Tománkova 5, Tománkova 6, Tománkova 9, Wurmova 22 
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Lokalita VST 678 - Teličkova Předmostí (11 OPS): 

Milady Horákové 4, Milady Horákové 7, Milady Horákové 8, Milady Horákové 10, Milady Horákové 
13, SBD Autosalon, Teličkova 2, Teličkova 3, Tyršova 2, Tyršova 6, Tyršova 10 

Lokalita VST 623 - Slaměníkova 5 (16 OPS): 

Kabelíkova 6, Kabelíkova 8, Kabelíkova 12, Optiky 11, Optiky 15, Purkyňova 3, Purkyňova 
12, Purkyňova 16, Purkyňova 18, Slaměníkova 5, Slaměníkova 6, Vaňkova 5, Vaňkova 6, Vaňkova 
9, Vaňkova 10, Vaňkova 13 

Lokalita VST 603 - Kainarova 144 (4 OPS): 

Komenského 18, Wilsonova 18, Žerotínovo nám. 3, Žerotínovo nám. 8 

Modernizace sítě CZT 

Od roku 2005 probíhá v na území města Přerově modernizace soustavy CZT, kterou provádí Teplo 
Přerov, a.s. V rámci této modernizace bylo zrušeno celkem cca 43 ks starých PVS, které se nacházely 
většinou ve sklepech jednotlivých domů. Staré PVS byly nahrazeny 221 ks nových OPS, které jsou 
zásobovány ze 14 ks rekonstruovaných PVS. Parní přípojky k těmto stanicím (PVS) byly odstaveny. 
Zrušené PVS a nefunkční parovody jsou uvedeny v následující tabulce č. 40. 
Tabulka 40 Odstavené  parovody po modernizaci 

Dimenze DN  
25 

D
N  
32 

DN  
40 

DN  
50 

DN  
65 

DN  
80 

DN 
100 

DN 
125 

DN 
150 

Celkem 

VS 350 Palackého 16         32,5 32,5 

VS 602 Bratrská 24      1,3 10,6   11,9 

VS 606 Bartošova 34  4,3        4,3 

VS Č.Drahlovského 13    44,7      44,7 

VS 629 Blahoslavova       96,5   96,5 

VS 608 Bratrská 36      21,8    21,8 

VS Č. Drahlovského 17   17,9       17,9 

VS 612 Bratrská 21    5      5 

VS 613 Bratrská 42   9,5       9,5 

VS 640 Bartošova 35    10,4  111,3    121,7 

VS 641 PFB 27      54,8    54,8 

VS 642 PFB 24      70,9    70,9 

VS 645 Bratrská 44    21,4      21,4 

VS 670 Palackého 34         32,5 32,5 

VS 311 ZŠ B. Němcové   1,8       1,8 

VS 653 Bartošova 33   10,5       10,5 

VS 654 Bartošova 36   4,3       4,3 

VS 656 Bartošova 29   7,5       7,5 

VS 655 B Němcová 23   42,2       42,2 

VS Obchodní akademie      18,3    18,3 

VS 343 Policie Č. Drah.   4,37       4,37 

j.č.114-j.č.121         85,6 85,6 
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j.č.121-j.č.120         76,5 76,5 

j.č.120-j.č.119         86,6 86,6 

j.č.119-j.č.119/1         70,9 70,9 

j.č.119/1-j.č.17/6         55,4 55,4 

j.č.17/6 3,4        2,9 6,3 

VS 350 Spořitelna     9,6     9,6 

j.č.119-j.č.118         65 65 

j.č.118-j.č.117         37,8 37,8 

j.č.117-Kubínová         218,5 218,5 

VS 620 Šířava I        255,1 2 257,1 

VS 627 Šířava IA       72,27   72,27 

VS 650 Wurmova 22    30      30 

VS 310 Gymnázium    14      14 

VS 673 Malá Dlážka        147,3  147,3 

VS 668 Osmek       4,8  1 5,8 

VS 619 Komenského 18    43,1      43,1 

j.č. 19/3-j.č.19/4         70,1 70,1 

j.č.19/4-618 Šrobárová        96 125 221 

j.č.19/4-j.č.19/6         109,6 109,6 

VS 647 Žerotínova     7,9     7,9 

j.č.19/6-j.č.19/7        106,9  106,9 

VS 646 Žerotínova 3   10,2       10,2 

VS 636 Baťa    65,5      65,5 

VS 664 Galex        108,5  108,5 

VS 633 B. Němce       48,8 126,4  175,2 

VS 625 Vaňkova       85   85 

VS 301 USP    94,2   39,3 0,3  133,8 

VS 616 Purkyňova 18      7    7 

VS 628 Purkyňova 3      86    86 

Celkem 3,4 4,3 108,3 328,3 17,5 371,4 357,27 840,5 1071,9 3102,84 

Zdroj: [35] 

Tabulka 41 Odstavené  kondenzátní potrubí po modernizaci 

Dimenze DN 
25 

DN  
32 

DN  
40 

DN 
50 

DN  
65 

DN 
80 

DN 
100 

DN 
125 

DN 
150 

DN 
200 

Celkem 

VS 350 Palackého 16      33,60     33,60 

VS 602 Bratrská 24    11,60       11,60 

VS 606 Bartošova 34  4,00         4,00 

VS Č.Drahlovského 13    43,80       43,80 
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VS 629 Blahoslavova    96,40       96,40 

VS 608 Bratrská 36    21,30       21,30 

VS Č. Drahlovského 17  17,80         17,80 

VS 612 Bratrská 21  5,30         5,30 

VS 613 Bratrská 42  9,90         9,90 

VS 640 Bartošova 35  121,7
0 

        121,70 

VS 641 PFB 27      55,20     55,20 

VS 642 PFB 24  70,60         70,60 

VS 645 Bratrská 44  22,50         22,50 

VS 670 Palackého 34      31,80     31,80 

VS 311 ZŠ B. Němcové  2,00         2,00 

VS 653 Bartošova 33  10,80         10,80 

VS 654 Bartošova 36  4,00         4,00 

VS 656 Bartošova 29  7,00         7,00 

VS 655 B Němcová 23  41,70         41,70 

VS Obchodní akademie    18,10       18,10 

VS 343 Policie Č. 
Drah. 

  3,60        3,60 

j.č.114-j.č.121      85,40     85,40 

j.č.121-j.č.120      76,00     76,00 

j.č.120-j.č.119      87,00     87,00 

j.č.119-j.č.119/1      69,80     69,80 

j.č.119/1-j.č.17/6      57,20     57,20 

j.č.17/6      1,60     1,60 

VS 350 Spořitelna    11,20       11,20 

j.č.119-j.č.118      65,10     65,10 

j.č.118-j.č.117      39,00     39,00 

j.č.117-Kubínová      217,9
0 

    217,90 

VS 620 Šířava I    257,5
0 

      257,50 

VS 627 Šířava IA       71,00    71,00 

VS 650 Wurmova 22   31,00        31,00 

VS 310 Gymnázium    13,00       13,00 

VS 673 Malá Dlážka     147,2
0 

     147,20 

VS 668 Osmek      6,30 1,30    7,60 

VS 619 Komenského 
18 

 44,60         44,60 
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j.č. 19/3-j.č.19/4      70,30     70,30 

j.č.19/5-618 Šrobárová     95,40   96,00   191,40 

j.č.19/4-j.č.19/6      108,6
0 

    108,60 

VS 647 Žerotínova  7,90         7,90 

j.č.19/6-j.č.19/7     106,8
0 

     106,80 

VS 646 Žerotínova 3  10,70         10,70 

VS 636 Baťa   67,70        67,70 

VS 664 Galex     108,4
0 

     108,40 

VS 633 B. Němce       48,40 127,3
0 

  175,70 

VS 625 Vaňkova   85,10        85,10 

VS 301 USP  95,00   39,20      134,20 

VS 616 Purkyňova 18    7,40       7,40 

VS 628 Purkyňova 3   86,20        86,20 

Celkem  475,5
0 

273,6
0 

480,3
0 

497,0
0 

1004,
8 

120,7
0 

223,3
0 

  3075,20 

Zdroj: [35] 

 
Informace o plánovaném rozvoji a výhledovém stavu zařízení teplárny 

Na zařízení rozvodu tepla jsou průběžně prováděny GO, při kterých se obnovuje kondenzátní potrubí, 
případně se dle potřeby obnovuje izolace na parním potrubí. V letošním roce 2007 je dokončována 
2. část GO kondenzátního potrubí DN 200 na ulici Šířava. Jedná se o výměnu cca 600 m 
kondenzátního potrubí. Dále letos probíhá celková výměna parního napáječe DN 350 na Tovačovské 
ulici.Tento napáječ byl uložen ve velké hloubce a byl poškozen při povodních a zvýšených hladinách 
řeky Bečvy. Jako třetí akce probíhá GO kondenzátního potrubí přípojky DN 100 do PVS 650 EC1. 
V roce 2008 by měla probíhat výstavba nového autobusového nádraží. V rámci stavby bude přeložen 
parovod, který v současné době zásobuje odběratele kolem obchodního centra Hypernova. Při stavbě 
autobusového nádraží bude provedena oprava původního parovodu, který bude navazovat na přeložku. 
Rekonstrukce venkovních rozvodů bude výhledově pokračovat, každoročně bude obnovena část 
rozvodů. 

Plánovaná nová napojení 
Soustava centralizovaného zásobování teplem v Přerově má v dosahu svých tepelných sítí dostatečnou 
výrobní i přenosovou kapacitu pro ekologické napojení všech nových, případně rekonstruovaných 
objektů v rámci zahušťování a modernizace zástavby města Přerova. 
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Zásobování zemním plynem 

Zásobování města Přerova plynem je zajištěno tranzitním VVTL plynovodem DN 700, PN64 
Mutěnice – Bezměrov – Děhylov vedeného východně od města Přerova. V souběhu s tímto 
plynovodem, který je ve správě RWE TRANSGAS Net, s.r.o. je veden DOK RWE Transgas Net. 
V současné době je v řešeném území provozována vysokotlaká (VTL), středotlaká (STL) a nízkotlaká 
(NTL) plynovodní síť. Celá tato plynovodní síť je ve správě RWE SMP, a.s. Ostrava, provozní oblast 
Olomouc. Severně a východně od Přerova jsou vedeny zásobovací VTL plynovody, z nichž jsou 
zásobovány VTL plynovodní přípojky pro zásobování obyvatelstva a jednotlivých průmyslových 
objektů. Severně kolem Přerova prochází VTL plynovod DN 500 PN 40 Brno - Ostrava, který 
prostřednictvím VTL přípojky DN 200 dodává plyn velkoodběratelům PRECHEZA a Přerovské 
strojírny. Na tyto zásobovací plynovody (DN 500 a DN 200) je napojena veškerá středotlaká 
a nízkotlaká plynovodní síť města. Východně obchází Přerov VTL plynovod DN 200, PN 25, který 
prostřednictvím VTL přípojky DN 150 zásobuje regulační stanice ČSAD, STS a Pekárny Přerov 
a prostřednictvím VTL přípojky DN 100 regulační stanici Želatovská a regulační stanici pro 
nemocnici. Důležitým prvkem v distribuci plynu jsou vysokotlaké regulační stanice (VTL RS) sloužící 
k redukci tlaku plynu z VTL na STL. Na území města Přerova a přilehlých obcích jsou na VTL 
plynovod v současné době napojeny následující VTL RS. 
Tabulka 42 Přehled a výkon regulačních stanic plynu v městských částech 

Název VTL RS Charakter Výkon (m3/h) 

Přerov – PCHZ VTL/STL 5 000 

Přerovské strojírny VTL/STL 3 500 

Přerov – ČOV VTL/STL 500 

Henčlov – obec VTL/STL 800 

Dluhonice – obec VTL/STL 500 

Žeravice – obec VTL/STL 600 

Čekyně – obec VTL/STL 750 

Vinary – obec VTL/STL 1 200 

Přerov – Předmostí VTL/STL 3 000 

Přerov – Kozlovice VTL/STL 5 000 

Přerov – Újezdec VTL/STL 6 500 

Bochoř – obec VTL/STL 2 000 

 Celkem 29 350 
Zdroj: [3, 33, 36] 

Středotlaká plynovodní síť, která slouží pro přímé zásobení odběratelů a pro napájení STL/NTL RS ve 
městě, je většinou provozována na tlakové hladině 0,3 MPa. Pouze v obcích Lýsky a Vinary je 
provozní přetlak. Zde je vybudována vlastní VTL přípojka z nedalekého VTL 500 Brno - Ostrava, 
vlastní VTL RS 1200 m3/hod a rozvodná STL síť s přetlakem 0,1 MPa. 
Tabulka 43 Bilance spotřeby plynu (v m3) v letech 2000-2006 

Obec ZN Typ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Přerov –  

město 
MS PVO 2 259 581 2 416 523 2 933 185 4 424 704 4 271 167 5 116 317 

POB 642 342 716 580 704 637 697 504 673 339 331 270 
Předmostí MS 

PMO 6 198 8 759 10 271 9 391 7 841 10 698 

Lověšice MS POB 60 987 232 658 237 804 240 381 240 462 126 204 
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  PMO 36 599 53 153 51 474 66 169 65 421 76 844 

POB - - 31 398 175 798 195 278 113 048 
Kozlovice MS 

PMO 109 097 135 973 130 364 136 692 148 323 132 162 

PMO 2 131 10 517 13 884 17 361 19 334 17 831 

POB 35 011 133 768 140 862 138 063 143 758 83 205 Dluhonice MS 

PMO 955 4 088 4 928 11 072 19 739 19 819 

POB - - 25 713 188 722 242 130 146 428 
Újezdec MS 

PMO - - 7 599 38 339 43 808 48 129 

POB 337 317 396 421 416 071 407 223 386 694 240 686 
Čekyně MS 

PMO 3 539 4 161 5 245 7 019 4 320 3 453 

POB - 29 068 110 102 114 645 115 845 68 890 
Henčlov MS 

PMO - - 467 5 974 10 954 11 317 

POB 6 145 34 813 37 761 35 334 32 260 17 717 
Lýsky MS 

PMO 1 726 21 290 21 129 17 738 17 412 21 126 

MS POB 113 652 134 444 134 430 129 075 121 862 61 723 

PVO 23 128 620 20 993 318 21 304 237 22 474 276 22 576 692 24 249 670 

PMO 3 058 248 3 486 670 3 453 788 3 615 155 3 494 552 3 437 787 
Popovice 

VTL 

POB 4 334 844 4 703 010 4 465 744 4 555 616 4 389 377 3 723 692 

POB 517 364 617 898 572 992 559 186 529 902 264 063 
Vinary MS 

PMO 158 470 445 332 281 268 

POB 48 704 223 808 224 773 231 323 217 976 135 955 
Žeravice MS 

PMO - 9 059 69 170 126 220 72 255 51 714 

Penčice MS POB 149 511 159 947 164 978 162 333 152 787 93 243 

Celkem 34 852 729 34 526 396 35 273 451 38 585 645 38 193 769 38 603 259 

Pozn.: MS – městská síť, VTL – vysokotlaký plyn., POB – obyvatelstvo, PMO – maloodběr, PVO – velkoodběr; 
Zdroj: [3, 33, 36] 
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Obrázek 15  Celková spotřeba zemního plynu na území statutárního města Přerov 
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Zdroj: [3, 33, 36] 

 
Plánované rekonstrukce na území města Přerov 

Dle pokladů od RWE SMP jsou plánovány v roce 2008 tyto rekonstrukce: 

• rekonstrukce NTL, Na hrázi, Přerov (2008) 
• rekonstrukce NTL, Malá Tratidla, Přerov (2008) 
• rekonstrukce NTL, Nerudova, Přerov (2008) 

 
Zásobování elektřinou 

Držitelem licence je Severomoravská energetika a.s., člen skupiny ČEZ. 

Stávající elektroenergetická síť odpovídá svému účelu a je schopna zásobovat v uspokojivé kvalitě 
řešené území, včetně běžného rozvoje v rámci stávajícího území. Kapacita a modernizace stávající 
distribuční sítě elektrické energie vychází z potřeb distributora elektrické energie a jednotlivých 
velkoodběratelů. Zásobování města Přerova elektrickou energií je zajištěno z uzlové rozvodny 
nadřazeného systému 400 kV – Prosenice, která se nachází severovýchodně od města při silnici I/47 
směr Lipník nad Bečvou a je v majetku ČEPS, a.s. a SME, a.s. Z této trafostanice je napájena napětím 
110 kV rozvodna v Dluhonicích, ze které je zásobováno území města Přerova. Pro napájení 
odběratelské trafostanice 110 kV zásobující průmyslové areály Přerovské strojírny a Prechezu Přerov 
je v trafostanici Dluhonice vyčleněn vývod 110 kV. Z kapacitního hlediska jsou jejich potřeby 
elektrické energie zabezpečeny. Pro napájení distribuční části systému 22 kV je vyčleněn jeden 
transformátor 110/22 kV. V území jsou dva typy transformoven a vstupních rozvoden 22/0,4 kV. 
Jedním typem jsou stožárové trafostanice napájené z nadzemních vedení a druhým typem zděné 
trafostanice, napájené z vedení podzemních. 

Stávající distribuční sí elektrické energie je plně funkční, rozrůstá a modernizuje se dle potřeb 
distributora a jednotlivých velkoodběratelů. Pro návrhové plochy bude nutno po posouzení navrhnout 
doplnění a rozšíření stávající sítě. 
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Tabulka 44 Výpočet potřebného instalovaného výkonu pro distribuční odběr 

kládaném využití transformátorů 80% je potřeba pro městskou a sídlištní zástavbu 

 města Přerova 

 80% je potřeba pro městskou a sídlištní zástavbu 

 města Přerova 

Městská část Počet bytových 
jednotek

Výkonové poměry 
[kVA] (2,5 kVA na 1 
bytovou jednotku)

Přerov 16 750,00 41 875,00
Předmostí + Popovice 2 850,00 7 125,00
Lověšice 180,00 450,00
Kozlovice 340,00 850,00
Dluhonice 150,00 375,00
Újezdec 1 100,00 2 750,00
Čekyně 390,00 975,00
Henčlov 235,00 587,50
Lýsky 75,00 187,50
Vinary 330,00 825,00
Žeravice 215,00 537,50
Penčice 130,00 325,00
Celkem 22 745,00 56 862,50

Součinitel náročnosti 0,28 15 921,50
Podíl občanské vybavenosti 35% 5 572,53

21 494,03

Využití transformátorů 80% 26 867,53

Celkem

Zdroj: [33] 

Při předpo
instalovaný výkon transformátorů 26 867,53 kVA. Celkový počet trafostanic na území města Přerov je 
221 ks a jejich celkový výkon činí 88 865 kVA. 
Tabulka 45  Počet trafostanic a jejich výkon na území

instalovaný výkon transformátorů 26 867,53 kVA. Celkový počet trafostanic na území města Přerov je 
221 ks a jejich celkový výkon činí 88 865 kVA. 
Tabulka 45  Počet trafostanic a jejich výkon na území

Městská část Počet Výkon (kVA) Městská část Počet Výkon (kVA) 

P í řerov, Předmost 156 74 330 

Lověšice 4 1 120 

Kozlovice 4 1 360 

Dluhonice 8 1 170 

Újezdec 6 1 510 

Čekyně 9 1 885 

Henčlov 12 3 850 

Lýsky 4 670 

Popovice 3 750 

Vinary 4 530 

Žeravice 5 920 

Penčice 6 770 

Celkem 22 881  865 

Zdroj: [33]) 
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Šíře ochranných pásem pro vedení budovaná po 1.1.2001: 

 vodiče; 

.2.3 Dostupnost netradičních a obnovitelných zdrojů energie 

to zařízení využívající obnovitelné 

 vody 

 se nachází malá vodní elektrárna, která je ve vlastnictví Přerov MVE, s.r.o., se 

yužívající sluneční energii jsou registrovaným zařízením v Přerově dva 

e větru 

va a jeho okolí se nevyskytují větrné elektrárny, oblast není pro instalaci příliš 

sta Přerov, ani v jeho bezprostředním okolí, nejsou v dostupných zdrojích 

 vod v majetku Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. je instalována 

• Energie biomasy 
je díky granulačnímu topeništi možnost spalování biomasy. Jedná se 

• Venkovní vedení VVN nad 400 kV - 30 m od krajního

• Venkovní vedení VVN do 400 kV - 20 m od krajního vodiče; 

• Venkovní vedení VVN do 220 kV - 15 m od krajního vodiče; 

• Venkovní vedení VVN do 110 kV - 12 m od krajního vodiče; 

• Venkovní vedení VN do 22 kV - 7 m od krajního vodiče; 

• Elektrické stanice 20 m všemi směry. 
 

2

Na katastrálním území statutárního města Přerov byla zjištěna ta
zdroje energie: 

• Energie

Na území města Přerov
sídlem Tolstého 475/5, 779 00 Olomouc. Instalovaný výkon MVE činí 0,5 MW, vyrobená elektřina je 
vyvedena do sítě vn 22 kV, dodávka elektřiny za rok 2006 činila 1,237 GWh. 

• Energie slunce 

Z aktivních systémů v
instalované fotovoltaické systémy o výkonu 1,2 kW (SPŠ Přerov, Havlíčkova 2) a o výkonu 0,121 kW 
(Nelešovice). 

• Energi

V šetřené oblasti Přero
vhodná. Nejbližší větrná elektrárna se nachází nad městem Bystřice pod Hostýnem – instalovaný 
výkon 225 kW s průměrným ročním výkonem 300 – 400 MWh. 

• Tepelná čerpadla 

Na území statutárního mě
registrovány žádná tepelná čerpadla. V současnosti se začíná s výstavbou tepelného čerpadla pro 
potřeby přerovského zimního stadionu. 

• Kogenerace - bioplyn 

V městské čistírně odpadních
kogenerační jednotka o výkonu 1,445 MW, ve které je spalován bioplyn, který vzniká v bioplynové 
stanici v místě čistírny odpadních vod. Bioplyn je produktem anaerobní fermentace čistírenského kalu. 
V roce 2005 bylo v bioplynové stanici vyrobeno 478 tis. m3 bioplynu. 

 

V Teplárně Přerov existu
o spalování 10 % až 30 % množství biomasy z celkového podílu spalovaného paliva. V současné době 
tato možnost využívána není, a to z důvodu problému s dopravováním biomasy do areálu teplárny. 
Teplárna Přerov zatím nenalezla ekonomicky a provozně vhodného dodavatele biomasy. 
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2.3 Zhodnocení návazností na územní plánování 

2.3.1 Plochy a koridory pro veřejně prospěšné energetické stavby 

V současné době probíhá zpracování nového územního plánu statutárního města Přerova společností 
KOVOPROJEKTA a.s.  Plochy a koridory pro veřejně prospěšné energetické stavby jsou vymezeny 
v rámci zpracování územního plánu. 

2.3.2 Roztřídění městských částí podle dosažitelnosti síťové energie 

Viz kapitola 2.3.1 

2.4 Analýza dopadu stávajícího stavu energetiky na životní prostředí 

2.4.1 Emise a imise znečišťujících látek 

Emise 

Přehled emisní zátěže ze zdrojů na území města byl zpracován na základě údajů REZZO 2005 od 
ČHMÚ. 

Největší podíl na celkových emisích mají emise oxidu siřičitého SO2, na kterých se nejvíce podílejí 
velké zdroje kategorie REZZO 1. Tyto emise, spolu s emisemi oxidů dusíku NOx, vznikají 
nedokonalým spalováním tuhých paliv. 
Tabulka 46 Emise znečišťujících látek kategorie REZZO 1-3 za rok 2005 

tuhé SO2 NOx CO VOC
t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok

REZZO 1 32,786 2522,553 1270,857 132,826 100,090
REZZO 2 0,643 7,220 8,337 5,178 1,671
REZZO 3 20,589 39,569 16,754 123,483 24,828
Celkem 54,017 2569,342 1295,948 261,487 126,589

Emise znečišťujících 
látek

 
Zdroj: [10] 

Obrázek 16  Vliv jednotlivých kategorií zdrojů na emise hlavních znečišťujících látek 
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Zdroj: [10] 

 

Kategorie REZZO 1 na území města Přerov zahrnuje celkem 4 velké zdroje znečištění ovzduší. Jedná 
se především o Dalkia ČR, Teplárna Přerov, zdroj o výkonu 315 MW, spalující proplástek a LTO. 
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Dalšími velkými registrovanými zdroji je Nemocnice Přerov, Precheza, a.s. a Meopta – optika, a.s. 
Nejvýznamnější emise zdrojů kategorie REZZO 1 jsou emise oxidu siřičitého (62 %) a oxidů dusíku 
(31 %), které jsou závislé na technologii spalování a druhu spalovaného paliva. V tomto případě jde 
o spalování proplástku. Jedná se o méně kvalitní palivo s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, 
které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší. 

Podíly jednotlivých druhů emisí velkých zdrojů REZZO 1 na území Přerova znázorňuje následující 
obrázek č. 11. 
Obrázek 17  Emise znečišťujících látek v kategorii velkých zdrojů 

REZZO 1

tuhé
SO2
NOx
CO
VOC

 
Zdroj: [10] 

Do kategorie středních zdrojů je na katastrálním území města Přerov zařazeno 38 zdrojů (viz tabulka 
č. 27). V této kategorii jsou nejvýznamnější emise oxidů dusíku a oxidu siřičitého, vznikající 
spalováním paliva za vysokých teplot. 
Obrázek 18  Emise znečišťujících látek v kategorii středních zdrojů 

REZZO 2

tuhé
SO2
NOx
CO
VOC

 
Zdroj: [10] 

Pro kategorii malých zdrojů jsou nejvýznamnější emise oxidu uhelnatého. Ten vzniká během procesů  
založených na spalování uhlíkatých paliv za nízké teploty a nedostatku spalovacího vzduchu, kdy 
nedochází k úplné oxidaci uhlovodíků na oxid uhličitý a vodní páru. Složení emisí v kategorii malých 
zdrojů je patrné z následujícího obrázku. 
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Obrázek 19 Emise znečišťujících látek v kategorii malých zdrojů 

REZZO 3

tuhé
SO2
NOx
CO
VOC

 
Zdroj: [10] 

 

Imise 

Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v ovzduší. Vývoj znečištění ovzduší na 
území statutárního města Přerova lze sledovat dle obrázku č. 20 a tabulky č. 47. 
Obrázek 20  Hodnoty ročních průměrů koncentrací vybraných znečišťujících látek na území města Přerov 
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Zdroj: [10] 
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Tabulka 47 Hodnoty ročních průměrů koncentrací vybraných znečišťujících látek (1997-2006) 

rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PM10 42,00 35,00 31,75 35,48 38,79 43,38 44,68 41,81 42,60 41,13
SO2 25,00 15,00 11,55 10,09 9,72 9,54 10,07 8,22 7,21 7,51
NO2 29,00 25,00 23,50 22,69 22,59 22,76 23,91 22,81 24,80 25,38
O3 43,00 50,00 51,00 52,00 46,34 49,76 54,26 50,24 52,09 53,27

NOx 41,00 34,00 31,36 30,88 32,06 32,35 33,69 30,64 34,48 35,53

Hodnoty ročních průměrů koncentrací vybraných znečišťujících látek

Průměrné 
koncentrace 

[µg/m3]

 
Zdroj: [10] 

Limitní hodnoty jsou stanoveny nařízením vlády ČR č. 350/2002 Sb., v platném znění, kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 
Tabulka 48 Imisní limity platné od roku 2005 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování Hodnota imisního 
limitu 

Max. počet 
překročení 

1 hod. 350 24 
SO2 

24 hod. 125 3 

24 hod. 50 35 
PM10 

Kalendářní rok 40 - 

1 hod. 200 18 
NO2 

Kalendářní rok 40 - 

O3 
Max. denní 8h 
klouzavý průměr 

120, 25x v průměru 
za 3 roky 

- 

NOx Kalendářní rok 30 - 

Zdroj: [10] 

 

2.4.2 Globální dopady – emise skleníkových plynů 

Skleníkové plyny jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, absorbující dlouhovlnné infračervené 
záření, díky čemuž je ohřívána spodní vrstva atmosféry a zemský povrch. Skleníkovými plyny 
v atmosféře přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý a metan; skleníkovými plyny 
antropogenního původu jsou oxid uhličitý, metan, oxid dusný, částečně a zcela fluorované uhlovodíky, 
fluorid sírový (jejich emise jsou kontrolovány Kjótským protokolem a Rámcovou úmluvou), tvrdé 
(CFC) a měkké freony (HCFC), halony (jejichž použití je kontrolováno Montrealským protokolem 
a jeho dodatky) a řada dalších plynů (např. SF5CF3, NF3, CF3I). 

Jednou z možností snížení produkce antropogenních skleníkových plynů jsou úspory energií 
a využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Emise skleníkových plynů pro statutární město Přerov lze vyčíslit na základě údajů REZZO 1 pro rok 
2005 od ČHMÚ. Jedná se především o zdroj Dalkia ČR, Teplárna Přerov, který v roce 2005 
vyprodukoval 547 298 tun CO2. 

Další hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů je automobilová doprava ve městě. 
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3 HODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI POTENCIÁLU OBNOVITELNÝCH 
ZDROJŮ ENERGIE, PŘÍPADNĚ KOMBINOVANÉ VÝROBY 
ELEKTŘINY A TEPLA 

3.1 Rámec energetické politiky EU ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie 
Evropská komise přijala 26. listopadu 1997 tzv. Bílou knihu, kde poprvé stanovila konkrétní cíle 
Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vytvořila ucelenou strategii a akční plán 
k jejich dosažení. Cíle Evropské unie jsou velmi ambiciózní, neboť předpokládají zvýšení dnešního 
podílu obnovitelných zdrojů ze cca 6 % na dvojnásobek, to je 12 % celkové potřeby energie v roce 
2010. Přitom v dnešním podílu je plně započten i celkový výkon vodních elektráren, který se 
v kategorii velkých zdrojů (nad 10 MW) má zvyšovat již jen nepatrně. 

V roce 2001 si Evropská unie stanovila cíl, aby do roku 2010 pocházelo 21 % elektrické energie 
vyrobené v členských státech EU z obnovitelných zdrojů energie. Jako součást své energetické 
politiky v Evropě 10.1.2007 Komise vydala zprávu o pokroku, kterého bylo v této oblasti dosaženo. 
Ačkoliv od doby, kdy byla před dvěma lety vydána poslední zpráva, bylo vyrobeno dodatečných 50 % 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, číselné údaje naznačují, že celkový podíl elektřiny z obnovitelných 
zdrojů mine stanovený cíl – do roku 2010 dosáhne podílu ve výši 19 %. 

V rámci různých zdrojů obnovitelné energie zaznamenala úspěch větrná energie – při kapacitním 
nárůstu ve výši 150 % od roku 2001 je EU vůdčí silou v této oblasti a podílí se 60 % na celosvětovém 
trhu. Celková spotřeba větrné energie v EU je srovnatelná s podílem celkové spotřeby elektrické 
energie Dánska a Portugalska. Na polovině území EU se však větrná energie dostatečně nevyužívá 
v důsledku zpoždění způsobených schvalováním, nevýhodných podmínek distribučních soustav 
a pomalého zavádění a rozšiřování distribuční soustavy elektrické energie. 

Rozvoj pevné biomasy se v letech 2004 a 2005 výrazně zrychlil – elektřina z pevné biomasy je 
vyráběna spalováním lesních a zemědělských produktů a odpadových látek z tepelných elektráren. 
Největší podíl na výrobě pevné biomasy mají Finsko a Švédsko, následuje Německo, Španělsko, 
Spojené království, Dánsko, Rakousko a Nizozemsko. Komise nyní schválila a předložila akční plán 
EU pro lesnictví, který rovněž podporuje využití lesních zdrojů pro výrobu energie. 

Bioplyn je dalším důležitým zdrojem pro výrobu elektřiny, a to v tom smyslu, že jeho využití se 
dotýká nejen výroby energie, ale i nakládání s odpadem a je rovněž předmětem environmentálních 
úvah. Přibližně dvě třetiny bioplynu se používají pro výrobu elektrické energie a jedna třetina pro 
výrobu tepla. Bioplyn lze rovněž používat jako pohonnou hmotu v oblasti dopravy. V současné době 
mají v oblasti využití energie z bioplynu vedoucí postavení v EU Německo a Spojené království. 

Sluneční energie se i nadále jeví slibně – jedná se o rodící se technologii s důležitým dlouhodobým 
potenciálem. Celková zavedená fotovoltaická kapacita v EU roste nebývalým průměrným ročním 
tempem ve výši 70 % za posledních pět let, přičemž v čele je opět Německo. 

Rozvoj maloplošných vodních elektráren (s kapacitou do 10 MW) je pomalý v důsledku využívaných 
možností a správních překážek (tj. povolení od orgánů ochrany životního prostředí). Nové členské 
státy, zejména Slovinsko a Polsko, však v této oblasti vykázaly dynamičtější rozvoj. 

Výrobu elektrické energie z geotermálních zdrojů v současné době provozují především Itálie, 
Portugalsko a Francie. Vůdčí postavení v Evropě má Itálie, kde se nachází více než 95 % veškeré 
instalované kapacity v EU. 

Ve svém závěru zpráva zdůrazňuje význam úplného a správného provedení směrnice o obnovitelné 
energii a okamžitého zrušení správních překážek, nevýhodného přístupu k distribuční síti a složitých 
postupů. Komise v roce 2007 přezkoumá režimy podpory v oblasti obnovitelné energie a navrhne 
nové právní předpisy na podporu zdrojů obnovitelné energie. 

Na jednání Evropské rady ve dnech 8. a 9. března 2007 se v Bruselu byl mimo jiné stanoven závazný 
cíl 20% podílu obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě EU do roku 2020, ale jeho výše pro jednotlivé 
členské státy bude určena na základě mnoha faktorů. Cíle pro období po roce 2020 by byly posouzeny 



CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice, dopravě a životním prostředí 

Jindřišská 17, 110 00  Praha 1, tel.: 224922989, fax: 224922072, e-mail: energetika@cityplan.cz 

 

 

63

s ohledem na technický pokrok. Konkrétní cíl pro Českou republiku, stejně jako ostatní členské státy, 
je proto v tuto chvíli neznámý a může se radikálně lišit mezi jednotlivými členskými státy. 

V oblasti biopaliv byl přijat závazný cíl ve výši 10% do roku 2020 v celkové spotřebě benzínu a nafty 
pro dopravu. I zde však byla členským státům ponechána flexibilita k jeho dosažení. 

Předpokládá se, že každý členský stát bude k dosažení cíle Unie přispívat s ohledem na vnitrostátní 
odlišné okolnosti a odlišná východiska, včetně příslušné skladby zdrojů energie. Členské státy by měly 
mít dostatečně široký prostor k podpoře obnovitelných energií, které nejlépe odpovídají jejich 
konkrétním možnostem a prioritám. Způsob, kterým členské státy svých cílů dosáhnou, by měl být 
stanoven v vnitrostátních akčních plánech, které budou oznámeny Komisi. Tyto plány by měly 
zahrnovat odvětvové cíle a opatření v souladu s dosažením schválených´celkových vnitrostátních cílů. 
Bude potřeba, aby členské státy při skutečném provádění svých plánů stanovily vlastní specifické cíle 
pro elektřinu, biopaliva, vytápění a chlazení, které Komise ověří, aby se zajistilo plnění celkového 
cíle. Komise tento systém stanoví v roce 2007 v novém legislativním balíčku týkajícím se 
obnovitelných zdrojů. 
Tabulka 49 Hodnocení pokroku jednotlivých členských zemích při plnění cílů v oblasti OZE 

 Referenční rok 
(1997 či 2000) 

Dosažené rozšíření 
2004/2005 

Normalizované 
rozšíření 

2004/2005 

Cíl do roku 2010 

Dánsko 8,7 23,1 (2005) 27,3 (2005) 29,0 
Německo 4,5 10,4 (2005) 10,8 (2005) 12,5 
Maďarsko 0,7 4,4 (2005) 4,0(2005) 3,6 
Finsko 24,7 25,0 (2005) 25,4(2005) 31,5 
Irsko 3,6 6,1(2005) 8,0 (2005) 13,2 
Lucembursko 2,1 3,6 (2005) 4,0 (2005) 5,7 
Španělsko 19,9 17,2 (2005) 21,6 (2005) 29,4 
Švédsko 49,1 53,2 (2005) 52,0 (2005) 60,0 
Nizozemsko 3,5 6,9 (2005) 6,5 (2005) 9,0 
Česká republika 3,8 4,8 (2005) 4,0 (2005) 8 
Litva 3,3 3,7 (2004) 3,3 (2004) 7 
Polsko 1,6 2,8 (2005) 3,2 (2005) 7,5 
Slovinsko 29,9 29,1 (2004) 29,4 (2004) 33,6 
Spojené království 1,7 4,1 (2005) 4,2 (2005) 10,0 
Belgie 1,1 1,8 (2005) 1,9 (2005) 6,0 
Řecko 8,6 9,1 (2005) 7,7 (2005) 20,1 
Portugalsko 38,5 14,8 (2005) 28,8 (2005) 39,0 
Rakousko 70,0 54,9 (2005) 57,5 (2005) 78,1 
Kypr 0,0 0,0 (2004) 0,0 (2004) 6 
Estonsko 0,2 0,7 (2004) 0,7 (2004) 5,1 
Francie 15,0 11,0 (2005) 14,2 (2005) 21,0 
Itálie 16,0 15,3 (2005) 16,0 (2005) 25,0 
Lotyšsko 42,4 47,1 (2004) 43,9 (2004) 49,3 
Malta 0,0 0,0 (2004) 0,0 (2004) 5 
Slovenská republika 17,9 15,4 (2005) 14,9 (2005) 31 
EU-25 12,9 13,7 (2004) 14,5 (2004) 21,0 
 

3.2 Analýza možností užití místních obnovitelných zdrojů energie 

3.2.1 Potenciál využití vodní energie 

Využití a efektivita vodního potenciálu vodní energie závisí na spádu, průtočném množství vody 
a účelově zvoleném typu technologie a zařízení. Mikroturbíny lze využít i pro minimální průtočná 
množství nebo pro velmi malé spády, avšak jejich efektivita je vzhledem k vysokým investičním 
nákladům nízká. 

Možnost využití vodního energetického potenciálu se uvažuje pro spád nad 2m, jak ukazuje obrázek 
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č.21. Pro možnost využití vodní energie se proto budují vodní nádrže a přehrady, které zvyšují spád 
toku.[19] 
Obrázek 21  Charakteristiky vodních turbín 

 
Zdroj: [20] 

Pro energetický odhad se nejčastěji používá veličin hrubého hydroelektrického potenciálu (průměrný 
výkon Pa nebo potenciál energií vodních toků během roku WA) a technicky využitelného potenciálu 
Pt (ekonomické ukazatele). Pro podmínky České republiky se udává odhad  Pa=1500MW=Pt 

Výstavba vodních elektráren je významným zásahem do životního prostředí a výběr vhodné lokality je 
proto omezen mnoha faktory. V současnosti přicházejí v úvahu především výstavby malých vodních 
elektráren MVE (v ČR do 10 MW, v EU do 5MW), nejlépe v místech straších vodních děl (hamry, 
mlýny apod.) nebo instalací moderních a účinnějších turbín do stávajících zařízení, které budou 
pracovat efektivněji. Při výstavbě nových MVE je kromě míry zásahu do životního prostředí vzít 
v úvahu i dostupnost pro těžké mechanismy, vhodné geologické podmínky, hydrologickou bilanci, 
možnost odstraňování naplavenin, majetkoprávní vztahy, vzdálenost od připojení do distribuční sítě 
a možnost narušení obyvatel hlukem. Z hlediska velikosti spádu vodního toku se dělí MVE na 
nízkotlaké (do 20m), středotlaké (do 100m) a vysokotlaké (nad 100m). 

Přírodní podmínky pro město Přerov jsou blíže popsány v předchozí kapitole; průměrný roční průtok 
činil v roce 2005 14,9 m3s-1; kolísavé průtočné množství Bečvy se pohybuje v rozmezí 45,62 - 2,51 
m3s-1. Pro území statutárního města Přerov nejsou vhodné podmínky pro využití hydroenergetického 
potenciálu. 

I přes to je možné provést předběžný odhad teoretického potenciálu vodní energie území pro 
uvažované veličiny, který se však v současnosti zdá nedostupný z důvodu technických, ekonomických 
i ekologických limitů. Při průměrném spádu řeky 1,73 m a 90denním povozu by výkon MVE činil cca 
106kW při výrobě cca 228 600 kWh elektrické energie. 

• výkon P = k * Q * H (H spád; k – zvolená konstanta 7 pro MVE) 

• výroba elektřiny E = P*T  (T - počet provozních hodin během roku) 

Účinnost i výkon MVE jsou závislé na kolísání průtočného množství během roku, jak ukazuje 
následující obrázek. 
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Obrázek 22  Účinnost MVE v závislosti na odtoku a výkonu 

 
Zdroj: [21] 

V současnosti je v  Přerově, na řece Bečvě, v provozu je MVE Přerov. MVE byla postavena v letech   
1984-1986 a spuštěna do provozu  v roce  1986. Instalovány je Kaplanova turbína. Od roku 1996 jse 
elektrárna v majetku pana Vochty, v roce 2005 proběhla rekonstrukce. Elektrárna je provozována 
společností MVE Přerov. V současné době není plánována rekonstrukce ani rozšíření elektrárny. 
Obrázek 23 Výroba elektřiny v MVE Přerov 
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Pozn.: Údaje pro rok 2007 jsou pouze za 1. pololetí. 

V okolí Přerova se dále nachází několik malých vodních elektráren: MVE Prostřední „Rožnovská“ 
Bečva (spád 3m); Olomouc – MVE Bystrovany; Kroměříž – Strž (vodní tok Morava, výkon 2140kW, 
průtok 64 m3s-1, spád 4,4m); MVE Malá Bečva (50kW, spád 1,9m, 2×Kaplanova turbína).  

 Z důvodu protipovodňové ochrany se uvažuje o výstavbě nové hráze nad městem. Výstavba i další 
následná využití budou podmíněna možností ovlivnění lokálních přírodních podmínek, které jsou dány 
vyhlášeným maloplošným chráněným územím a evropsky významnou lokalitou Žebračka. 

Z plánovaných vodních děl, jež by mohly ovlivnit zásobování energií města Přerov, je významný 
záměr vodní dílo Věrovany a související biotopy Morava, kde je plánován nový jez na 200,84 ř.km. 
MVE pro přirozené průtoky na katastrálním území Tovačov (okres Přerov) a Věrovany (okres 
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Olomouc), sousedící s Troubkami, by byla dodavatelem elektrické energie (2 turbiny Semi Kaplan, 
max.průtok=2×9,2=18,4 m3 s-1; max. výkon 2×186 = 372kW, instalovaný výkon 2×250kW=500kW). 
[22] 

3.2.2 Potenciál využití energie větru 

Nejdůležitějšími parametry pro získání přehledu o možnosti využití větrné energie v lokalitě jsou 
údaje o směru a rychlosti větru, které jsou mimo jiné ovlivňovány členitostí zemského povrchu. Pro 
získání dostačujících údajů o zmíněných veličinách je nutný minimálně roční monitoring lokality. Při 
předběžném průzkumu vhodnosti umístění větrných elektráren je třeba vzít v úvahu i další podmínky 
území jako je například vzdálenost od rozvodné sítě, obydlí, dostupnost lokality pro těžké 
mechanismy, povětrnostní podmínky, přírodní a urbanistické podmínky (možnost ovlivnění nebo 
výrazného narušení některých složek životního prostředí) atd. Pro předběžnou predikci větrného 
potenciálu území lze dále využít modely sledující rychlost větru – např. model WasP (The Wind Atlas 
Analysis and Aplication Programme) nebo předpovědní model ALADIN provozovaný ČHMÚ. 

Okamžitý výkon instalovaných větrných elektráren se s rychlostí větru výrazně mění, stabilních 
hodnot dosahuje v průměru při rychlostech nad 15m.s-1. 

 
Obrázek 24  Výkonová charakteristika větrné elektrárny s výkonem 500 kW 

 
Zdroj: [20] 

Většina vhodných lokalit se v České republice vyskytuje ve vyšších nadmořských výškách, v horských 
příhraničních oblastech. Limitním faktorem rozvoje je často střet s ochranou přírody a narušení 
krajinného rázu. 

V šetřené oblasti Přerova a jeho okolí se nevyskytují větrné elektrárny a z níže uvedeného zobrazení 
rychlosti větru a energetického potenciálu je patrné, že oblast není pro instalaci ani příliš vhodná. 
Nejbližší větrná elektrárna se nachází nad městem Bystřice pod Hostýnem – instalovaný výkon 225 
kW s průměrným ročním výkonem 300 – 400 MWh.[23] 
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Obrázek 25  Průměrná rychlost větru v 10m - model PAIPBLM (příloha č.14 VaV/320/08/03) 

 
Zdroj:[24] 

Obrázek 26  Potenciál využití větrné energie 

 
Zdroj: [25] 

Za technicko-ekonomické minimum pro úvahu využití věterné energie je považována rychlost 5 m.s-1 
ve výšce 10m nad terénem, což není na území města dosahováno (v průměru je rychlost 3-3,5 m.s-1). 

Instalace větrných elektráren i přesto závisí na lokálních přírodních podmínkách i omezeních 
a především na rozhodnutí investora, který zváží ekonomickou návratnost výstavby a podmínky 
kladené dotčeným orgánem ochrany přírody. V současnosti je v blízkosti města Přerov plánována 
výstavba několika věterných elektráren – u Lipné (2 VE, každá o výkonu 2 MW) a větrný park Rakov 
(14 VE, každá o výkonu 2,75 MW). 

3.2.3 Potenciál využití sluneční energie 

Dvěmi základními možnostmi využití sluneční energie je získávání tepla pro ohřev TUV a pro výrobu 
elektrické energie. Energii lze využít jak pomocí systému aktivních, tak i pasivních. 

Pasivní systémy využívají prosklených architektonických prvků k zachycení slunečního záření, které 
se po dopadu transformuje na teplo rozváděné k místům spotřeby. Jednoduché systémy se obejdou 
i bez aktivního rozvodu tepla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout u novostaveb, kde lze optimalizovat 
využití slunečního záření. Investiční náklady na výstavbu vzrostou v průměru o 10-30% při snížení 
spotřeby tepla na vytápění o 20-30%. Tyto přínosy získané a využité solární energie nelze prognózně 
vyčíslit, a to především z důvodu řešení celé stavby nebo zakomponování pouze některých prvků 
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v individuálním stavebním objektu. 

Lépe měřitelnou solární energií je zachycované množství slunečního záření aktivními systémy. Ty 
jsou představovány kolektory, které sluneční energii absorbují v podobě tepla a odvádí je teplonosným 
médiem do místa spotřeby. Solární kolektory se nejvíce využívají pro ohřev teplé užitkové vody 
v rodinných a bytových domech, ale i v terciérní sféře (často objekty veřejného i komerčního 
občanského vybavení). Fotovoltaické systémy pro výrobu elektřiny nejsou v současnosti příliš 
využívány fyzickými osobami z důvodu vysokých investičních nákladů a odborné náročnosti na 
instalaci. Většina instalovaných systémů funguje jako decentralizovaný systém výroby energie pro 
samostatné objekty. Na některých místech České republiky se však začíná uvažovat a realizovat 
i výstavba slunečních elektráren, které budou dodávat energii pro širší okruh spotřebitelů. 

Základním předpokladem efektivního fungování solárních systémů je podrobná znalost místních 
podmínek a plánované spotřeby. Pro dimenzování solárních systémů na konkrétní lokalitu a spotřebu 
je nutné mít vstupní údaje o počtu hodin a intenzitě slunečního záření, o chodu venkovních teplot, 
orientaci ke světovým stranám, budoucím sklonu kolektorů, o stínících překážkách, délce potrubních 
rozvodů, možnosti a ploše umístění, rozložení spotřeby tepla atd. Výkon panelů se výrazně odlišuje 
podle daných parametrů, především pak podle délky, intenzity slunečního záření a sklonu umístění 
kolektorů. 
Obrázek 27 Teoretické množství solární energie podle sklonu umístění solárních panelů (Praha, orientace na 
jih) 

 
Zdroj: [20] 

Pro reálné odhady hrubé výroby energie ze solárních zařízení se nejčastěji uvažuje pro Českou 
republiku roční výroba 380-420 kWh/m2. Účinnost však závisí na místních a technických parametrech. 
Pro fotovoltaické systémy s instalovaným výkonem 1 kWp se uvádí v průměrných podmínkách ČR 
(délka svitu cca 1460 h/rok) schopnost dodat ročně 800-1000 kWh elektrické energie. Na jeden m2 
fotovoltaického panelu (monokrystalický s max.výkonem 110-120 Wh) připadá zisk 80-120 kWh 
elektrické energie za rok. 

Instalované systémy solárních panelů nebo fotovoltaických systémů jsou nejvíce využívány pro 
individuální potřeby v rodinných domech jako decentralizované, doplňkové zdroje výroby tepla nebo 
elektřiny. 

Z aktivních systémů využívající sluneční energii jsou registrovaným zařízením v okolí Přerova dva 
instalované sluneční kolektory sloužící pro ohřev teplé vody v rodinném domě a dva fotovoltaické 
systémy o výkonu 1,2kW (SPŠ Přerov, Havlíčkova 2) a o výkonu 0,121 kW (Nelešovice). [26] 

Další možností je pasivní využití sluneční energie v podobě použití určitých technických prvků při 
výstavbě nových objektů, které lze zároveň zahrnout do možností využití úspor energie. 
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Obrázek 28  Průměrný roční úhrn globálního záření [MJ.m-2], Přerov - 3801-3900 MJ.m-2 

 
Zdroj:[10] 

 

 

 

 

Obrázek 29  Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu [h], Přerov 1616-1673 h 

 
Zdroj:[10] 

Dostupným potenciálem využití solární energie bude v budoucnu nejvíce využití pro ohřev TUV 
a teplo na přitápění. Z dostupných dat bylo možné zhodnotit pouze potenciál pro solární ohřev vody, 
který vychází z orientačního odhadu provedeného na základě dříve zpracovávaných studií 
a koncepčních materiálů. 

Pro představu možnosti využití potenciálu sluneční energie byl proveden odhad pro zjištěný počet 
trvale obydlených bytů a rodinných domů na území města. Odhad potenciálu byl proveden pro 
standardní solární systém vztažený na průměrný rodinný dům nebo průměrný bytový dům. Tento 
počet byl dále upraven korekcí podílu BD a RD, pro které byly solární systémy uvažovány. 
Charakteristika solárního systému představuje průměrný výkon o 400 kWh.m-2.rok-1. Pro rodinné 
domy byly uvažována instalace 3 ks solárních panelů (plocha 1 ks = 1,5m2) a pro bytové domy 
instalace 20 ks solárních panelů. 
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Tabulka 50 Potenciál výroby tepla ze solárních panelů při stanovených korekčních koeficientech 

 % podíl z 
trvale 

obydlených  

plocha 
solárního 
kolektoru 

[m2] 

celková výroba 
energie 

[kWh/m2/rok] 

Dosažitelný 
potenciál [GJ/rok] 

Rodinné domy 15 4,5 (3 Ks) 1800 2 660,36 
Bytové domy 10 30 (20 Ks) 12000 4 618,08 

CELKEM 7 278,44 
Zdroj:[CityPlan] 

Z tabulky je patrné, že při instalaci solárních panelů u 15% stávajícího počtu rodinných domů a 10% 
bytových domů na území statutárního města Přerov, by bylo ročně vyrobeno cca 7 278,44 GJ tepelná 
energie. Významným faktorem však zůstává výše investičních nákladů, která významně snižuje 
efektivitu a návratnost instalací solárních panelů. Obdobně je tomu i u fotovoltaických systémů, které 
se jeví ještě více investičně náročné. 

3.2.4 Potenciál využití geotermální energie 

Primárními zdroji tepla pro využití energie prostředí a geotermální energie jsou: 

• "suché" zemské teplo hornin (zemní "suché" vrty), 
• podzemní voda (vrty, studnice, zavodněné šachty 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. 

Podle způsobu odsávání par z výparníku a zvýšení tlaku na kondenzační, se tepelná čerpadla dělí na tři 
skupiny: 

• kompresorová tepelná čerpadla – nejběžnější druh 
• absorpční tepelná čerpadla 
• hybridní tepelná čerpadla. 

 
Tepelná čerpadla se dále rozlišují podle typu ohřívaného a ochlazovaného media: 
Tabulka 51 Nejčastější typy tepelných čerpadel - podle použitých médií 

Typ čerpadla: 

(ochlazuje se/ohřívá se) 

Možnosti použití 

vzduch/voda univerzální typ, pro ústřední vytápění 
vzduch/vzduch   
voda/voda využití odpadního tepla, geotermální energie, ústřední 

vytápění 

Nemrznoucí kapalina/voda univerzální typ pro ústřední vytápění, zdrojem tepla je 
nejčastěji vrt nebo půdní kolektor  

voda/vzduch teplovzdušné vytápěcí systémy 

Zdroj:[20] 

Pro předběžné zhodnocení potenciálu geotermální energii a možnosti instalace tepelných čerpadel 
(TČ) je nutné znát geologické (stavba podloží), hydrologické (zdroj podzemní, povrchové vody, 
vydatnost aj.) a klimatické (teplota vzduchu) podmínky dané lokality. 
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Obrázek 30 Izolinie tepelného toku v ČR 

 
Zdroj:[20] 

Podle mapy izolinií tepelného toku se jako nejvhodnější pro využití geotermální energie jeví 
severozápadní a východní pohraniční oblasti ČR. 

Území statutárního města Přerov a jeho okolí jsou většinou řazeny dle potenciálu využití území pro 
geotermální energii jako plochy velmi vhodné. Nejvhodnější lokality se nachází převážně v blízkosti 
toku Bečvy. Jak je patrné z následujícího obrázku mapy využití zemského tepla, Olomoucký kraj se 
jeví jako jeden s nejpříznivějšími přírodními podmínkami pro rozvoj a využití geotermální energie 
v České republice. 

 

 

 
Obrázek 31  Plošná klasifikace České republiky z hlediska vhodnosti využití zemského tepla 

 
Zdroj:[27] 

Červená plocha velmi vhodných lokalit pro využití zemského tepla na východě území se překrývá 
s geologickou vrstvou kvartéru (hlíny, spraše, štěrky, písky), která kopíruje trasu vodního toku 
Moravy a Bečvy. 

Na území statutárního města Přerov, ani v jeho bezprostředním okolí, nejsou v dostupných zdrojích 
registrovány žádná tepelná čerpadla. 

V současnosti se uvádí do provozu tepelné čerpadlo přerovského zimního stadionu, které by mělo 
částečně pokrývat energetické potřeby areálu. Jedná se o čerpadlo typu voda – voda společnosti 
Buderus o výstupním výkonu 90,2 kW a topné vodě 55°/45°C. Toto čerpadlo bude využívat odpadní 
teplo ze zimního stadionu k ohřevu TUV, včetně akumulačního zásobníku a vytápění sněžné jámy 
a prostoru strojovny. V současné době probíhá zkušební provoz. 
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Statistické zjišťování počtu a výskytu tepelných čerpadel je však v dnešní době nedostatečné, a proto 
nelze toto tvrzení podložit adekvátními daty. Dle průběžného růstu využívání obnovitelných zdrojů 
energie, kam je řazena i energie prostředí a geotermální energie, lze předpokládat, že pokud nejsou na 
šetřeném území dosud TČ instalována, stane se tak v budoucnu. 

Jednou z nabízených možností využití geotermální energie na území města Přerov je výstavba 
geotermální elektrárny, která by sloužila jako kombinovaný zdroj výroby tepla a elektrické energie. 
Nabízený investorský projekt demonstruje alternativu získávání energie z obnovitelných zdrojů, 
obdobný projekt je posuzován na území Litoměřic. Diskutabilním faktorem zůstává ekonomická 
proveditelnost, ke které přistupuje možnost získání finančních dotací z evropských fondů na podporu 
využívání obnovitelných zdrojů energie. Tepelná vydatnost geotermálního zdroje v ultrahloubkách je 
investorem prozatím odhadována na úrovni 1,1 – 1,2 mil. GJ/rok Parametry a výkonové 
charakteristiky elektrárny by byly stanoveny v průběhu projektového návrhu se zahrnutím konkrétních 
technologií a zařízení. Možnost realizace obdobného záměru je ale nutné důkladně prověřit. 
V současnosti je připravován v Litoměřicích demonstrační projekt elektrárny na principu HDR, ale 
tento projekt byl podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Obvyklejší možností využití geotermální energie je instalace tepelných čerpadel pro individuální nebo 
menší skupinu stavebních objektů. Volba jednotlivých typů čerpadel závisí na místních podmínkách, 
předpokládaném způsobu využití a stávajícím topném systému. Vzhledem ke klimatickým 
podmínkám a nerovnoměrné spotřebě tepla v průběhu roku je vhodné provozovat tepelné čerpadlo 
s akumulací, zásobníkem a s doplňkovým zdrojem tepla (ten slouží i jako záloha při výpadku 
čerpadla). Tento provoz se poté nazývá bivalentním. 

Efektivnost tepelného čerpadla se odvíjí od hodnoty topného faktoru, který udává poměr tepelného 
výkonu čerpadla k elektrickém příkonu, který je potřebný k jeho provozu. V běžných provozech se 
hodnota topného faktoru pohybuje v rozmezí 2,5 – 4,0, tzn. že 1kWh elektrické energie, které je 
potřebné pro provoz čerpadla, vyrobí 2,5 – 4,0 kWh tepla. Výhodou TČ je snížení spotřeby primárních 
paliv, a tím i produkce emisí do ovzduší a úspora 65% elektrické energie oproti využití elektrické 
energie k vytápění celého objektu. Nevýhody daného topného systému jsou především ekonomického 
charakteru vzhledem k vysokým investičním nákladům a nárokům na odbornou instalaci. 

Pro předběžný odhadu dostupného potenciálu geotermální energie byly stanoveny korekční 
koeficienty vztahující se k současné struktuře bytového fondu a daným podmínkám prostředí. 
Potenciály zisků energie za pomoci tepelných čerpadel byly počítány při stanoveném ročním výkonu 
TČ ve výši 3000 h/rok, kde je předpokladem využití kombinace s bivalentním zdrojem. 
Tabulka 52 Využitelný potenciál energie prostředí pro stanovené korekční koeficienty 

 podíl z trvale 
obydlených 

[%] 

průměrný tepelný 
výkon TČ [kW] 

Dosažitelný potenciál 
[GJ] 

Rodinné 
domy 

15 10kW 44 339,40 

Zdroj:[CityPlan] 

Z tabulky je patrné, že v případě instalování TČ ve 15 % rodinných domech se stanoveným výkonem 
TČ by bylo možné dosáhnout výroby tepla ve výši cca 44,39 TJ za rok, což by představovalo cca 2% 
současné spotřeby tepla na území statutárního města Přerov. 

3.2.5 Potenciál využití biomasy  

Biomasa je v přírodních podmínkách České republiky považována za nejperspektivnější ze všech 
zmíněných obnovitelných zdrojů energie. Lze ji rozdělit na dva základní typy – biomasu pěstovanou 
přímo pro energetické účely a biomasu odpadní (zemědělská, potravinářská, lesní produkce, 
komunální organické odpady apod.). 

Při uvažovaném vybudování zařízení na využití biomasy s přihlédnutím k jeho efektivitě je nutné 
zohlednění několika základních faktorů: dostupnost a zajištění ročního množství dodávané biomasy, 
náklady na její získávání, forma biomasy a skutečná výhřevnost. Při přípravě konkrétního projektu je 
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důležité doplnění detailních údajů a parametrů o biomase. Kromě skutečné výhřevnosti je nutné znát 
objemovou měrnou hmotnost, chemické složení, podíl sušiny a vody, cenu biomasy, reálné množství 
dodávky, dostupnost, možnosti skladování atd. Důležitou veličinou biomasy je její vlhkost, která 
ovlivňuje hodnotu její výhřevnosti. 
Tabulka 53 Výhřevnost vybrané biomasy 

Druh paliva Obsah vody 
[%] 

Výhřevnost 
[MJ/kg] 

Dřevo obecně 20 14,23 
Buk 25 12,5 
Dub 15 13,2 
Borovice 15 13,6 
Smrk 15 13,1 
Listnaté dřevo 15 14,605 
Jehličnaté dřevo 15 15,584 
Polena (měkké dřevo) 20 14,28 
Dřevní štěpka 30 12,18 
Sláma obilovin 10 15,49 
Sláma kukuřice 10 14,4 
Lněné stonky 10 16,9 
Sláma řepky 10 16 

Zdroj:[21] 

Základními procesy využití biomasy je spalování, termochemická (pyrolýza, zplyňování), 
biochemická (fermentace, vyhnívání) a mechanicko-chemická přeměna (lisování olejů, štípání, drcení, 
peletace). Nejběžnějšími typy je přímé spalování, zplyňování a biochemické přeměny za produkce 
bioplynu. Výstupními produkty daných procesů jsou pevná, kapalná nebo plynná paliva, která se dále 
využívají pro získání tepelné nebo elektrické energie. 

Všeobecně jsou centrem zájmu tuhá paliva, tj. především biomasa přírodní, využívající suché termicko 
– chemické přeměny, kterou představuje dřevní odpad, sláma ze zemědělské produkce, traviny (seno) 
a rychlerostoucí energetické plodiny. 

Pro spalování biomasy se používají zařízení rozdílného výkonu a technického řešení: 

• Klasická kamna – spalování tuhých paliv; v současnosti byl zaznamenán opětovný nárůst 
ke krbovým kamnům, která se vyznačují vyšší účinností. 

• Cihlové pece a kachlová kamna – vysoká účinnost i akumulační schopnost 
• Malé kotle (do 100kW) – využívané pro vytápění RD s procesem primárního zplyňování 

paliva, které se posléze spaluje; systém se vyznačuje možností regulace; v současné době se 
dostává do obliby spalování pelet. 

• Kotle nad 100 kW – využití v průmyslu, systémech CZT; schopnost spalovat i méně 
kvalitní biomasu (více vlhkosti), vysoká účinnost(až 90%). 

Pro pěstební účely energetické biomasy se nejčastěji využívají druhy rychlerostoucích dřevin nebo 
bylin s nízkým podílem obsahu vody a vysokou výhřevností, které jsou méně náročné na pěstební 
zásahy. Důležitým ukazatelem pro efektivní využití biomasy je podíl nákladů vynaložených na 
pěstování a výrobu biomasy k výnosu získané energie. 

Níže je uveden teoretický potenciál získaného tepla pro vybrané energetické plodiny za předpokladu 
záboru veškeré orné půdy na vymezeném území okresu Přerov nebo statutárního města Přerov. 
Důvodem zhodnocení těchto dvou oblastí je spojen s ekonomickou náročností získávání energie. Při 
využití veškeré orné půdy na území města Přerov by činilo získané teplo z biomasy 195 – 976 TJ/rok 
podle pěstované energetické plodiny. 
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Tabulka 54 Energetický potenciál vybraných druhů fytomasy při pěstování na orné půdě okresu nebo města 
Přerov 

orná půda [ha] celkový výnos [t] celkové teplo [TJ]   výnos 
[t/ha] 

spalné 
teplo 
[GJ/t] 

výtěž
nost 
[GJ/
ha] 

okres 
Přero

v 

město 
Přero

v 

okres 
Přerov 

město 
Přerov 

okres 
Přerov 

město 
Přerov 

ozdobnice 
velká 
(Miscanthus 
giganteus) 

18,0 19,0 268,3 49500 2856 890997,7 51406,4 16929,0 976,7 

šťovík krmný 
(Rumex OK2 - 
Uteuša) 

13,4 17,6 235,6 49500 2856 663298,3 38269,2 11661,4 672,8 

konopí seté 19,3 17,7 341,3 49500 2856 956832,6 55204,8 16894,8 974,8 

sláma z 
obilovin 

4,5 15,2 68,4 49500 2856 222749,4 12851,6 3385,8 195,3 

Zdroj:[28, CityPlan] 

Další alternativou je pěstování energetických trav na plochách trvalých travních porostů nebo ladem 
ležící orné půdě. Tento potenciál, stejně tak jako pěstování rychlerostoucích dřevin v rámci lesních 
porostních ploch, nebyl uvažován, ani zde není uváděn, z důvodu malého zastoupení druhu půdy 
a častému střetu s ochranou přírody a krajiny. 

Významnou roli při zhodnocení využitelného potenciálu biomasy hrají přírodní podmínky, možnost 
umístění energetického zařízení, jeho dostupnost a dovozová vzdálenost využívané biomasy. Všechny 
tyto faktory ovlivňují ekonomickou využitelnost potenciálního zisku biomasy z daného území. Pro 
reprezentaci rozdílných hodnot dosažitelného zisku je níže uveden přehled při uvažované dopravě 
biomasy do energetického zařízení z okruhu 5, 30 a 50 km. Výpočty jsou převzaty ze studie 
společnosti Fytena, která je provedla pro energetickou plodinu šťovíku (Rumex OK2 – Uteuša). 
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Tabulka 55 Grafy a tabulky možného dosažitelného zisku z využití biomasy podle vzdálenosti dovozu paliva k 
energetickému zařízení 

CENA 7 8 9 10 11 12
900 -1555 -655 245 1145 2045 2945
1000 -855 145 1145 2145 3145 4145
1100 -155 945 2045 3145 4245 5345
1200 545 1745 2945 4145 5345 6545
1300 1245 2545 3845 5145 6445 7745
1400 1945 3345 4745 6145 7545 8945
1500 2645 4145 5645 7145 8645 10145

CENA 7 8 9 10 11 12
900 -2275 -1375 -475 425 1325 2225
1000 -1575 -575 425 1425 2425 3425
1100 -875 225 1325 2425 3525 4625
1200 -175 1025 2225 3425 4625 5825
1300 525 1825 3125 4425 5725 7025
1400 1225 2625 4025 5425 6825 8225
1500 1925 3425 4925 6425 7925 9425

CENA 7 8 9 10 11 12
900 -2755 -1855 -955 -55 845 1745
1000 -2055 -1055 -55 945 1945 2945
1100 -1355 -255 845 1945 3045 4145
1200 -655 545 1745 2945 4145 5345
1300 45 1345 2645 3945 5245 6545

při daném výnosu, počítané náklady  8557 Kč/ha

Výnos [t/ha]

Výnos [t/ha]

Dosažitelný zisk - doprava 50km 
při daném výnosu, počítané náklady  9055 Kč/ha

Dosažitelný zisk - doprava 5km 

Výnos [t/ha]

Dosažitelný zisk - doprava 30km 

při daném výnosu, počítané náklady  7855 Kč/ha
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Zdroj:[29] 

V současnosti je biomasa nejvíce využívána decentralizovaně v lokálních topeništích a malých kotlích 
v rodinných a bytových domech (palivové a odpadní dřevo), v menší míře i ve větších zdrojích 
(průmyslové zdroje, ČOV, CZT). 

Na území statutárního města nejsou příliš vhodné podmínky a velké kapacity pro pěstování 
energetických plodin. Jedním z důvodů je i zařazení oblasti Přerova do oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, pro kterou byl vypracován Program snižování emisí a imisí. Využití biomasy by působilo 
proti snižování znečištění ovzduší protichůdně z důvodu očekávaného enormního nárůstu nákladní 
dopravy, jež by dovážela zmíněnou biomasu z okolních katastrů na území statutárního města.  Zde by 
bylo případně vybudováno zařízení na její využití, které by se stalo zároveň dalším zdrojem 
znečišťování ovzduší, kterému se snaží Program, ale i celková rozvojová vize statutárního města 
zamezit. 
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3.3 Analýza možnosti užití kombinované výroby elektřiny a tepla 
Kogenerace, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, je jednou z možností úspor a snížení spotřeby 
neobnovitelných zdrojů energie. Tomu odpovídá i snížení emisí škodlivin, ztrát v elektrorozvodné síti, 
zvýšení bezpečnost dodávek apod. 

Při spalování paliv, nebo využíváním jiných primárních zdrojů tepla vzniká velké množství 
nízkopotenciálního tepla, které se musí u běžných systémů odvádět chladící soustavou. Toto teplo by 
představovalo tepelné ztráty při procesu výroby energie, a proto je vhodné k využití ohřevu vody nebo 
vytápění. V kogenerační jednotce, která je nejčastěji tvořena ze spalovací turbíny, spalinového kotle 
a parního turbostrojí, stoupá tak účinnost výroby elektrické energie na 45-50 % a s využitím tepla 
spalin může stoupnout až na 80%.  

Velikost kogeneračních jednotek se nejčastěji odvozuje od spotřeby tepla v daném subjektu. 
Vyrobenou elektřinu je možné využít přímo v objektu nebo ji prodávat do sítě. V případě, že je 
kogenerační jednotka jediným zdrojem elektřiny pro daný subjekt, vzniká tzv.ostrovní systém provozu 
bez nutnosti připojení na síť. Při předběžné úvaze o zavedení systému kogenerace ne nutné znát denní 
a roční harmonogram spotřeby tepla a elektřiny, druh požadovaného teplonosného média, dostupnost 
paliv, stávající instalovaný výkon kotlů a jejich parametry. 

Rozhodujícím faktorem při instalaci je ekonomika provozu, kde je klíčovým parametrem krytí vlastní 
spotřeby elektřiny. Ta je často z ekonomických důvodů prodávána do veřejné sítě. Pokud kogenerační 
jednotky využívají obnovitelných zdrojů energie, lze získat i velké finanční dotace. 

Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie rozděluje na několik základních typů. 
Tabulka 56 Základní parametry jednotlivých typů kombinované výroby tepla a elektřiny 

Typ teplárny Podíl 
výroby 

elektřiny a 
tepla 

QEL/QTEP 

Účinnost 
elektrická 

Účinnost 
tepelná 

Účinnost 
celková 

El. výkon 
teplárny 

jednotka ( - ) ( % ) ( % ) ( % ) ( MW ) 
S parním strojem 0,16 - 0,25 8.XII 60 - 67 68 - 87 0,1 - 2 
S parními turbínami 0,24 - 0,34 XII.15 6.VIII 72 - 80 0,15 - 100 

Se spalovacími motory 0,7 - 1 32 - 41 44 - 53 82 - 90 0,1 - 10 
Se spalovacími turbínami 0,5 - 0,8 23 - 38 36 - 50 68 - 85 2 - 100 
Paro-plynové 0,5 - 1,5 35 - 44 32 - 50 78 - 87 5 - 200 a 

více 
Zdroj:[20] 

S velkými kogeneračními zařízeními o větších výkonech se můžeme setkat v teplárnách 
a průmyslových podnicích. Běžně používané malé kogenerační jednotky dosahují malých el.výkonů. 
Palivem bývá často zemní plyn, někdy bioplyn nebo skládkový plyn. Kogenerační jednotka 
spalovacím motorem pohání alternátor vyrábějící elektřinu a dodává odpadní teplo do výměníků. 
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Obrázek 32  Schéma kogenerační jednotky 

 

 
Zdroj:[20] 

Specifickým typem kogenerace je využití bioplynu jako paliva, který lze získat v bioplynových 
stanicích např.u ČOV, skládek komunálního odpadu nebo v zemědělských areálech zaměřených na 
živočišnou výrobu. 

Stávající stav 
Kogenerační jednotka je instalovaná v čističce odpadních vod. Zde je instalován plynový kotel na 
zemní plyn a kogenerační jednotka na bioplyn (instalovaný výkon 1,445 MW), který je produktem 
anaerobní fermentace čistírenského kalu. 

Typickým představitelem využití kombinované výroby elektřiny a tepla je Teplárna Přerov. 
Tabulka 57 Parametry instalovaných kotlů – stávající stav 

Kotel jednotka K1 K2 K3 K4 K11, 
K12 

Druh, typ. označení   parní parní parní parní parní 
Typ hořáků   práškový práškový práškový práškový LTO 
Rok výroby   1963 1967 1976 1989 2006 

[t.h-1] 125 125 100 110 2x25 Jmenovitý výkon 
[MWt] 88,6 88,6 65 72,2 34,6 

Jmenovitý tlak páry [MPa] 9,41 9,41 1,32 1,32 0,9 
Jmenovitá teplota páry [°C] 540 540 235 235 250 
Účinnost [%] 86 86 84 84 93 

Zdroj:[12] 

V současné době se připravuje modernizace teplárny. Tento záměr je podrobněji popsán v kapitole 
5.3.2 Možné zdroje energetických úspor. 

Dostupný potenciál kogenerace v Přerově 
Z technického hlediska lze kogenerační jednotky instalovat jako náhradu za jakýkoli zdroj tepla 
srovnatelného výkonu. Aby byla však ekonomiky efektivní je nutné, aby běžela co nejvíce hodin 
během roku, a proto se instalace vyplatí v zařízeních s celoročním odběrem tepla, např. ubytovací 
zařízení, bazény, nemocnice, sídlištní blokové kotelny, průmyslové podniky apod. Velikost jednotky 
se nejčastěji dimenzuje podle spotřeby tepla v daném subjektu, kde může pokrývat základní spotřebu 
a pro dobu špičkových odběrů jsou zapojeny další doplňkové zdroje, např. plynový kotel. 

Pro město Přerov je proto možné uvažovat o zavedení systému kogenerace ve větších provozech nebo 
veřejných budovách ve vlastnictví města. 

Možnost využití kogenerace se v současnosti nabízí i v rámci skládky Žeravice II., kde v současné 
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době  skládkový plyn není energeticky využíván. V současné době se nepřipravuje záměr pro 
energetické využívání skládkového plynu a otázka dalšího řešení je závislá na dostupných investičních 
prostředcích. 

3.4 Analýza možnosti užití místních druhotných zdrojů energie 
Druhotné energetické zdroje představuje množství energie, které bylo po použití v určitém 
energetickém nebo technologickém procesu znovu využito ve formě paliv nebo tepla, a to buď 
v tomtéž procesu nebo pro jiné energetické účely. Druhotné zdroje energie lze rozdělit na druhotná 
paliva, druhotné teplo a druhotnou tlakovou energii. [6, 19] 

Za druhotnou tlakovou energii pokládáme potenciální energii plynů a kapalin odcházejících 
z technologických procesů přetlakem. Je to například přetlak z vysokopecního plynu, zemního plynu, 
přetlak technologické páry při redukci z vyššího tlaku, přetlak spalin, apod. 

Druhotné teplo, označované rovněž jako odpadní, lze využít k vytápění nebo výrobě tepla v jiném 
zařízení. Za odpadní teplo považujeme teplo spalin, teplo z pecí, z páry při výrobě stavebních hmot, 
petrochemie, z výrobních proudů při zpracování ropy, zemního plynu, teplo surového železa, oceli, 
chladících vod, kondenzátorů, odkalové vody, uvolněné při regeneraci katalyzátorů atd. Nejvíce 
sledované druhotné teplo je odvedené teplo ze systémů chlazení výrobních agregátů (pece, plynové 
generátory), z produktů výroby v různých fázích procesu, teplo z kouřových plynů a teplo využité 
v pohonných zařízeních pump, kompresorů a lisů. 

Velmi běžnými jsou druhotná paliva, která lze využít přímo pro jinou technologii nebo k výrobě tepla. 
Mezi ně řadíme odpady z těžby dřeva, jeho zpracování, rostlinné odpady, shrabky z čistících stanic, 
smetky, filtrační kaly, zbytky z potravinářské výroby, znehodnocené oleje, emulze, výplachy, kapalné 
odpady z výroby barev, laků, léčiv, potravin, odpady z výroby tlakového plynu, odplyny z výroby 
sazí, vysokopecní, konvertorový feroslitinový plyn, odpadní plyn z výroby fosforu, karbidu, acetylenu, 
bioplyn, kalový plyn, aj. 

Některé druhotné zdroje řadíme současně i mezi biomasu – např. odpady z těžby dřeva, rostlinné 
odpady, apod. 

Stávající stav 
V současnosti je zařízením využívajícím DEZ čistička odpadních vod, jež kromě svého primárního 
účelu zastává i funkci distributora elektrické energie. K jejímu získávání využívá konečného produktu 
čištění odpadních vod, který je využit jako biomasa produkující bioplyn. Ten slouží jako obnovitelný 
zdroj energie pro produkci elektrické energie do veřejné sítě. 

Dostupný potenciál  
Z druhotných zdrojů energie v rámci řešeného území Přerova lze využít produkovaného komunálního 
odpadu (brněnská spalovna), bioplynu z ČOV, skládkového plynu ze skládky Žeravice II. a dalších 
DEZ, které jsou součástí větších provozů (především odpadní teplo). 

Detailní rozbor stávajícího a možného využití komunálních odpadů je součástí kapitoly 4. 

Shrnutí 
Potenciál statutárního města Přervo pro využití obnovitelných zdrojů energie je závislý na jeho 
přírodních podmínkách a současném stavu životního prostředí. Jako zanedbatelný lze označit potenciál 
vodní energie, který nelze v místních podmínkách využít, rovněž potenciál větrné energie a biomasy. 

I přes to, že je širší oblast města označena jako nevhodná pro výstavbu větrných elektráren, objevil se 
zde investor s projektem na výstavbu dvou elektráren u Lipné a větrného parku o 24 stožárech 
v blízkosti města Rakov. Využití biomasy by bylo využitelné v případě zahrnutí širšího okruhu území 
pro dovoz paliva. Vzhledem k překračování stanovených imisních limitů pro ochranu zdraví a zahrnutí 
Přerova do oblasti se zhoršenou kvalito ovzduší je tato možnost vyloučena. Důvodem je očekávaný 
vysoký nárůst nákladní dopravy, který by výrazně přispíval ke zhoršení imisní situace území. 

Potenciál sluneční energie je srovnatelný s celorepublikovými podmínkami. Instalace solárních panelů 
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nebo fotovoltaických systémů je vzhledem k přírodním podmínkám uskutečnitelná, avšak bez 
očekávání nadstandardních přínosů energie. Dostupným potenciálem využití slunečního záření jsou 
pasivní systémy, které významně snižují energetickou náročnost budov. 

Větší možnost využití přírodního zdroje geotermální energie, který je označován jako obnovitelný, je 
určen výhodnou polohou města. Investice do výstavby geotermální elektrárny nebo teplených čerpadel 
je však významným ekonomickým faktorem limitujícím rozvoj využití tohoto zdroje energie. 

Pro město Přerov je dostupným potenciálem zdrojů energie, řešených v této kapitole, možnost využití 
druhotných zdrojů energie a kombinovaná výroba tepla a elektřiny ve větších provozech nebo 
v dostupnosti dostatečného zdroje druhotného paliva (ČOV). 
Tabulka 58 Potenciál využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v České republice 

Dostupný potenciál Ekonomický potenciál 
Celkové 
investice 

Výroba 
energie 

Podíl na 
TSPEZ 

Celkové 
investice 

Výroba 
energie 

Podíl na 
TSPEZ 

  

mil.Kč TJ/rok % mil.Kč TJ/rok % 
Biomasa 109 800 83 700 4,5 45 100 50 960 2,91 
Odpady 6 830 3 700 0,2 0 1 520 0,09 
Solární kolektory 76 670 11 500 0,62 0 140 0,01 
Fotovoltaika 8 680 100 0 0 0 0 
Tepelná čerpadla 21 180 8 800 0,47 6 110 2 540 0,15 

velké 0 5 700 0,31 0 5 700 0,34 Vodní 
elektrárny malé 16 290 4 100 0,22 6 030 2 930 0,18 
Vítr 16 020 4 000 0,21 270 100 0,01 
CELKEM 255 470 121 600 6,53 57 510 63 890 3,69 

Zdroj:[30] 
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4 HODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
V České republice jsou podmínky pro nakládání s odpady stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů v úplném znění, jak vyplývá ze změn provedených 
zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 
Sb., zákonem č. 167/2004 Sb., zákonem č. 188/2004 Sb., zákonem č. 317/2004 Sb. a zákonem 
č. 7/2005 Sb., kterým byla do českého právního řádu mimo jiné implementuje požadavky Rámcové 
směrnice o odpadech 

Rámcová směrnice o odpadech v současné době prochází důkladnou revizí. Mezi prioritami i nadále 
zůstává zamezení skládkování biodegradabilních odpadů. Cíle pro omezení skládkování 
biodegradabilních odpadů jsou všeobecně známé a cílové hodnoty jsou dány směrnicí 1999/31/EC 
o skládkování odpadu. 

Na úrovni kraje jsou cíle v odpadovém hospodářství stanoveny Plánem odpadového hospodářství 
Olomouckého kraje, který byl zpracován v roce 2004. Na energetické využívání odpadů se zaměřuje 
několik cílů a to především na podporu energetického využití bioplynu z čistíren odpadních vod, 
energetické využívání odpadních materiálů (např. pneumatik), vytváření systémů pro oddělené 
shromažďování biologicky rozložitelných odpadů z domácností (z údržby zeleně), z živností, 
průmyslu, úřadů, z údržby měst a obcí tak, aby tento odpad nebyl součástí směsného zbytkového 
komunálního odpadu a jejich maximální využití, ať již v kompostárnách, tak  v bioplynových 
stanicích. 

Město Přerov v roce 2005 rovněž zpracovalo Plán odpadového hospodářství pro období 2006-2010, 
který mezi své cíle řadí:  

• maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů; 

• zvyšování materiálového využití komunálního odpadu na 50% do roku 2010 ve srovnání 
s rokem 2000; 

• snižování hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve 
srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího snižování; 

• snižování maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) 
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil: v roce 2010 nejvíce 75% 
hmotnostních; v roce 2013 nejvíce 50%, v roce 2020 nejvíce 35% z celkového množství 
oproti roku 1995  

• zvyšování materiálového využití složek BRKO, zejména papíru a lepenek, upřednostňovat 
zejména kompostování a anaerobní rozklad BRKO s využitím výsledného produktu 
v zemědělství, při rekultivacích, úpravě zeleně, případně odpady upravovat jako palivo nebo 
pro energeticky využití 

Dle údajů uvedených v POH je na území města Přerova v současnosti odděleně sbírán pouze odpad 
z údržby veřejné zeleně. Je ale zařazen vzhledem ke způsobu sběru (znečistění nežádoucími 
příměsemi apod.) a nakládání jako odpad katalog.čísla 200203 – jiný biologicky nerozložitelný odpad. 
Odpad není v současnosti z důvodu absence dopravně dostupného zařízení na využívání biologicky 
rozložitelných odpadů využíván a je ukládán na skládku Žeravice. Toto řešení je výhledově 
nepřípustné. Oddělený sběr BRKO od občanů z údržby soukromé zeleně není z těchto důvodů 
zaveden. 

Nakládání se směsným komunálním odpadem je zajištěno standardním způsobem v souladu se 
současnými právními předpisy tj. odvozem a uložením na zajištěnou skládku komunálního odpadu 
v místní části Žeravice. Skládka je ve vlastnictví města Přerova, provozovatelem jsou TSMP. Z toho 
vyplývá, že veškerý směsný komunální odpad není v současné době využíván a to ani částečně 
energeticky ve spalovně v Brně. 
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Na skládce Žeravice II. (místní část Přerov XII.) není v současné době skládkový plyn pro energetické 
účely. 

Na území statutárního města Přerova se nenachází zařízení k energetickému využívání odpadů 
a v současné době ani není plánováno. Nejbližší zařízení na energetické využití odpadu jsou: 

• Spalovna Brno - Spalovna směsného komunálního odpadu (SKO) společnosti SAKO 
Brno, a.s. energeticky využívá směsný komunální odpad a vybrané odpady z průmyslu a takto 
získanou tepelnou energii využívá na výrobu páry. 

• Spalovna fy Megawaste – Ekoterm s.r.o. v Prostějově s roční kapacitou 3000 t. Teplo vzniklé 
při spalování není měřeno a využívá se na vytápění skleníků umístěných v areálu spalovny. Je 
zde spalován převážně zdravotnický materiál a částečně i průmyslový odpad 

• Spalovna ESMO Mohelnice, s.r.o., je zde spalován průmyslový odpad 

• Spalovna ve správě fy ECOWAY s.r.o. nacházející se v areálu Fakultní nemocnice Olomouc 
s roční kapacitou 750 t. Teplo je spotřebováno na výrobu páry a je využíváno při provozu FN. 
Spalován je převážně zdravotnický materiál. 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že na území statutárního města Přerova existuje potenciál pro 
energetické využití odpadu a to především v kategorii separace a využívání BRKO v zařízení na 
výrobu bioplynu a jeho následující využití v kogeneračních jednotkách. Je nezbytné si uvědomit, že 
při plánování záměnu bioplynové stanice je nezbytné zvážit charakter odpadu, umístění záměru 
a možnosti využití tepla z kombinované výroby, protože není-li teplo využíváno je ekonomická 
návratnost projektu problematická. 
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5 HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR 
Z HOSPODÁRNĚJŠÍHO VYUŽITÍ ENERGIE 

5.1 Vazba na rozvoj území, městských částí, podnikatelských aktivit 
Energeticky úsporná opatření jsou základem naplňování principů udržitelného rozvoje energetického 
systému města.  Na jedné straně se jedná o úspory energie využíváním účinnějších a hospodárnějších 
zařízení u spotřebitelů, na straně druhé jde o snižování náročnosti výroby energie ve výrobních 
systémech a zvyšování účinnosti při přenosu a distribuci energie. Energetické úspory mají významný 
environmentální přínos. 

Pro stanovení cílů v oblasti zvyšování energetické účinnosti je v prvé řadě potřeba ocenit potenciál 
úspor energie. Z hlediska realizovatelnosti je třeba rozdělit potenciál na technicky dostupný 
a ekonomicky nadějný. 

Technicky dostupný potenciál úspor je definován jako rozdíl mezi předpokládanou spotřebou 
energie v daném roce při uvažování trendu spotřeby a využití dosavadní technologie a spotřebou 
energie v tomto roce při použití všech technicky dosažitelných zlepšení energetické účinnosti. 

Ekonomicky nadějný potenciál úspor je obvykle menší než technicky dostupný potenciál a zahrnuje 
pouze ta technická opatření, která jsou návratná v době své životnosti, nejlépe však v horizontu, který 
je přijatelný z hlediska účelného investování při respektování časové hodnoty peněz. Zde existuje 
mnoho faktorů, které mají vliv na konkrétní posouzení tohoto potenciálu, např. dostupnost finančních 
zdrojů, vývoj cen paliv a energií, investiční náročnost, apod. 

Ke zvyšování ekonomicky nadějného potenciálu může pomoci 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. 
Tabulka 59 Odhad technicky dostupného potenciálu EU na straně spotřeby  

Sektor  Potenciál energetických úspor do roku 2020 (%) 

Domácnosti (Bydlení) 27 

Komerční budovy (Terciární) 30 

Doprava  26 

Výroba, průmysl 25 

5.2 Potenciál úspor a jejich realizace u spotřebitelských systémů 
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. 406/2001 Sb.), a to do 1. 1. 2005. Výstupy energetického auditu 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. 

Statutární město Přerov zpracovalo energetické audity na objekty ve správě příspěvkových organizací 
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nebo v majetku města. 

Celkem byly zpracovány energetické audity pro 22 objektů v majetku či správě města. Realizace opatření se 
předpokládá do roku 2013 a celková předpokládána cena bez DPH se předpokládá 155 579 000 Kč.  
Předpokládaná roční úspora by byla 23 368,72 GJ, respektive 8 505 369,- Kč. 

5.2.1 Úspory v sektoru bydlení 
Úsporná opatření v sektoru bydlení začínají u beznákladových opatření, jako je změna způsobu 
chování spotřebitelů či tzv. energetický management, ale mohou být také vysokonákladová, která 
i když mají dobrou ekonomickou návratnost, tak je finanční náročnost překážkou pro jejich 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. 

Možnosti úspor: 

• 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; 
• 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 (třídy 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, 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 dokáží 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. 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. 
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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. 

Možnosti úspor ve stavebních konstrukcích budov 

Na trhu existuje celá řada kvalitních materiálů vhodných pro úsporná opatření v budovách či 
nízkoenergetickou výstavbu. Rozhodující vliv na jejich využívání v současné době má jejich cena. 

Ve svém důsledku mohou i drobné zásahy za relativně nízkou cenu přinést výrazné úspory, je však 
nutné slabá místa nalézt a správně navrhnout řešení. K tomu by měly  sloužit energetické audity. 
Především je však nutné klást důraz na odpovídající 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. 

 

5.2.2 Úspory v sektoru občanské vybavenosti 
V terciárním sektoru se nachází převážná část objektů, které velikostí své spotřeby energie spadají do 
povinnosti zpracování energetického auditu. Terciární sféra – sektor občanské vybavenosti v sobě 
zahrnuje více podsektorů, které se navzájem výrazně liší. Je to dáno různorodostí činností tohoto 
sektoru a tudíž neexistuje jednotný ukazatel, kterým by bylo možno určit jejich spotřebitelskou 
náročnost. Tyto podsektory se liší z hlediska spotřeby paliv a energie, zásobování teplem a dodávkou 
teplé užitkové vody a pro porovnání se používají většinou neekonomické údaje např. spotřeba energie 
na jednotku plochy, na jednoho zaměstnance či žáka, na jedno lůžko, apod. 

Důležitým podkladem pro provedení odhadu potenciálu energetických úspor jsou energetické audity. 

Energeticky úsporná opatření navrhovaná pro terciární sektor zahrnují: 

• 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, 
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• 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 sektoru 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 úkor 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. 

Možná energeticky úsporná opatření pro terciární sektor 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. 

Statutární město Přerov nechalo zpracovat energetické audity pro objekty ve svém vlastnictví. Jednalo 
se celkem o 22 objektů. Z energetických auditů byly vybrány technicky a ekonomicky vhodné 
varianty, které byly zahrnuty do dlouhodobého plánu obnovy školských zařízení. 

5.2.3 Úspory v podnikatelském sektoru 

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

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. 

Energeticky úsporná opatření v zemědělství 
Pro dosažení energetických úspor v zemědělství lze, kromě výše uvedených možností, uplatnit další 
opatření. Zejména u technologií a zařízení, která jsou používána pouze v tomto oboru činnosti. 
Důležitou motivací je tlak na snižování nákladů a také splnění požadavků zákona č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci a omezování znečištění. 

Možná energeticky úsporná opatření v zemědělství: 

• využívání nejlepších dostupných technik – BAT; 
• modernizace a rekonstrukce objektů pro ustájení zvířat – vyšší využití přirozeného větrání 

a denního světla, použití úspornějších větracích zařízení a zdrojů osvětlení; 
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• instalace monitorovacích a řídících zařízení u energetických zařízení pro dopravu krmiv 
a odpadních produktů; 

• technické využití odpadních produktů živočišného a rostlinného původu; 
• výroba elektřiny a tepelné energie v bioplynových stanicích; 
• využívání úspornějších pomocných zařízení a strojů v rostlinné výrobě; 
• úspora vody. 

 

5.3 Potenciál úspor na straně výroby a dopravy energie 
5.3.1 Legislativní nástroje ke zvýšení účinnosti výroby a dopravy energie 

Jak je 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 v § 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. 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 a nebo 
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. 
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5.3.2 Možné zdroje energetických úspor 
Největší možnosti energetických úspor je možné nacházet ve výrobnách tepla a následných 
distribučních rozvodech. 

Všeobecné kroky směřující k dosažení energetických úspor jsou: 

• 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. 

Obecně je možné říci, že existují následující opatření v soustavách CZT: 
a) opatření na zdrojích 

 využití kogenerace, 
 modernizace kotelen na tuhá paliva na fluidní spalování, 
 rekonstrukce starých kotelen, zejména na fosilní paliva, za účinnější na zemní 

plyn nebo biomasu, 
 uplatnění energetického managementu s využitím měřících a regulačních 

systémů. 
b) opatření na rozvodech tepla 

 přechod z parních soustav na teplovodní, 
 přechod ze čtyřtrubkového rozvodu na dvoutrubkový a pokud možno 

bezkanálový, 
 u případných parních soustav rekonstrukce odvaděčů kondenzátu. 

c) opatření v předávacích stanicích 
 rekonstrukce domovních stanic pro 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. Vzniku 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. 

Na území statutárního města Přerova v současné době probíhají dvě významné akce na straně výroby 
a dopravy energie, které povedou ke snížení energetické náročnosti zásobování tepelnou energií. 
 

Strategie rozvoje Dalkia Česká republika a.s. - Divize Přerov 

Tepelný rozvod jako celek splňuje požadavky dle vyhlášky MPO č. 151/2001 Sb. na: 

• účinnost užití rozvodu tepelné energie  
• správné volby teplonosné látky  
• tloušťky tepelná izolace zařízení rozvodu tepelné energie  
• vybavení předávacích stanic a jejich regulace  
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Teplárna Přerov předpokládá v následujících letech modernizaci svého hlavního výrobního zařízení s 
cílem zajistit i do budoucna spolehlivé a ekologické dodávky tepelné a elektrické energie splňující 
přísné požadavky na emise. Záměr již prošel posouzením vlivu na životní prostředí (EIA) a bylo na 
něj vydáno územní rozhodnutí. Nyní probíhá fáze výběru zhotovitele díla. Záměrem je vybudování 
nového fluidního kotle, který se stane základním a nejvytíženějším kotlem, náhrada staršího 
stávajícího turbogenerátoru a generální opravy kotlů K2 a K3. Horizont realizace investičního záměru 
je cca 5 let. Již v průběhu a po ukončení modernizace budou vyřazeny kotle K1 a K4. 

Následně, v případě nutnosti, bude řešeno odsíření spalin, vápenné hospodářství pro odsíření a 
navázání nové techniky na systém měření řízení technologického provozu. Kotle K11a K12, záložní 
kotelny, budou disponibilně využívány během modernizace Teplárny, po realizaci modernizace budou 
provozovány pouze v případě výpadku kotle tak, aby se nezvýšily celkové hodinové emise. 

Popeloviny jsou i budou využívány jak v současnosti – v průmyslu, k zásypům, … 

Změnou technologie dojde ke snížení emisí SO2 a NOx, ke zvýšení účinnosti a k rozšíření výroby 
elektřiny a tepla v kogeneraci. 
Tabulka 60 Teplárna Přerov - porovnání výstupů stávajícího a navrhovaného stavu po modernizaci 

Celkem za rok 
Část 

zařízení 
Výstupy z 
procesu Jednotka 2 005 Období 

modernizace 
Po 

modernizaci 

Výroba 
energie teplo z kotlů GJ/rok 4 829 116 3 684 000 4 955 000 

Popílek, struska t/rok 110 095 97 178 123 476 
VEP 

Produkty odsíření t/rok     51 594 

Vody Odpadní vody od 
povrchových vod m3/rok 594 424 453 500 200 000 

Zdroj:[12] 

Strategie rozvoje Teplo Přerov 

Společnost Teplo Přerov a.s realizovala v letech 2005 a 2006 projekt „Modernizace a optimalizace 
CZT v Přerově“, který spočíval ve zrušení parních a kondenzátních rozvodů, ve zrušení 
nevyhovujících čtyřtrubkových  teplovodních rozvodů a ve snížení počtu parních výměníkových 
stanic (VST) v některých lokalitách města Přerova. 

Z hlediska rozsahu projektu došlo ke zrušení 33 parních výměníkových stanic z celkového počtu 65 
původních VST, proběhla rekonstrukce 5 původních VST, bylo zrealizováno cca 6,4 km nových 
předizolovaných potrubních tras a do jednotlivých zásobovaných objektů bylo umístěno 116 
objektových předávacích stanic. Realizací projektu společnost TEPLO Přerov a.s. předpokládá úsporu 
35559 GJ/rok a finanční úspora 14 845000 Kč/rok. Vedle toho vzniknou úspory i provozovateli 
Teplárny Přerov díky odstranění ztrátových parních rozvodů. 

Celková výše úspor při realizaci projektu byla vypočtena cca 77 000 GJ/rok. 

Dle podkladů předaných společností Teplo Přerov a.s. na tuto akci v letošním roce naváže dalšími 
rekonstrukcemi, které jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tabulka 61 Rozsah prací plánovaných v roce 2007 

Číslo VST Topný okruh Délka 
předizolovaného 
potrubí 
(Dvoutrubka) 
[m] 

Počet 
zrušených VST 
[ks] 

Nové VST 

(rekonstrukce) 
[ks] 

Počet nových 
OPS [ks] 

626 Šířava „B“ 228 0 1 6 

630 V. Dlážka 1 1078 1 0 6 

632 Dvořákova 10 719 2 1 10 

679 Zahradní 0 0 0 13 

Celkem 2007  2025 3 2 35 

Zdroj:[35] 

Další investiční činnost společnosti je v současné době plánována a vedení společnosti zvažuje 
přípravu dalšího projektu pro žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí. 

Za projekt „Modernizace a optimalizace CZT v Přerově“ byla společnost oceněna v rámci soutěže 
Energetický projekt roku Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2006. 

5.4 Prognóza cen paliv a energií 

5.4.1 Vývoj světových cen energie 

Globální cíle západních zemí budou spočívat zejména v úsilí o řízení politického rizika souvisejícího 
s přístupem k ropě, s budováním dopravních cest (ropovodů) a rafinérií. Vzrůstající mezinárodní 
obchod s uhlovodíky (ropou a zemním plynem), v podmínkách závislosti a konkurence spolu 
s regionální nerovnováhou mezi spotřebou a těžbou, svědčí o závažnosti politického rizika ve vztahu 
k možné tržní nestabilitě.  

Ekonomická globalizace povede k posilování souvislosti ekonomického rozvoje a poptávky po 
uhlovodících, přičemž dynamika tohoto propojení ještě není zdaleka dostatečně široce chápána. 
Významnou skutečností je však nepředvídatelná povaha těchto faktorů a jejich vlivy na trhy v celém 
světě vzhledem k rostoucímu vzájemnému propojení národních ekonomik. 

Globalizace světové ekonomiky ovlivňuje a sbližuje ceny energií v mezinárodních vztazích. Cenovým 
standardem je cena ropy, která ovlivňuje přímo či nepřímo a s malým či delším zpožděním ceny 
ostatních paliv a energie. Obrovský růst poptávky po ropě zejména v Číně a Indii a nedostatečná 
schopnost či neochota (?) zemí OPEC zvýšit těžbu vedla ke  strmému růstu. Cena ropy se zvýšila více 
než 6 krát oproti roku 1998. V současné době se cena ropy Brent pohybuje kolem 60 až 70 dolary za 
barel. Cena ropy definitivně a nevratně opustila úroveň, která byla považována za optimální (24 až 28 
dolarů za barel). Je nepochybné, že nastal konec éry relativně levné ropy i ostatních fosilních paliva 
a tedy i energie pro konečnou spotřebu. 

Dovozní cena ropy z různých nalezišť se prakticky neliší a tvoří světovou cenou ropy. Tyto ceny jsou 
v nominálních cenách. Pokud je přepočteme na  stálé ceny, lze konstatovat, že ceny ropy se dostanou 
nejen nad úroveň cen v době prvé a druhé ropné krize na přelomu 70. a 80. let, ale i na úroveň z dob 
počátků její těžby 1860-70. Lze proto očekávat, že tak jako zlevňování cen fosilní energie vedlo k 
odklonu od obnovitelných zdrojů energie, bude podobně zdražování fosilní energie vést k renesanci 
obnovitelných zdrojů energie. Samozřejmě že se nejedná o návrat zpět, ale rozvoj OZE bude využívat 
nejnovější poznatky vědy a techniky. 

Je nutné si uvědomit, že éra fosilní energie má v měřítku lidské civilizace jen velmi krátké trvání. 
Nejdříve bylo využívání uhlí, jehož zásoby vydrží lidstvu nejdéle. Následováno bylo ropou, jejíž 
zásoby dojdou naopak nejdříve. Posledním druhem fosilních paliv je zemní plyn. Ten je často spojen 
s ložisky ropy a tak se zpočátku spaloval nebo vypouštěl do vzduchu bez užitku, jen aby se co nejdříve 
mohla ropa čerpat. Odhaduje se, že se ještě i v současnosti takto ročně ve světě spálí asi 100 miliard 
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m3 zemního plynu. 

Je zřejmé, že rostoucí ceny paliv tak povedou po relativně krátké době plýtvání se všemi zdroji včetně 
energie k návratu k hospodárnosti. 
 Obrázek 33 Světové ceny  ropy 
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Obrázek 34 Vývoj ceny ropy (1861-2006)  
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Obrázek 35 Čerpání fosilních paliv na časové ose vývoje lidské společnosti 
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Světové ceny zemního plynu jsou do značné míry vázány na cenu ropy a bude tomu zřejmě i v 
budoucnu. Rozvoj obchodu se zkapalněným zemním plynem (LNG) bude umožňovat sice větší 
diverzifikaci dodavatelů, ale producenti plynu i obchodníci budou mít zájem i nadále vázat cenu plynu 
na cenu ropy. 
Obrázek 36 Světové ceny zemního plynu 
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Zdroj:[32] 

Rovněž světové ceny uhlí jsou ovlivňovány cenou ropy a její cenu se zpožděním několika měsíců 
následují. Na rozdíl od levnější potrubní dopravy ropy a zemního plynu však je cena uhlí značně 
ovlivňována cenou pozemní dopravy. 
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Obrázek 37 Světové ceny uhlí 
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Zdroj:[32] 

V důsledku globalizace došlo i v sektoru energetiky, jako v jiných odvětvích infrastruktury, 
k privatizaci a liberalizaci. 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). Tato liberalizace vede ke sbližování cen, což je nepříjemné zejména pro nové 
země EU, jejichž obyvatelstvo má nižší kupní sílu. 

5.4.2 Porovnání cen energie v České republice  a v Evropě 

V současné době již v České republice prakticky žádná energie není dotována, tj. cena se nepohybuje 
pod jejími výrobními náklady. Liberalizační směrnice EU byly promítnuty do energetické legislativy 
i energetické koncepce státu.  

Následující grafy ukazují srovnání cen energie v České republice a v Evropě provedené rozborem 
statistických údajů Mezinárodní energetické agentury IEA při OECD se sídlem v Paříži. 

Cenami pro obě hlavní kategorie konečných spotřebitelů, průmysl a domácnosti, se rozumí podíl tržeb 
a dodané energie. Jedná se tedy o průměrnou měrnou cenu pro danou kategorii konečného 
spotřebitele. Ceny jsou udávány včetně nákladů na dopravu ke konečnému spotřebiteli. Ceny pro 
průmysl a ceny nafty jsou uváděny bez DPH, ceny pro domácnosti jsou uváděny včetně DPH. Ceny 
jsou pro srovnání uváděny v jednotkách USD/GJ. 

Tento rozbor cenového vývoje je vhodný k posouzení, zda se ceny v Evropě po liberalizaci energetiky 
sbližují a v jaké poloze se oproti ostatním státům nacházejí ceny české.  
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Kapalná paliva 
Obrázek 38 Vývoj a porovnání spotřebitelských cen kapalných paliv  
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TTO - pro výrobu elektřiny
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Zdroj:[31] 

Grafy ukazují, že české ceny kapalných paliv sledují trend cen ostatních států a drží se při spodní části 
evropského proudu. 
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Uhlí 
Obrázek 39 Vývoj a porovnání spotřebitelských cen uhlí 
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Uhlí - pro výrobu elektřiny
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V Evropě došlo v posledních pěti letech k růstu spotřebitelských cen uhlí. Ve statistice IEA nejsou 
v posledních letech české ceny uváděny, patrně v důsledku toho, že jsou předmětem individuálních 
kontraktů, je však možné se domnívat, že došlo k podobnému trendu. Pokud byly někde ceny nižší, 
jsme v ČR svědky velmi tvrdých vyjednávání těžařů s energetiky, která dokonce blokují projektovou 
přípravu nových elektráren. 
Obrázek 40 Vývoj a porovnání spotřebitelských cen zemního plynu 
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Zemní plyn - průmysl
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Zemní plyn - pro výrobu elektřiny
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Zemní plyn - domácnosti
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Ceny zemního plynu pro český průmysl i výrobu elektřiny jsou ve srovnání s ostatními státy spíše 
vyšší, ceny pro domácnosti spíše nižší. To ovšem znamená, že by cena zemního plynu pro výrobu 
elektřiny i průmysl neměla růst rychleji, než tomu bude v průměru EU. Naproti tomu růst ceny 
zemního plynu pro obyvatelstvo by mohl být vyšší než průměr EU. To má význam v tom, že 
konkurenceschopnost plynových teplárenských zdrojů oproti individuálnímu plynovému vytápění 
v budoucnu spíše posílí. 
Obrázek 41 Vývoj a porovnání spotřebitelských cen elektřiny 
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Zdroj:[31] 

Spotřebitelské ceny elektřiny jsou na tom podobně jako ceny zemního plynu. Ceny elektřiny pro český 
průmysl jsou ve srovnání s ostatními státy spíše vyšší, ceny pro domácnosti spíše nižší. To znamená, 
že konkurenceschopnost použití elektřiny pro vytápění a ohřev vody v domácnostech se bude spíše 
snižovat, resp. bude se posilovat konkurenceschopnost alternativních způsobů, jakým je třeba 
i využívání energie slunečního záření. 

 

5.5 Stanovení hlavních problémových okruhů 
Jedním z cílů je odstraňování problémů a bariér bránících realizaci potenciálu úspor zaváděním 
energeticky úsporných opatření a obnovitelných zdrojů energie. Úkolem energetického managementu 
v rámci realizace Územní energetické koncepce je proto odstraňování identifikovaných překážek ve 
využívání ekonomicky nadějného potenciálu. 

Vývoj energetické poptávky je odvislý od celé řady faktorů. Z nich je možné vzpomenout: 

a) rozvoj podniků působících na území města a struktura jejich produkce, 
b) očekávaný vývoj spotřeby energie v domácnostech, 
c) využití potenciálu úspor na straně 

− spotřeby, 
− výroby, 

d) vývoj cen paliv a energie. 
Při stanovení hlavních problémových okruhů je třeba si uvědomit, že zpracováním a schválením ÚEK 
dostává vedení města dokument umožňující mu přiměřeně ovlivňovat vývoj energetického 
hospodářství na jím spravovaném území.  

Cíle a záměry navržené ÚEK by měly být integrovány a realizovány v souladu se  Strategického plánu 
ekonomického a územního rozvoje a Integrovaného akčního plánu rozvoje statutárního města Přerova. 

Elektřina - průmysl
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5.5.1 Stanovení hlavních problémových okruhů – úspory 

Nejlevnější energií je uspořená energie. Toto heslo, v období liberalizace a globalizace je možné 
doplnit o požadavek vysoké efektivnosti jejího využívání. Bez dodávek paliv a energie nemohou 
fungovat jednotlivé sektory národního hospodářství (zemědělství, průmysl, terciér, doprava) a 
domácnosti. 

Z obsahu předcházejících kapitol i z řady jiných dokumentů vyplývá, že energetická náročnost 
národního hospodářství ČR byla a je ve srovnání se státy EU vysoká. 

Otázkou jsou možnosti města při nápravě existující situace. Magistrát nemůže vydat nařízení o 
povinném zateplení objektů, které nejsou v jeho majetku. To platí i pro úspory podniků v jednotlivých 
sektorech. Ve smyslu možných náprav klíčovou úlohu budou sehrávat ceny energie (ty však Magistrát 
nestanoví, snad s výjimkou možnosti ovlivnění cen tepla). 

Magistrát  může přímo ovlivnit realizaci energeticky úsporných opatření v jím vlastněných objektech a 
společnostech. Celkem byly zpracovány energetické audity pro 22 objektů v majetku či správě města. 
Realizace opatření se předpokládá do roku 2013 a celková předpokládána cena bez DPH se 
předpokládá 155 579 000 Kč.  Předpokládaná roční úspora by byla 23 368,72 GJ, respektive 
8 505 369,- Kč. 

V rámci svých možností by statutární město Přerov mělo svou podporu směrovat na tyto 
problémové okruhy: 

• snižování měrné spotřeby pro vytápění budov (snižování tepelných ztrát při obnově 
bytového fondu) 

Sanace stávajících rodinných domů a budov včetně zateplování rozvíjí malé a střední podnikání a snižuje 
provozní náklady na bydlení a užívání budov. Tepelné izolace a termosolární systémy nespoří pouze energii, 
nýbrž také prodlužují životnost pláště budovy. 

• výstavbu pasivních domů (dosažení nízkých tepelných ztrát u nových budov) 
Pasivní dům je takový, který v podstatě nevyžaduje dodávky energie (zejména tepla) z vnějších zdrojů. 
Výstavba pasivních rodinných domů a budov rozvíjí malé a střední podnikání a snižuje provozní náklady na 
bydlení a užívání budov. 

• rekuperaci tepla (recyklace tepla z odpadního vzduchu a vody) 
Instalace rekuperačních technologií a využití odpadního tepla rozvíjí malé a střední podnikání a snižuje 
provozní náklady na užívání budov. 

• výchovu a vzdělávání (rozvoj lidských zdrojů) 
Výchova a osvěta je důležitá pro rozšíření občanského povědomí o možnosti environmentálně šetrnějším 
zacházení s energií. Zároveň může zvýšit komfort bydlení a snížit provozní náklady na bydlení. 

 

Na realizaci zmíněných záměrů by město, vedle vlastních prostředků, mohlo požádat o podporu 
z fondů OP Životní prostředí, České energetické agentury a dalších fondů (SFŽP). 

 

5.5.2 Stanovení hlavních problémových okruhů – výroba a dodávky energie 

 

Podle údajů uvedených v kapitole 5.3 „Potenciál úspor na straně výroby a dopravy energie“ vyplývá, 
že potenciál úspor na straně na území statutárního města Přerova existuje jak na straně výroby tak 
dopravy energie a v současné době probíhá nebo se připravuje několik akcí, které povedou 
k významným úsporám a zvýšení efektivnosti výroby a dopravy energie. 

Z hlediska přímého ovlivňování výše zmíněných procesů jsou možnosti města velice omezené. Spíše 
lze očekávat, že výrobci a distributoři v rámci zvýšení své konkurenceschopnosti a ve snaze zlepšit své 
ekonomické výsledky budou hledat způsoby dosažení vyšší ekonomické efektivnosti. 
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Význam zvyšování bezpečnosti dodávek energie je zdůrazňován ve většině koncepčních dokumentů a 
úrovni EU, ČR i Olomouckého kraje. Přitom bezpečnost je míněna jak ve smyslu zajištění zdrojů 
primárních energetických surovin, tak zajištění dodávek energie konečným spotřebitelům. 

Česká republika má v současné době zásobníky ropy na 60 dnů a řadu zásobníků plynu (Láb, Příbram 
atd.). Jinými slovy zásoby ropy a plynu jsou takové, aby vznikl určitý prostor pro překonání krize. Jiná 
situace je u dodávek elektřiny, neboť okamžitě vyrobené množství musí být v rovnováze s okamžitou 
spotřebou. Průmyslově vyspělé státy (tedy i ČR) potřebují pro svoji „existenci“ stále komplikovanější 
technické systémy a sofistikovanější informační systémy jejichž funkčnost je založena na dodávkách 
elektřiny. 

Přerušení dodávek elektřiny může vyvolat řadu krizových situací a může vést např. až ke kolapsu 
státní správa, bankovní systém a obchodní sytém, narušení dodávky pitné vody, odvod a čištění 
odpadní vody,  ohrožení zemědělské a průmyslové výroby atd. 

Dodávky elektřiny mohou být  narušeny: 

- přírodními pohromami, 
- teroristickými útoky, 
- nadprojektovými haváriemi. 

 

Je možné konstatovat, že Česká republika  a přímo Statutární město Přerov má určité zkušenosti z : 

- přírodních pohrom (Morava 1997, Čechy 2002), 
- nadprojektových havárií (elektrárna Opatovice zima 2002 - přerušení dodávek tepla pro 

cca 200 tisíc obyvatel). 
 

Z hlediska výše zmíněných skutečností je proto třeba řešit problém minimalizací nebezpečí 
vyplývající z ohrožení dodávek energie nutných pro chod jejího národního hospodářství. Jedná se o 
zásadní otázku jejíž význam narostl po 11. září 2001. 

V podstatě je možné prohlásit, že Česká republika, jako členský stát NATO, může být ohrožována 
globálním terorismem a lze nalézt nepochybně řadu zranitelných míst infrastruktury ČR, a to včetně 
infrastruktury energetické. Výše zmíněné skutečnosti ve velice stručné formě ukazují na možná rizika 
(nebezpečí). Ta si uvědomuje řada pracovníků ústředních orgánů státní správy a územní samosprávy. 

Výsledkem zmíněného „uvědomění“ je představa zajistit 25 – 30 % elektřiny spotřebované v daném 
území ze zdrojů situovaných na tomto území a využívajících pro její přenos místní síť (22 kV, 100 
kV). 

Realizace tohoto záměru přepokládá mimo jiné: 

− využití lokálních zdrojů výroby elektrické energie, 
− navržení nových kogeneračních jednotek využívajících jak klasické primární energetické 

suroviny (zejména plyn a uhlí), tak i obnovitelné zdroje (biomasa, voda atd.), 
− určení způsobů zapojení těchto zdrojů do sítě, a to za normální situace i v případě krizových 

situací. 
Ve vztahu na výše zmíněné skutečnosti by bylo žádoucí, aby Magistrát podporoval (ve spolupráci 
s Českou energetickou agenturou, Fondem životního prostředí a dalšími orgány): 

• energetické využívání biomasy 
Energetické využívání biomasy rozvíjí malé a střední podnikání v oblasti výroby a dodávky bio-
paliv. V zemědělství vytváří prostor pro produkci nepotravinářské výroby energetické a technické 
biomasy. 

• využívání energie malé vody (malé vodní elektrárny do 10 MW) 
Výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách je environmentálně šetrná a umožňuje užití 
elektřiny nezávisle na elektrizační soustavě. 
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• společnou výrobu tepla a elektřiny (kogenerace, teplárenství) 
Instalace společné výroby tepla a elektřiny rozvíjí malé a střední podnikání a snižuje provozní náklady na 
užívání budov.  

• využívání termosolárních systémů s akumulací tepla 
Instalace solárních kolektorů na střechy rodinných domů a budov pro přípravu teplé užitkové vody 
a přitápění rozvíjí malé a střední podnikání a snižuje provozní náklady na bydlení a užívání budov. 
Termosolární systémy nespoří pouze energii, nýbrž také prodlužují životnost pláště budovy, neboť 
budova je temperována sluneční energií i když není užívána, tj. v době nepřítomnosti osob. 

Magistrát se také musí zapojit do aktivit zaměřených na řešení krizových situací v dodávkách energie 
s cílem využít dostupný energetický potenciál. V Teplárně Přerov jsou od roku 1997 postupně 
realizovaná opatření vedoucí k omezení negativní dopadů povodní na výrobu. Zároveň se v současné 
době realizuje projekt ostrovního provozu teplárny. 

Teplo Přerov a.s. realizuje rozsáhlý projekt zaměřený na úspory energie při distribuci energie. 
Možnost využití kogenerace se nabízí na skládce komunálního odpadu Žeravice. 

 

5.5.3 Stanovení hlavních problémových okruhů - ceny 

Postupující globalizace a liberalizace světového hospodářství vyvolává nutnost zvyšování konkurenční 
schopnosti jednotlivých účastníků1 tohoto procesu. Jakákoliv lidská společnost potřebuje pro zajištění 
své činnosti (své existence) energii. Obyvatelstvo průmyslově vyspělých zemí přijalo určitý životní 
standard, který je mimo jiné založen na dodávkách a spotřebě značného množství energie. V tomto 
kontextu je jednou z hlavních otázek budoucí vývoj cen energie (energetických surovin). Základní 
odpověď na ni podává text subkapitoly Prognóza cen.  

                                                           
1 Pojem účastník v sobě zahrnuje jednotlivé společnosti i národní hospodářství jednotlivých států. 
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6. ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ VČETNĚ 
ZDŮVODNĚNÍ, POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1  Cíle ÚEK 
Pro řešení energetického hospodářství je důležité stanovit cíle ÚEK. Cíle jsou stanoveny s ohledem na 
principy udržitelného rozvoje, spolehlivost a bezpečnost zásobování energiemi, maximalizaci 
potenciálu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie a požadavky ochrany ovzduší, klimatu 
a dalších složek životního prostředí. 

Hlavním cílem ÚEK statutárního města Přerov by mělo být především stanovení a vyjádření 
základních vizí a strategických plánů města v sektoru energetiky včetně jeho vlivu na životní 
prostředí, ekonomický a sociální rozvoj města a bezpečnost zásobování energiemi. ÚEK by měla 
pomoci vedení města koordinovat a cíleně směrovat rozvoj energetického hospodářství ve městě 
v mezích udržitelného rozvoje města. Zároveň by měla napomoci zabránit nepříznivým trendům, které 
s sebou přináší zdražování některých druhů energie a odklonu k méně environmentálně šetrným 
technologiím. 

ÚEK by se měla stát základním nástrojem pro komunikaci a realizaci těchto cílů a zapojení všech 
zainteresovaných stran jako jsou občané města a jeho okolí, pracovníci města, politici, podnikatelé, 
investoři, dodavatelé, neziskové organizace, zástupci státní správy všech úrovní, apod. 

Územní energetická koncepce SM Přerov vychází ve svém řešení ze základních cílů Státní energetické 
koncepce, které jsou tyto: 

• Maximalizace energetické efektivnosti 

• Zajištění vhodného poměru prvotních energetických zdrojů 

• Zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí 

• Dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství 

Územní energetická koncepce SM Přerova formuluje zásady pro naplnění těchto cílů. 

Přehled cílů ÚEK statutárního města Přerov: 

Hlavní cíle: 

• snížení výdajů za nákup energie, resp. ochrana proti důsledkům zvyšování cen energie, 

• snižování měrné spotřeby energie (tedy důraz na úspory energie a její efektivní využití), 

• nahrazování fosilních zdrojů obnovitelnými zdroji energie, 

• zvyšování stability a konkurenceschopnosti systému centrálního zásobování teplem, 

• zvýšení strategické bezpečnosti energetické infrastruktury. 

Vedlejší cíle: 

• snížení negativních dopadů energetiky statutárního města Přerov na životní prostředí, 

• dosažení vyváženého hospodářského, kulturního a vzdělanostního růstu regionu, 

• rozvoj technické infrastruktury, 

• vytvoření nových pracovních míst. 
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6.2  Hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií 
Energetická potřeba města je kryta z velké části prostřednictvím síťových energií. Jedná se o: 

• systém centralizovaného zásobování teplem, 

• rozvod zemního plynu, 

• rozvod elektrické energie. 

Systém CZT je napájen ze zdroje Teplárna Přerov provozovaného společností Dalkia ČR, a.s. divize 
Přerov a několika plynových kotelen provozovaných společností Teplo Přerov, a.s.. V Teplárně Přerov 
jsou k dispozici 4 parní kotle s přirozenou cirkulací o celkovém součtovém výkonu 315 MW (2x 88,6 
MW, 72,2 MW a 65,6 MW), které jsou nasazovány do provozu dle aktuálních potřeb tepelné 
a elektrické sítě. Dále jsou provozovány 2 turbíny o celkovém elektrickém výkonu 47,5 MW 
(protitlaká 41 MW a kondenzační 6,5 MW). Dostupnost paliva pro kontinuální výrobu tepla 
a elektrické energie má společnost Dalkia ČR, Teplárna Přerov zajištěnu dlouhodobou smlouvou 
s dodavatelem paliva (proplástek) společností OKD. Pro případ opakování povodní byla realizována 
protipovodňová opatření, která zajišťují kontinuální výrobu v tomto případě (v roce 2002 byla 
zastavena výroba a dodávka tepla a TUV do města Přerov a dále byla pozastavena i dodávka elektřiny 
do distribuční sítě). V roce 2007 byl v Teplárně Přerov vybudován náhradní zdroj na LTO s výkonem 
2x 25 t páry/h. Od roku 2007 již nebude v Přerově pravidelná týdenní odstávka celého města. 
Odstavovány mohou být pouze části, které nebudou zásobovány z důvodu plánovaných oprav 
potrubních rozvodů. Po dobu odstávky technologického zařízení zdroje Teplárny Přerov bude 
v provozu záložní zdroj, který bude zajišťovat zásobování teplem ve městě Přerově. 

Dodávky zemního plynu v současné době nejsou ohroženy. Zemní plyn je do ČR dodáván z Ruska 
a v menší míře z Norska. Dodávky ZP ze dvou směrů zvyšují bezpečnost zásobování tímto palivem. 

Elektrickou energií je město zásobováno z místní distribuční soustavy. Distribuční soustava přenáší 
elektrickou energií ze zdrojů, jejichž výkon je vyveden prostřednictvím této soustavy a el. energii 
z přenosové soustavy ČR. Výroba elektrické energie v ČR je založena převážně na uhelných 
a jaderných technologiích a není proto závislá na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. Bezpečnost 
dodávek elektrické energie je závislá v prvé řadě na bezproblémovém provozu přenosové a distribuční 
soustavy. Bezpečnost v zásobování elektřinou zvyšuje existence velkého zdroje elektřiny na území 
města (teplárna). 
 

6.3  Možné přínosy a definice cílů rozvojových variant 
Přínosy rozvojových variant energetického systému by měly spočívat především ve zlepšení životního 
prostředí ve městě, vytvoření pracovních příležitostí a zvýšení bezpečností zásobování energiemi. 
Rozvojové varianty by měly přispět nejen ke zlepšení energetického systému města, ale i k naplnění 
některých cílů státní energetické politiky (schválená usnesením vlády České Republiky č. 211 ze dne 
10. března 2004) a cílů státní politiky životního prostředí (schválená usnesením vlády České republiky 
č. 235 ze dne 17. března 2004). 

Cíle státní energetické koncepce významné pro ÚEK statutárního města: 

1. Podporovat výrobu elektrické energie a tepla z OZE; 

2. Podporovat využití kombinované výroby elektřiny a tepla; 

3. Podporovat hospodaření energií; 

4. Dodržovat vymezené emisní stropy pro SO2, NOx, VOC, stanovených pro ČR do roku 2010; 

5. Propojovat opatření ke zvýšení připravenosti a odolnosti energetického hospodářství 
a hospodářská opatření pro krizové stavy; 

6. Podporovat využití fondů EU. 
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Cíle státní politiky životního prostředí významné pro ÚEK statutárního města: 

1. podporovat vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a potenciálu úspor 
s cílem zvýšit jejich podíl výroby elektřiny z OZE do roku 2010 minimálně na 8 % a dosažení 
6 % podílu OZE na celkové spotřebě PEZ do roku 2010; 

2. podporovat využití biomasy jako suroviny širokého využití namísto neobnovitelných surovin; 

3. podporovat materiálové a energetické využití odpadů; 

4. podporovat zavádění nejlepších dostupných energetických technologií (BAT) s vysokou 
účinností. 

 

 6.4 Varianty řešení rozvoje energetického systému města 

6.4.1  Modelové scénáře 

Základem pro návrh variant rozvoje energetického systému je vytvořený model současného 
energetického systému (referenční stav). Modelování rozvoje energetického systému je provedeno na 
základě tohoto modelu ve třech rozvojových variantách. Jedná se o varianty: 

1. Referenční scénář 

2. Scénář přirozeného vývoje 

3. Scénář cíleného vývoje 
Obrázek 42 Schéma rozvoje energetického sektoru statutárního města Přerova 

 

Cíle ÚEK V3 – Scénář cíleného vývoje 

V2 – Scénář přirozeného vývoje 
(BAU)  

V1 - Referenční scénář 

Program Tepelné ochrany 
objektů  

Program rekuperace 

Program nízkoenergetické a 
pasivní výstavby  

Program teplo sluncem 

Program teplo biomasou 

Program bioplynové stanice 

Program využívání kombinované 
výroby elektřiny a tepla (chladu) 

Program zvýšení spolehlivosti 
zásobování energií 

Energetický 
sektor v Přerově 

V1 - Referenční scénář 

Scénář představuje nulovou změnu. Jde v podstatě o stav energetického systému v roce 2005. Tento 
scénář je nepravděpodobný, neboť nezahrnuje technologický vývoj a změnu reálných podmínek. Je 
nazván referenční a představuje výchozí stav pro modelování. 
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V2 – Scénář přirozeného vývoje (BAU) 

Scénář je sestaven podle mezinárodní metodiky pro stanovení základní linie vývoje (baseline). Jedná 
se o očekávaný přirozený vývoj energetického systému. To znamená, že při obnově energetického 
systému se uplatní postupná obměna dožitých zařízení ekonomicky dostupnými technologiemi. 
Předpokládá se schválení a zavedení připravovaných (reálných) legislativních podmínek vymezujících 
energetické podnikání a omezujících prostor pro rozhodování. Předpokládá se ekonomické chování 
účastníků trhu, tj. spotřebitelů i dodavatelů energie. To znamená, že investiční rozhodování obou 
skupin bude vycházet z nabídky uvažovaných dostupných technologií v daném období, jejich 
ekonomické výhodnosti, aktuálních cen energií na trhu a dodržení legislativních omezení včetně 
plnění mezinárodních závazků. 

Vzhledem k možnosti spoluspalování biomasy v Teplárně Přerov tento scénář předpokládá 
spoluspalování biomasy ve výši 10 %. Dále tento scénář předpokládá snížení odběru tepla o 5 % 
vzhledem k pokračující modernizaci sítě CZT a postupné realizaci úsporných opatření na bytových 
domech. 

V3 – Scénář cíleného vývoje 

Scénář představuje aktivní výkon energetického managementu spočívající v ovlivňování spotřebitelů 
energie včetně využívání podpor a úlev i ovlivňování strany dodavatelů energie při dodržení principu 
rovné příležitosti a nenarušování soutěžního prostředí. Tento scénář vyjadřuje reálný potenciál využití 
dodatečných zlepšení, jichž lze ve srovnávacím období působením veřejného sektoru dosáhnout 
(princip dodatečnosti - additionality). Zásada spolufinancování investorem umožňuje pro tento scénář 
získávat i veřejné prostředky vně městského rozpočtu (podpory z fondů ČR, strukturálních fondů EU, 
atd.). 

Realizace scénáře cíleného ovlivňování vývoje je tedy závislá na účinnosti aktivního působení na 
vývoj energetického systému města prostřednictvím energetického managementu (řešeno v kapitole 7 
návrhové části). Vývoj energetického systému lze usměrňovat prostřednictvím navržených programů, 
jejichž cílem je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie a 
zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla (event. i chladu). 

Vzhledem k možnosti spoluspalování biomasy v Teplárně Přerov tento scénář předpokládá 
spoluspalování biomasy až ve výši 30 %. Tento scénář také předpokládá snížení odběru tepla o 15 % 
vzhledem k postupné realizaci úsporných opatření na bytových domech (Program tepelné ochrany 
objektů). Dále tento scénář předpokládá pokles spotřeby zemního plynu v kategorii REZZO 2 a 3 
o 10 % a nahrazení této spotřeby pro ohřev TUV solárními kolektory (Program teplo sluncem). 

Ostatní programy jsou svým rozsahem vzhledem k energetické bilanci marginální a nejsou proto 
v cíleném scénáři vyčísleny.  

 

Priorita programů 

Vždy je na prvním místě nutné dbát na možné využití potenciálu úspor energie, a až v dalším kroku 
pokrýt zbytek nutné energie – přednostně ze zdrojů CZT a obnovitelných zdrojů energie. Nezateplený 
dům spotřebuje několikanásobně více energie než dům nízkoenergetický nebo dokonce pasivní. 
Úsporou energie docílíme spotřeby fosilních zdrojů a tedy nižšího dopadu energetické spotřeby na 
životní prostředí. Tím se i zvyšuje podíl využívání OZE, kde je důležité zejména a aby využívání 
biomasy odpovídalo zásadám trvalé udržitelnosti, neboť produkční kapacita půdy je omezená. 
Programy zaměřené na výrobu tepla musí být v souladu se stanovenými zásadami užití jednotlivých 
druhů paliv a energie (viz kapitola 7.1.- závazná část koncepce). 
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6.4.2  Programy snižování měrné spotřeby energie 

Program Tepelné ochrany objektů 

Program si klade za cíl zvýšit tepelnou odolnost budov. Hlavním energeticky úsporným opatřením je 
výměna původních oken za nová s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi a zateplení objektu. Tepelné 
izolace a termosolární systémy nespoří pouze energii, nýbrž také prodlužují životnost pláště budovy. 
Současně s tepelnou ochranou je vždy nutno řešit systém větrání a řešit zajištění odpovídajícího 
prostředí uvnitř budovy komplexně. 

Realizací programu lze podstatně snížit spotřebu fosilních paliv a nákladů v bytových domech 
i nebytových a snížit tak emise škodlivých látek. 

Velice důležitým podkladem pro realizaci tohoto programu je vyhodnocení a využití výsledků 
energetických auditů. 

Primární cíl: snížení provozních nákladů (nákladů na energie) snížením spotřeby energie 
a paliv. 

Doprovodný efekt: snížení emisí znečisťujících látek a zlepšení kvality ovzduší, vznik nových 
pracovních příležitostí v sektoru stavebnictví. 

Cílové skupiny:  Bytové domy - společenství vlastníků či bytová družstva vlastnící domy, 
jejichž tepelně technické vlastnosti neodpovídají současným platným 
předpisům, 

Nemocnice a zdravotnická zařízení 

Školy a vzdělávací zařízení, 

Objekty sociální péče, 

Budovy Magistrátu města. 

Aktivity: realizace opatření tepelné ochrany objektů v majetku města (příspěvkové 
organizace) a objektů v soukromém vlastnictví, jako jsou: 

• zateplení obvodových plášťů, 
• výměna oken za nová se součinitelem prostupu tepla min. 1,4 W/(m2K), 
• vyregulování vnitřní otopné soustavy, 
• vázání stavebního i dalších povolení na zajištění nízké energetické 

náročnosti předmětného objektu, 

zpracování energetických auditů, 

zpracování energetických průkazů, 

podpora a realizace opatření navržených energetickým auditem. 

Bariéry a rizika:  nedostatek finančních prostředků, 

nedůvěra k novým technologiím, 

složitost realizace z důvodu technické náročnosti či stavební dispozice 
objektu, 

omezení a požadavky památkové péče na vzhled objektu. 

Investiční náročnost: vysoká při dodatečné instalaci před dožitím daného stavebního prvku, 

střední pokud se provede v rámci rekonstrukčních prací po dožití daného 

prvku budovy. 

 



CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice, dopravě a životním prostředí 

Jindřišská 17, 110 00  Praha 1, tel.: 224922989, fax: 224922072, e-mail: energetika@cityplan.cz 

 

 

104

Program rekuperace 

Program je zaměřen na podporu instalace rekuperačních jednotek u objektů s nuceným větráním (ze 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Rekuperační jednotky umožňují zhodnotit 
nízkopotenciální teplo odváděného vzduchu či vody, které by jinak bylo bez dalšího užitku 
vypouštěno do okolí budovy. Rekuperační jednotky tak snižují tepelné ztráty objektu. I když je 
program zaměřen především na veřejné budovy a budovy objektů služeb (pohostinství, apod.), 
rekuperační jednotky lze vhodně využít i u rodinných domů (například u pasivních domů jsou 
standardní součástí technického zařízení budovy). 

Instalace rekuperačních technologií a využití odpadního tepla rozvíjí malé a střední podnikání 
a snižuje provozní náklady na užívání budov. 

Program rekuperace je vhodné kombinovat s programem tepelné ochrany budov a zajišťovat větrání 
s využíváním rekuperačních jednotek. 

Primární cíl:   snížení provozních nákladů snížením spotřeby paliv a energie. 

Doprovodný efekt:  snížení emisí znečisťujících látek a zlepšení kvality ovzduší. 

Cílová skupina:  veřejné budovy, 

výrobní prostory, 

obytné objekty opatřené vzduchotechnikou (je možná i kombinace 
s opatřením tepelná čerpadla). 

Aktivity: podpora instalace rekuperačních jednotek (např. školní kuchyně), 
podpora a realizace opatření navržených energetickým auditem. 

Bariéry a rizika:  nedostatek finančních prostředků, 

nedůvěra k novým technologiím, 

složitost realizace z důvodu technické náročnosti či stavební dispozice 
objektu. 

Investiční náročnost: střední. 

 

Program nízkoenergetické a pasivní výstavby 

Program je určen pro podporu realizace novostaveb nízkoenergetického nebo pasivního domu. Pasivní 
dům je takový dům, který pro svůj provoz potřebuje pouze malé množství dodatkové energie, tzn. 
méně než 15 kWh/(m2.rok) pro vytápění. U nízkoenergetického domu je požadováno dosažení 
hodnoty méně než 50 kWh/(m2.rok) pro vytápění. 

Cílem programu je dosažení maximálních přínosů z pohledu sociálního, environmentálního 
a ekonomického. Vzhledem k nepatrnému počtu realizací takovýchto domů v ČR je cílem vytvořit 
demonstrační projekty, které umožní zvýšení informovanosti mezi lidmi a tím i zájmu o tento druh 
výstavby. 

Při plánování výstavby nových objektů je vhodné postupovat podle metodiky minimalizace nákladů 
životního cyklu (tj. uvažování všech – i budoucích provozních - nákladů za dobu životnosti domu) 
a zvažovat možnosti pasivní a nízkoenergetické výstavby. 

Primární cíl:  snížení nákladů na energie snížením spotřeby paliv a energie, zvýšení 
informovanosti 

Doprovodný efekt: snížení emisí znečisťujících látek a zlepšení kvality ovzduší, vznik nových 
pracovních příležitostí v sektoru stavebnictví. 

Cílová skupina: zvýšení informovanosti - veřejnosti, pracovníků stavebních úřadů, 
představitelů samosprávy města a obcí ve správním obvodu 
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vzbuzení zájmu u - rozvojových pracovníků, architektů a projektantů, 
podnikatelů a potenciálních investorů, provozovatelů objektů. 

Aktivity: podpora zpracování projektové dokumentace na výstavbu pasivních 
a nízkoenergetických objektů rodinných domů, škol, objektů sociálních 
služeb, administrativních objektů, 

podpora projektů za účelem získání příspěvku z EU. 

Pozn.: Do aktivit programu lze také zahrnout školení architektů a projektantů 
o možnostech výstavby nízkoenergetických a pasivních domů, které je 
součástí programu výchovy, vzdělávání a osvěty. 

Bariéry a rizika:   malá informovanost, a proto i malý zájem veřejnosti, 
nedostatek architektů a projektantů zpracovávajících projekty pasivní 
a nízkoenergetické výstavby, 

nedůvěra v nové technologie 

nedostatek finančních prostředků. 

Investiční náročnost: střední. 

 

6.4.3  Programy využití obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů energie 

Program teplo sluncem 

Program je zaměřen na instalaci solárních systémů nejen ve stávajících objektech, ale také v rámci 
projektů novostaveb. Solární systém je možné využívat jak pro přípravu TUV, tak pro přitápění, anebo 
jej lze u speciálních staveb využít pro technologické procesy sušení (např. biomasy, čistírenských 
kalů, apod.). 

Primární cíl: snížení provozních nákladů snížení spotřeby paliv a energie. 

Doprovodný efekt: snížení emisí znečisťujících látek a zlepšení kvality ovzduší, zvýšení palivové 
soběstačnosti regionu a zvýšení bezpečnosti dodávek energie. 

Cílová skupina:  pracovníci tepelných hospodářství, 

projektanti, 

podnikatelé a potenciální investoři, 

Aktivity: realizace solárních systémů u objektů v majetku města (příspěvkové 
organizace), realizace solárních systémů u objektů v soukromém vlastnictví. 

Bariéry a rizika:  nedůvěra k novým technologiím, 

nedostatek finančních prostředků na realizaci. 

Investiční náročnost: střední až vysoká. 
 

Program teplo biomasou 

Program se vztahuje na podporu zplyňovacích kotlů na biomasu. Biomasou, ze které je získávána 
tepelná energie, může být kusové dřevo, štěpky, dřevní brikety, pelety. Dále je možné využít i brikety 
a pelety ze slámy a energetických rostlin. Program teplo biomasou tak přispívá k rozvoji trhu 
s biopalivy. 

Energetické využívání biomasy představuje velkou naději pro český venkov, lesní hospodářství 
a zemědělství. 

Primární cíl: snížení spotřeby fosilních paliv, snížení emisí znečisťujících látek a zlepšení 
kvality ovzduší. 
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Doprovodný efekt: podpora malého a středního podnikání v oblasti produkce biopaliv, podpora 
nepotravinářské produkce v zemědělství, zvýšení palivové soběstačnosti 
regionu a zvýšení bezpečnosti dodávek energie. 

Cílová skupina:  vlastníci a pracovníci tepelných hospodářství,  

projektanti,  

podnikatelé a potenciální investoři. 

Aktivity:  podpora projektů, 
podpora pěstování energetických rostlin a zpracování biopaliv. 

Bariéry a rizika: finanční náročnost, možnost zhoršení lokální imisní situace při použití 
nekvalitní biomasy, případně nedokonalém spalování. 

Investiční náročnost: nízká až vysoká. 

 

Program bioplynové stanice 

Program bioplynové stanice je zaměřen na výrobu bioplynu z organických zbytků zemědělské výroby, 
organické části komunálních a průmyslových odpadů či z čistírenských kalů a využití bioplynu pro 
výrobu energie. Jak již bylo zmíněno v analytické části koncepce, je v Přerově bioplyn využíván 
v městské čistírně odpadních vod k výrobě tepla a elektřiny. 

Program se vztahuje na podporu zařízení bioplynové stanice vybavené, přičemž upřednostňována je 
varianta spalování bioplynu ve spalovacích motorech s kogenerací, neboť toto spalování zajišťuje 
vyšší účinnost přeměny energie s možností prodeje elektrické energie do sítě. 

Primární cíl: efektivní využití odpadů a kalů, snížení spotřeby fosilních paliv, snížení emisí 
znečisťujících látek a zlepšení kvality ovzduší. 

Doprovodný efekt: zvýšení palivové soběstačnosti regionu a zvýšení bezpečnosti dodávek 
energie. 

Cílová skupina:  projektanti, 

podnikatelé a potenciální investoři. 

Aktivity:  podpora projektů. 

Pozn. Do aktivit programu lze zahrnout také poradenství a zprostředkovávání 
informací pro potenciální investory (partnerství se zahraničními provozovateli 
bioplynových stanic, exkurze aj.), což je obsahem aktivit programu výchovy, 
vzdělávání a osvěty. 

Bariéry a rizika: vysoká finanční náročnost, 

provozní náročnost technologie (technologie je závislá na biologických 
pochodech, složení substrátu, apod.). 

Investiční náročnost: vysoká. 

 

6.4.4  Program využívání kombinované výroby elektřiny a tepla (chladu) 

Program je zaměřen na zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) u existujících kotelen 
a u nově budovaných energetických zdrojů. Kogenerace umožňuje v porovnání s oddělenou výrobou 
elektřiny a tepla dosáhnout 30 až 40 % úsporu primární energie. Kogenerační zařízení lze využít také 
při individuálním vytápění větších objektů. 

Primární cíl:  zvýšení efektivity využití fosilních paliv a tím snížení jejich spotřeby 

Doprovodný efekt:  decentralizovaná výroba elektřiny zvyšuje bezpečnost v zásobování teplem 



CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice, dopravě a životním prostředí 

Jindřišská 17, 110 00  Praha 1, tel.: 224922989, fax: 224922072, e-mail: energetika@cityplan.cz 

 

 

107

a elektřinou v případě krizových situací, snížení produkce emisí znečišťujících 
látek v porovnání s oddělenou výrobou energií a tím zlepšení kvality ovzduší. 

Cílová skupina:  veřejné budovy, 
výrobní prostory. 

Aktivity:  podpora projektů. 

Bariéry a rizika: nedůvěra v nové technologie, 

nezájem o investice do nedávno rekonstruovaných zařízení (často ještě 
nesplacených). 

Investiční náročnost:  vysoká. 

 

6.4.5  Program zvýšení spolehlivosti zásobování energií 

Energetickým managementem je jednak energetický management vnitřní (rozhodování o technickém 
zařízení vlastních budov a energetických provozů), jednak energetický management vnější, tj. nepřímé 
ovlivňování ostatních subjektů v kraji pomocí různých stimulů –(programy podpor, vzdělávací akce 
apod.), ale i energetický management krizový, který zabezpečuje ochranu zdraví a životních podmínek 
občanů tím, že předchází krizovým situacím nebo vytváří scénáře postupu v případě krizového stavu 
pro zmírnění dopadů. Tím zajišťuje základní funkce území během krizových situací. Program 
zvyšování bezpečnosti zásobování energií zahrnuje: 

1) zpracování scénářů dopadů výpadků v zásobování energií, 

2) zpracování scénářů odezvy, 

3) návrh a realizace preventivních opatření 

4) plánování kontinuity. 
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6.5  Vyčíslení účinků a nároků variant 

6.5.1  Vliv na energetickou bilanci spotřeby paliv a energie 

Pro modelování energetických procesů „Územní energetické koncepce statutárního města Přerov“ byl 
využit lineární bilanční model GEMIS, s nímž má zhotovitel CITYPLAN dlouholetou zkušenost 
a využívá jej při tvorbě energetických koncepcí v ČR. Následující tabulky a grafy jsou výstupem 
tohoto programu. 

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních 
a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření 
i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových 
oborech a dopravě. 

Následující tabulky vyčíslují energetickou bilanci ve statutárním městě Přerově dle jednotlivých 
navrhovaných scénářů dle výsledků výpočtu provedeného v lineárním bilančním modelu GEMIS. Jak 
již bylo výše uvedeno jsou posuzovány V1 - Referenční scénář, který představuje nulovou změnu. Jde 
v podstatě o stav energetického systému v roce 2005. Tento scénář představuje výchozí stav pro 
modelování. 

V2 – Scénář přirozeného vývoje (BAU) je sestaven podle mezinárodní metodiky pro stanovení 
základní linie vývoje (baseline). Jedná se o očekávaný přirozený vývoj energetického systému. 
Vzhledem k možnosti spoluspalování biomasy v Teplárně Přerov tento scénář předpokládá 
spoluspalování biomasy ve výši 10 % (jedná se o orientační hodnotu). Dále tento scénář předpokládá 
snížení odběru tepla o 5 % vzhledem k pokračující modernizaci sítě CZT a postupné realizaci 
úsporných opatření na bytových domech. 

V3 – Scénář cíleného vývoje představuje aktivní výkon energetického managementu spočívající v 
ovlivňování spotřebitelů energie včetně využívání podpor a úlev i ovlivňování strany dodavatelů 
energie při dodržení principu rovné příležitosti a nenarušování soutěžního prostředí. Tento scénář 
vyjadřuje reálný potenciál využití dodatečných zlepšení, jichž lze ve srovnávacím období působením 
veřejného sektoru dosáhnout (princip dodatečnosti - additionality).  

Následující tabulka uvádí vstupní údaje, na základě kterých byly při modelování získány výstupy. 
Otázka palivové základny bude dále řešena v rámci realizace projektu modernizace Teplárny Přerov. 
Tabulka 63 Celková energetická bilance ve statutárním městě Přerově  [MWh/rok]  vypočtenou 
v programu GEMIS. 
 

Tabulka 62 Spotřeba paliv a energie ve statutárním městě Přerově [MWh/rok] 

Palivo/energie Referenční 
stav 

Přirozený 
vývoj 

Cílený 
vývoj 

Hnědé uhlí 9 387 9 387 9 387 
Černé uhlí 894 894 894 
Proplástek 1 379 871 1 179 790 821 023 
Koks 1 228 1 228 1 228 
Pevná biopaliva 1 639 132 727 353 506 
LTO 4 775 4 775 4 775 
Propan butan 21 21 21 
Zemní plyn 83 904 83 904 76 712 
Bioplyn 1 278 1 278 1 278 
Solární energie 0 0 7 192 
Celkem 1 482 997 1 414 003 1 276 016 
Rozdíl vůči referenční 
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Hnědé uhlí 0 0 0 
Černé uhlí 0 0 0 
Proplástek 0 -200 081 -558 848 
Koks 0 0 0 
Pevná biopaliva 0 131 088 351 867 
LTO 0 0 0 
Propan butan 0 0 0 
Zemní plyn 0 0 -7 192 
Bioplyn 0 0 0 
Solární energie 0 0 7 192 
Celkem 0 -68 994 -206 981 
Podíl vůči referenčnímu stavu 
Hnědé uhlí 1,00 1,00 1,00 
Černé uhlí 1,00 1,00 1,00 
Proplástek 1,00 0,86 0,60 
Koks 1,00 1,00 1,00 
Pevná biopaliva 1,00 80,98 215,68 
LTO 1,00 1,00 1,00 
Propan butan 1,00 1,00 1,00 
Zemní plyn 1,00 1,00 0,91 
Bioplyn 1,00 1,00 1,00 
Solární energie 1,00 1,00 7 192,00 
Celkem 1,00 0,95 0,86 

Tabulka 63 Celková energetická bilance ve statutárním městě Přerově  [MWh/rok] 

Varianta 
Bilance Referenční 

stav 
Přirozený 

vývoj 
Cílený 
vývoj 

Výroba elektřiny 291 270 291 270 291 270 
Výroba tepla 1 482 997 1 414 003 1 275 917 
Elektřina kogenerací 289 928 275 432 246 439 
Teplo kogenerací 1 382 788 1 312 156 1 174 168 
Elektřina z fosilních paliv 285 161 256 645 199 613 
Elektřina z OZE 6 109 34 625 91 657 
Teplo z fosilních paliv 1 480 080 1 278 721 912 663 
Teplo z OZE 2 917 135 283 363 254 
V procentech 
Elektřina kogenerací 99,54% 94,56% 84,61% 
Teplo kogenerací 93,24% 92,80% 92,03% 
Elektřina z fosilních paliv 97,90% 88,11% 68,53% 
Elektřina z OZE 2,10% 11,89% 31,47% 
Teplo z fosilních paliv 99,80% 90,43% 71,53% 
Teplo z OZE 0,20% 9,57% 28,47% 
Rozdíl vůči referenční 
Výroba elektřiny 0 0 0 



CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice, dopravě a životním prostředí 

Jindřišská 17, 110 00  Praha 1, tel.: 224922989, fax: 224922072, e-mail: energetika@cityplan.cz 

 

 

110

Výroba tepla 0 -68 994 -207 080 
Elektřina kogenerací 0 -14 496 -43 489 
Teplo kogenerací 0 -70 632 -208 620 
Elektřina z fosilních paliv 0 -28 516 -85 548 
Elektřina z OZE 0 28 516 85 548 
Teplo z fosilních paliv 0 -201 359 -567 417 
Teplo z OZE 0 132 366 360 337 
Podíl výroby energií vůči referenčnímu stavu 
Výroba elektřiny 1,00 100,00% 100,00% 
Výroba tepla 1,00 95,35% 86,04% 
Elektřina kogenerací 1,00 95,00% 85,00% 
Teplo kogenerací 1,00 94,89% 84,91% 
Elektřina z fosilních paliv 1,00 90,00% 70,00% 
Elektřina z OZE 1,00 566,79% 1500,37% 
Teplo z fosilních paliv 1,00 86,40% 61,66% 
Teplo z OZE 1,00 4637,74% 12453,00% 

Tato tabulka popisuje jednotlivé druhy výroby tepla a elektřiny v navržených variantách řešení 
energetického zásobování statutárního města Přerov. V tabulce lze sledovat, že dochází ke snížení 
potřeby tepla v obou variantách. Na tomto snížení se podílí hlavně snížení výroby tepla z fosilních 
paliv. Naopak u obnovitelných zdrojů dochází k růstu jejich podílu oproti současnému stavu. 

6.5.2  Vliv na investiční náklady 

Investiční náklady jednotlivých scénářů vyjadřují hodnotu znovupořízení zařízení pro energetické 
transformace (výroba tepla a elektřiny). Nejvyšší investiční náklady předpokládá varianta scénáře 
cíleného vývoje, kde zvýšení investičních nákladů je dáno náklady na pořízení solárních kolektorů. 
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Obrázek 43 Přehled investičních nákladů 

 

6.5.3  Vliv na náklady vstupů (paliva a energie) 

Vzhledem k navrženým úsporám ve spotřebě energie a vyššímu využití OZE jsou nejnižší náklady na 
vstupní energii ve scénáři cíleného vývoje. 
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Obrázek 44 Přehled nákladů na vstupy 

 

 

 

112



CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice, dopravě a životním prostředí 

Jindřišská 17, 110 00  Praha 1, tel.: 224922989, fax: 224922072, e-mail: energetika@cityplan.cz 

6.5.4  Vliv na náklady na provoz a údržbu 

Tyto náklady zahrnují fixní náklady na opravy a údržbu a variabilní nepalivové náklady. Nejnižší 
variabilní náklady na provoz a údržbu jsou ve scénáři cíleného vývoje, a to z důvodu předpokládaných 
úspor a vyššího využití OZE. 
Obrázek 45 Přehled nákladů na provoz a údržbu 

 
 

6.5.5  Vliv na zábor půdy 

Vzhledem k předpokládanému zvýšení využití OZE (spoluspalování biomasy v Teplárně Přerov) 
ovlivňují scénáře přirozeného i cíleného vývoje oproti referenčnímu využití půdy, zejména 
zemědělských ploch, kde se předpokládá produkce energetické biomasy. Zábor půdy pro vlastní 
energetické technologie zůstává ve všech scénářích prakticky beze změny. 
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6.5.6  Vliv na celkovou účinnost energetického systému 

Celková účinnost energetického systému města je dána podílem celkové dodané energie a celkové 
primární energie. Z tabulky 3 je patrné, že nejvyšší účinnost energetického systému města předpokládá 
scénář cíleného vývoje. Dle nové normy EU (CEN prEN 15316-4-5) uvádíme i faktor primární 
energie, který je převrácenou hodnotou celkové účinnosti. 
Tabulka 64 Celková účinnost energetického systému 

(MWh/rok) Referenční 
stav 

Přirozený 
vývoj 

Cílený     
vývoj 

Výroba elektřiny  291 270 291 270 291 270 
Výroba tepla  1 482 997 1 414 003 1 275 917 
Výroba energie celkem  1 774 267 1 705 273 1 567 187 
Spotřeba primárních 
energetických zdrojů  5 395 674 5 136 741 4 623 541 

Celková účinnost 32,88% 33,20% 33,90% 
Faktor primární energie 3,041 3,012 2,950 
Spotřeba neobnovitelných 
primárních energetických zdrojů 5 383 852 4 623 294 3 257 757 

Faktor neobnovitelné primární 
energie 3,034 2,711 2,079 

Logicky nejlepší výsledky dosahuje cílený scénář s vyšším využitím obnovitelných zdrojů energie. 

 

6.5.7  Vliv na produkci znečišťujících látek a skleníkových plynů 

• Vliv na produkci emisí znečišťujících látek 

Nejnižší produkci emisí znečišťujících látek (SO2, NOX, tuhých látek, CO a VOC) dosahuje scénář 
cíleného vývoje, kde se předpokládá vyšší nárůst spotřeby biomasy (spoluspalování v teplárně), 
a snížení spotřeby proplástku a zemního plynu než je modelováno u scénáře přirozeného vývoje 
i referenčního stavu. 
Tabulka 65 Produkce emisí znečišťujících látek 

Varianta [t] SO2 NOx Tuhé látky CO NMVOC 
Referenční stav 934 2 791 38 1 051 55 
Přirozený vývoj 892 2 661 38 1 002 54 
Cílený vývoj 808 2 397 38 904 51 
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Obrázek 46 Produkce znečišťujících látek 

Referenční stav Přirozený vývoj Cílený vývoj

Tuhé látky 38 38 38

SO2 934 892 808

NOx 2 791 2 661 2 397

CO 1 051 1 002 904

NMVOC 55 54 51
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• Vliv na produkci skleníkových plynů 

Nejnižší emise skleníkových plynů (zejména CO2) má scénář cíleného vývoje, kde je modelován 
nárůst spotřeby biomasy, snížení spotřeby černého uhlí a zemního plynu. 
Tabulka 66 Produkce CO2 

Varianta [t] CO2-ekviv CO2 
Referenční stav 2 064 439 1 780 814 
Přirozený vývoj 1 940 245 1 695 682 
Cílený vývoj 1 697 494 1 523 237 
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Obrázek 47 Produkce CO2 

Referenční stav Přirozený vývoj Cílený vývoj

CO2‐ekviv 2 064 439 1 940 245 1 697 494

CO2 1 780 814 1 695 682 1 523 237
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6.5.8  Vliv na úsporu neobnovitelných primárních energetických zdrojů 

Největší úspory neobnovitelných primárních energetických zdrojů dosahuje scénář cíleného vývoje, 
který předpokládá snížení spotřeby fosilních paliv (proplástek a zemní plyn) a zvýšení využití OZE 
(biomasa a solární energie). 
Tabulka 67 Spotřeba primární energie 

Varianta 
[GWh] Celkem Neobnovitelná Obnovitelná

Referenční stav 5 395 5 384 11 
Přirozený vývoj 5 136 4 623 513 
Cílený vývoj 4 623 3 258 1 365 
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Obrázek 48 Spotřeba primární energie  

Referenční stav Přirozený vývoj Cílený vývoj

Obnovitelný 11 513 1 365

Neobnovitelný 5 384 4 623 3 258
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Obrázek 49 Nárůst spotřeby obnovitelných zdrojů energie 

Referenční stav Přirozený vývoj Cílený vývoj

Nárůst OZE 4 213 11 373

Referenční stav 100 100 100
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6.5.9  Vliv na pracovní příležitosti 

Vzhledem k předpokládanému zvýšení využití spoluspalování biomasy v Teplárně Přerov u scénáře 
přirozeného i cíleného vývoje dojde oproti referenčnímu stavu k nárůstu pracovních příležitostí 
 v oblasti zemědělství (produkce energetické biomasy). 

 

6.6  Komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému města 

6.6.1  Stanovení rozhodovacích indikátorů pro vícekriteriální hodnocení a jejich vah 

Stanovení indikátorů 

Pro jednoduchost a průhlednost vícekriteriálního hodnocení byly zvoleny čtyři hlavní skupiny 
indikátorů, které vyjadřují nejvýznamnější ovlivnění životního prostředí a udržitelného rozvoje. 
Přehled těchto indikátorů je uveden v následující tabulce. 
Tabulka 68 Indikátory udržitelného rozvoje energetického systému 

Rozměr udržitelného rozvoje Indikátor Jednotka 

Ekonomické hledisko Investiční náklady 

Palivové náklady 

Provozní náklady 

Tis. Kč 

Tis. Kč 

Tis. Kč 

Energetické hledisko Celková spotřeba energie 

Spotřeba neobnovitelné energie 

MWh 

MWh 

Environmentální hledisko Emise NOx 

Emise CO2 

Emise SO2 

Emise tuhých látek 

Emise CO 

Emise VOC 

Tis. Kč 

Tis. Kč 

Tis. Kč 

Tis. Kč 

Tis. Kč 

Tis. Kč 

Sociální hledisko Pracovní příležitosti 

Míra bezpečnosti dodávky energie

RJ 

RJ 

Pozn.: RJ – relativní jednotka 
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Výpočet hodnot uvedených v následující tabulce byl proveden v programu GEMIS a je uveden 
v obrázcích a grafech v kapitolách 6.5.2 až 6.5.8. 
Tabulka 69 Vstupní hodnoty indikátorů (kritérií) 

Varianty 
Indikátor Označení 

indikátoru Referenční stav Přirozený vývoj Cílený vývoj
Investiční náklady P1 378 138 378 138 389 115 
Palivové náklady P2 1 112 408 1 062 743 956 535 
Provozní náklady P3 1 006 602 979 374 925 042 
Celková spotřeba energie P4 1 774 267 1 705 273 1 567 187 
Spotřeba fosilních paliv P5 1 765 241 1 535 366 1 112 276 
Emise NOx P6 190 931 182 012 163 982 
Emise CO2 P7 1 522 596 1 449 808 1 302 368 
Emise SO2 P8 79 860 76 276 69 045 
Emise tuhých látek P9 648 647 644 
Emise CO P10 8 982 8 567 7 731 
Emise VOC P11 209 205 195 
Pracovní příležitosti P12 3 2 1 
Míra bezpečnosti dodávek energie P13 1 2 3 

Pozn.: RJ – relativní jednotka, vyjádřená číselnou stupnicí, 1 – vysoká, 2 – střední, 3 - nízká 

 

Stanovení vah 

Metoda vícekriteriálního vyhodnocení vyžaduje kromě formulace hodnotících kritérií (indikátorů) 
rovněž stanovení váhy jednotlivých kritérií, které číselně vyjadřují relativní důležitost kritérií. Pro 
stanovení vah existuje řada metod, z nichž jsme vybrali jednodušší metodu založenou na stromu cílů. 

Stanovení vah kritérií pomocí metody stromu cílů bylo provedeno na základě expertního odhadu dle 
těchto postupných kroků: 

• 1. krok - určí se relativní váhy cílů 2. úrovně tak, aby jejich součet byl roven 1, tj. aby byly 
normovány; 

• 2. krok - stanoví se relativní váhy cílů získaných rozkladem k-tého cíle na 3. úrovni tak, aby 
jejich součet byl opět roven 1; 

• 3. krok - výslednou váhu j-tého kritéria na nejnižší úrovni se získá vynásobením relativních 
vah na spojnici j-tého kritéria s vrcholem - základním cílem. 
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Obrázek 50 Stanovení vah 

 
 

6.6.2  Metodika vícekriteriálního hodnocení 

Pro daný problém vícekriteriálního hodnocení je vhodná tzv. teorie kardinálního užitku MUT 
(Multiatribute Utility Theory). Vychází z filozofického předpoklad, že souhrnná kvalita životního 
prostředí pro dané území je určena podstatnými (kardinálními) vlastnostmi jeho jednotlivých složek, 
které lze posoudit dostupnými ukazateli. 

Aplikace metody probíhá ve dvou základních krocích: 

• první krok, ve kterém se stanoví dílčí kriteriální funkce (dílčí funkce užitku) pro jednotlivé 
ukazatele; 

• druhý krok, pak spočívá ve stanovení a poté výpočtu hodnot globální funkce užitku (užití 
stanovených vah). 
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Tabulka 70 Multikriteriální hodnocení – výpočet dílčího užitku 

U 
Indikátor j +/- P min P max P prům delta j P poč P konc K 

V1 V2 V3 

P1 1- 378 138,00 389 115,00 381 797,00 1 097,70 377 040,30 390 212,70 0,6309 0,7915 0,7915 0,0534 

P2 2- 956 535,00 1 112 408,00 1 043 895,33 15 587,30 940 947,70 1 127 995,30 1,1971 0,0989 0,4017 0,9489 

P3 3- 925 042,00 1 006 602,00 970 339,33 8 156,00 916 886,00 1 014 758,00 1,1786 0,0975 0,4107 0,9465 

P4 4- 1 567 187,00 1 774 267,00 1 682 242,48 20 708,00 1 546 479,00 1 794 975,00 1,1794 0,0975 0,4103 0,9466 

P5 5- 1 112 275,60 1 765 241,00 1 470 960,73 65 296,54 1 046 979,05 1 830 537,54 1,1570 0,0958 0,4213 0,9436 

P6 6- 163 981,83 190 931,40 178 974,96 2 694,96 161 286,87 193 626,36 1,1821 0,0977 0,4090 0,9470 

P7 7- 1 302 367,64 1 522 595,97 1 424 923,91 22 022,83 1 280 344,80 1 544 618,80 1,1827 0,0978 0,4087 0,9471 

P8 8- 69 044,58 79 859,94 75 060,05 1 081,54 67 963,04 80 941,48 1,1816 0,0977 0,4093 0,9469 

P9 9- 644,11 647,86 646,39 0,38 643,74 648,24 1,3857 0,1136 0,3088 0,9680 

P10 10- 7 731,03 8 981,93 8 426,51 125,09 7 605,94 9 107,02 1,1808 0,0976 0,4097 0,9468 

P11 11- 195,20 208,98 203,05 1,38 193,82 210,36 1,2329 0,1017 0,3842 0,9533 

P12 12- 1,00 3,00 2,00 0,20 0,80 3,20 1,0000 0,0833 0,5000 0,9167 

P13 13- 1,00 3,00 2,00 0,20 0,80 3,20 1,0000 0,9167 0,5000 0,0833 

  Celkem 2,7874 5,7652 10,5483

Pozn.: + přímá závislost: čím vyšší hodnota, tím lépe pro ŽP; - nepřímá závislost: čím nižší hodnota, 
tím hůře pro ŽP, U – vektor užitku, Vi  -  varianta řešení pro i = 1,2, ..., m, kde m je celkový počet 
předem vypracovaných odlišných  posuzovaných variant; Py -   podstatný parametr, který lze použít 
jako kritérium pro kvalitativní posouzení, když  y = 1,2, ..., z,  kde z je celkový počet vybraných 
kritérií; Pj

(y)- ukazatel kritéria jako hodnota analyticky zjištěného popř. odhadnutého parametru pro  j = 
1,2,...,n(y), kde n je celkový počet ukazatelů v objektivních či subjektivních jednotkách, jako j-tý dílčí 
důsledek varianty Vi, nebo pro zjednodušení zkráceně Pj ;  P -   vektor parametrů, pro který je P = [P1 
... Pz]; P -   celkový důsledek Vi , pro který je P = [P1 ... Pn]; w j -  váhový či kvantitativní multiplikátor, 
tj. relativní význam vyšetřovaného Pj

(y)  v rámci celého souboru j = 1,2, ..., n (y); Uj -  dílčí funkce 
užitku jako kvalitativní multiplikátor mající charakter transformační funkce  (vyhodnocovací křivky)  
fj (Pj

(y)),  nabývající hodnoty v intervalu  0 ≤ Uj ≤ 1; Ui -   vícerozměrný vektor či celková funkce 
užitku; K – výpočtem stanovený ukazatel; P min - nejnižší hodnota Pj ze všech variant Vi; P max – 
nejvyšší hodnota Pj ze všech variant Vi;  P prům – průměrná hodnota Pj ze všech variant Vi; Ppoč - 
počátek transformačního prostoru; Pkon  - konec transformačního prostoru; 
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Tabulka 71 Multikriteriální hodnocení včetně použití stanovených vah 

U U' 
Indikátor 

V1 V2 V3 
Váhy 

V1 V2 V3 
P1 0,7915 0,7915 0,0534 0,120 0,0950 0,0950 0,0064 
P2 0,0989 0,4017 0,9489 0,090 0,0089 0,0361 0,0854 
P3 0,0975 0,4107 0,9465 0,090 0,0088 0,0370 0,0852 
P4 0,0975 0,4103 0,9466 0,090 0,0088 0,0369 0,0852 
P5 0,0958 0,4213 0,9436 0,210 0,0201 0,0885 0,1982 
P6 0,0977 0,4090 0,9470 0,045 0,0044 0,0184 0,0426 
P7 0,0978 0,4087 0,9471 0,060 0,0059 0,0245 0,0568 
P8 0,0977 0,4093 0,9469 0,060 0,0059 0,0246 0,0568 
P9 0,1136 0,3088 0,9680 0,060 0,0068 0,0185 0,0581 

P10 0,0976 0,4097 0,9468 0,030 0,0029 0,0123 0,0284 
P11 0,1017 0,3842 0,9533 0,045 0,0046 0,0173 0,0429 
P12 0,0833 0,5000 0,9167 0,060 0,0050 0,0300 0,0550 
P13 0,9167 0,5000 0,0833 0,040 0,0367 0,0200 0,0033 

 2,7874 5,7652 10,5483 Celkem 0,2137 0,4591 0,8043 
 

Na základě multikriteriálního hodnocení variant rozvoje energetického systému statutárního města 
Přerov lze považovat za preferenční variantu scénáře cíleného vývoje, což je patrné z předcházející 
tabulky, kde dosáhla nejvyšší hodnoty kardinálního užitku (viz poslední řádek tabulky). Jeho realizace 
je sice investičně náročnější, ale jeho zásadním přínosem je: 

• snížení produkce emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování situovaných ve městě; 

• zvýšení hospodárnosti užití energie; 

• vysoké využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie; 

• snížení imisních koncentrací v území. 

 

6.6.3  Analýza rizika jednotlivých variant 

Při hodnocení rizik jednotlivých variant vývoje energetické systému statutárního města lze rozlišit 
nejčastěji se vyskytující druhy rizik: 

• Technické - spojené s uplatňováním pokrokových technických řešení a spolehlivostí 
provozních stavů; 

• Výrobní - spojené nejčastěji s omezeností zdrojů ohrožující průběh výrobního procesu a jeho 
finální výsledky; 

• Ekonomické - spojené především s nákladovými riziky vyvolanými růstem cen jednotlivých 
nákladových položek, inflací, rizika finanční a rozpočtové politiky, atd.; 

• Tržní - spojené s úspěšností výrobců či podnikatelských subjektů na trhu; 

• Finanční - spojené s riziky na kapitálovém trhu, vývoji úrokových sazeb, apod.; 

• Ekologické a klimatické - spojené s riziky náhlých změn imisních a klimatických stavů; 

• Sociálně-politické - spojené s realizací vládní makroekonomické a sociální politiky, rizika 
vyvolaná politickou či národnostní nestabilitou, aj. 

Z hlediska cílů územní energetické koncepce jde však především o to, aby energetický systém města 
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Přerov byl udržitelný a bezpečný. Téma energetické bezpečnosti dodávek energie i bezpečnosti 
zařízení je pro ČR zásadní, protože ovlivňuje ekonomickou a politickou stabilitu evropského regionu. 
Základními prvky energetické bezpečnosti jsou dobře fungující trhy a diverzifikace zdrojů energie, 
geografického původu a přepravních tras. Současné i budoucí bezpečnostní hrozby vyžadují zvyšovat 
odolnost a snižovat zranitelnost kritické infrastruktury, aby se udrželo riziko vzniku krizových stavů 
v přijatelných mezích. Ke zvýšení energetické bezpečnosti napomáhá i decentralizace zdrojů, včetně 
využívání místních obnovitelných zdrojů energie. 

Míra bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie lze proto vyjádřit i jako poměr místních, domácích 
(z ostatních regiónů v ČR) a dovážených zdrojů energie. Tento poměr je patrný z následujícího 
obrázku. 
Obrázek 51 Vyjádření udržitelnosti a bezpečnosti dodávek energetického systému 
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Je zřejmé, že nejvyšší míru udržitelnosti a bezpečnosti dodávek poskytuje cílený scénář, zaměřený na 
vyšší využívání místních zdrojů. Jejich zásobovací řetězce jsou kratší a proto méně zranitelné. Jsou 
i méně závislé na výkyvy světových cen energie, než například zemní plyn. 
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7. NÁVRH ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ROZVOJE 
ENERGETICKÉHO SYSTÉMU MĚSTA - NÁVRH UPLATNITELNÝCH 
OPATŘENÍ A AKČNÍ PLÁN 

7.1 Stanovení zásad užití jednotlivých druhů paliv a energie (závazná část koncepce) 
Na základě provedených výpočtů a zpracovaných analýz, doporučujeme při výběru paliv, energií a 
způsobů jejich užití při výrobě a dodávce tepla uplatnit následující obecný postup výběru jak u 
stávajících objektů, tak objektů které budou postaveny v rozvojových plochách: 

Preferovat centralizovaný způsob výroby tepla před individuálním. Přednostně pro vytápění a 
výrobu TUV v objektech uplatňovat síťové druhy energií – teplo z CZT anebo zemního plynu. 

Pokud je v místě ekonomicky dostupný systém CZT, přednostně využít tento způsob dodávky tepla 
pro zásobování objektu. Pokud v místě není ekonomicky dostupný systém CZT, přednostně použít 
k vytápění zemní plyn, je-li ekonomicky dostupný. (U stávajících objektů vytvářet podmínky pro 
zprovoznění nevyužívaných plynových přípojek.) 

U objektů, které nejsou napojeny na rozvod CZT nebo zemního plynu, upřednostňovat využití 
obnovitelných zdrojů energie před spalováním tuhých fosilních paliv, využívat zdroje s minimálními 
dopady na znečištění ovzduší. 

Spalování tuhých fosilních paliv v individuálních zdrojích je nežádoucí, pokud nejsou využity 
moderní zplyňovací kotle. 

Využívat solární energii, a to jak formou pasivní (orientace objektu vzhledem ke světovým stranám a 
využití pasivních prvků při architektonickém návrhu budovy), tak i aktivní formou – instalací 
solárních panelů (nejlépe integrovaných do střechy objektu). 

Na celém území Přerova jsou dostupné zdroje elektřiny, zemního plynu i nesíťových paliv (uhlí, olej, 
dřevo, LPG apod.). Typologie území je tedy dána dostupností CZT. Z hlediska typologie lze pak 
území města rozdělit do tří kategorií. 
Tabulka 72  Přehled typů území z hlediska dostupnosti CZT 

 

 

 

 

 

Typ území Dostupné CZT Plánované CZT
1 + -
2 - +
3 - -

V následující tabulce jsou charakterizovány jednotlivé typy území a zároveň jsou v ní stanoveny 
doporučené formy zásobování energií pro vytápění objektů umístěných v tomto území.  

V tabulce jsou také uvedena proaktivní doporučení pro případ krizové situace, která jsou prevencí 
proti ztrátám na zdraví, životech a majetku a která snižují nároky na evakuaci obyvatel v případě 
dlouhodobého výpadku elektřiny. 

Z hlediska ochrany životního prostředí by nemělo být přípustné (ani podmíněně) spalování nesíťových 
paliv v oblastech, kde jsou dostupné alespoň dvě síťové energie a třetí alespoň potenciálně – jedná se o 
typy území 1 a 2. V případě území 3 lze spalování nesíťových paliv podmíněně připustit. 

Ve všech typech území lze podmíněně připustit využívání biomasy, přestože se jedná o nesíťové 
palivo, jehož spalováním jsou produkovány emise. Jedná se ovšem o obnovitelný zdroj, čímž splňuje 
(oproti fosilním palivům) nároky na udržitelnost a bezpečnost dodávek energie. Je však nutné dodržet 
jisté kvalitativní požadavky na spalovanou biomasu, není vhodné spalovat příliš vlhkou nebo 
kontaminovanou biomasu, dřevo se zbytky nátěrů nebo spalovat odpady aj. Tuto skutečnost ovšem 
není snadné zajistit, neboť odpadní dřevo (stará okna, dveře, nábytek apod.) a odpady bývají často 
k dispozici zdarma a v případě tuhých zim, kdy je topné období delší než obvykle, pak mnoho 
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subjektů takto ulehčuje svému rozpočtu. 

Elektřina je považována za čistý zdroj, ovšem není tomu zcela tak. Většinový podíl na výrobě 
elektřiny v ČR mají hnědouhelné a jaderné elektrárny, které produkují množství emisí a odpadů, a tím 
zatěžují životní prostředí. Velikost této zátěže je zmírněna pokud je elektřina vyráběna společně s 
teplem v kogeneračních jednotkách, jako je tomu v Teplárně Přerov. V následujících tabulkách je tedy 
elektřina uvedena jako podmíněně přípustný zdroj použitelný v případě, že nelze vytápět CZT, 
zemním plynem nebo energií z obnovitelných zdrojů. 

Typologii území je možné využít při zpracování územního plánu Statutárního města Přerova. 
Tabulka 73  Doporučené formy zásobování energií v jednotlivých typech území 

Typ území  
1 

Katastrální území Vlastní katastrální území města Přerova – jihovýchodní 
část, východní část, severozápadní část, Předmostí 

Dostupnost energií V území jsou přivedeny CZT i zemní plyn  
Zásady zásobování energií u nových staveb a rekonstrukcí 

Přípustná forma CZT, solární energie 
Podmíněně přípustná forma biomasa, zemní plyn, elektřina 
Podmínka přípustnosti nedostupnost CZT 
Nepřípustná forma LPG, olej, koks, uhlí, spalování odpadu 

Je třeba zajistit elektrickou energii pro provozuschopnost 
CZT (zdroje, předávací stanice, řídící systém). Zdroje je 
třeba přednostně řešit jako kogenerační se synchronními 
generátory. 

Je třeba zajistit elektrickou energii pro elektroniku 
plynových kotlů a oběhové čerpadlo - výkon: cca 100W  

Je třeba zajistit elektrickou energii pro elektroniku solárních 
systémů a oběhové čerpadlo - výkon: cca 100W 

Hledisko energetické bezpečnosti 

U objektů vytápěných elektřinou je třeba zajistit alespoň 1 
nouzový zdroj tepla nezávislý na elektřině, např. krbová 
kamna 
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Typ území  
2 

Katastrální území Újezdec 
Dostupnost energií Na území je přiveden zemní plyn, zájmové 
  území pro přivedení CZT. 

Zásady zásobení energií u nových staveb a rekonstrukcí 
Přípustná forma CZT, solární energie 
Podmíněně přípustná forma biomasa, zemní plyn, elektřina 
Podmínka přípustnosti nedostupnost CZT 
Nepřípustná forma LPG, olej, koks, uhlí, spalování odpadu 

Je třeba zajistit elektrickou energii pro provozuschopnost 
budoucích systémů CZT (zdroje, předávací stanice, řídící 
systém). Zdroje je třeba přednostně řešit jako kogenerační 
se synchronními generátory. 
Je třeba zajistit elektrickou energii pro elektroniku 
plynových kotlů a oběhové čerpadlo - výkon: cca 100W  
Je třeba zajistit elektrickou energii pro elektroniku solárních 
systémů a oběhové čerpadlo - výkon: cca 100W 

Hledisko energetické bezpečnosti 

U objektů vytápěných elektřinou je třeba zajistit alespoň 1 
nouzový zdroj tepla nezávislý na elektřině, např. krbová 
kamna 

 

Typ území  
3 

Katastrální území Popovice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, 
Henčlov, Vinary, Lýsky, Žeravice, Penčice, Penčičky 

Dostupnost energií Na území je přiveden zemní plyn, přivedení 
  CZT není plánováno. 

Zásady zásobení energií u nových staveb a rekonstrukcí 
Přípustná forma ZP, solární energie 

biomasa, elektřina, LPG, nízkosirný olej, 
Podmíněně přípustná forma 

koks, příp. nízkosirné uhlí 
Podmínka přípustnosti ekologická přijatelnost 
Nepřípustná forma spalování odpadu 

Je třeba zajistit elektrickou energii pro elektroniku kotlů 
(zemní plyn, LPG, olej, biomasa, koks, uhlí) a oběhové 
čerpadlo - výkon: cca 100W. Zvažovat použití 
kogeneračních systémů s plynovými motory či 
mikroturbínami se synchronními generátory. 
Je třeba zajistit elektrickou energii pro elektroniku solárních 
systémů a oběhové čerpadlo - výkon: cca 100W  

Hledisko energetické bezpečnosti 

U objektů vytápěných elektřinou je třeba zajistit alespoň 1 
nouzový zdroj tepla nezávislý na elektřině, např. krbová 
kamna. 

Pozn.: Pořadí paliv uváděných v tabulkách nevyjadřuje priority, paliva uvedená v jednom řádku jsou z hlediska 
povolování rovnocenná.  
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7.2 Návrh Programů a stanovení priorit 
Při řešení budoucnosti energetického systému města Přerova je třeba: 

1. zaměřit se na osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti, vzbudit zájem a získat podporu 
občanů pro propagaci a naplňování cílů ÚEK, 

2. přednostně řešit a vyhodnocovat, zda existují u objektů možnosti úspor energie, neboť je 
třeba šetřit zdroji obecně – fosilními i obnovitelnými (nejlevnější energie je energie, kterou 
nespotřebujeme), 

3. dále přednostně využívat obnovitelné zdroje energie; 

4. řídit se zásadami užití jednotlivých druhů energie uvedenými v kapitole 7.1. 

Jednotlivé programy ÚEK jsou podrobně popsány v kapitole 6.4 a následující tabulka uvádí jejich 
pořadí dle priority.  

 

Tabulka 74  Priority jednotlivých programů 

Priorita 
programu 

Název programu Podstata programu Potenciál 
programu 

Priorita 

1 Program tepelné ochrany 
objektů 

Snižování tepelných ztrát 
při rekonstrukcích objektů 

Velký Vysoká 

1 Program rekuperace Recyklace tepla 
z odpadního vzduchu a 
vody 

Malý Vysoká 

2 Program nízkoenergetické 
a pasivní výstavby 

Dosažení nízkých tepelných 
ztrát při výstavbě nových 
objektů 

Malý Střední 

2 Program teplo sluncem Instalace solárních systémů 
pro přitápění a ohřev TUV 
(s akumulací tepla) 

Střední Střední 

2 Program teplo biomasou Výroba tepla s biomasy, 
pěstování energetických 
rostlin, výroba biopaliv 

Malý Střední 

3 Program bioplynové 
stanice 

Výroba tepla (a elektřiny) 
z bioplynu) 

Malý Střední 

3 Program využívání 
kombinované výroby 
elektřiny a tepla (chladu) 

Využití kogenerace, 
teplárenství 

Malý Vysoká 

3 Program zvýšení 
spolehlivosti zásobování 
energií 

Postupy v případě 
krizových situací 

Velký Střední 
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7.3 Způsoby a zdroje financování programů  

7.3.1 Využití financování ze zdrojů Evropské Unie 

Operační program Životní prostředí 

Globálním cílem OP ŽP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu 
udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního 
prostředí. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro 
život, práci a investice. Důsledkem investiční atraktivity je zvyšování nejen zaměstnanosti, ale 
zejména konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v regionech. 

Následující tabulka stanoví oblasti podpory, které se přímo týkají energetiky a realizace programů 
ÚEK Statutárního města Přerova.  

Detailní podmínky jsou stanoveny v Implementačním dokumentu OPŽP a jednotlivých výzvách, které 
jsou vyhlašovány v Ministerstvem životního prostředí. 

Operační program Životní prostředí ještě nebyl schválen Evropskou komisí a není v tuto chvíli možné 
předjímat, zda nedojde ke změnám některých oblastí podpory.  

Veškeré informace o aktuálních výzvách je možné najít na www.opzp.cz. 
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Tabulka 75 Oblasti podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 

Minimální/Maxi-
mální výše 
podpory 

Oblast podpory Aktivita Typ žadatele 

Tis. Kč % 

pořízení nízkoemisních spalovacích zařízení 
pro rodinné domy 

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby, 
Fyzické osoby - nepodnikatelé 

50/400 85 

pořízení nízkoemisních spalovacích zařízení 
pro bytové domy 

Družstva, Společenství vlastníků jednotek, Obce 
a města, Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí a měst, Svazky obcí, Podnikatelské 
subjekty – fyzické osoby, Fyzické osoby - 
nepodnikatelé 

500/není 
stanovena 

85 

2.1.1 Snížení imisní zátěže ze 
zdrojů v bytových a rodinných 
domech 

rozšíření stávající středotlaké sítě při 
současném zajištění přechodu na spalování 
plynných paliv u jednotlivých zdrojů 

Obce a města, Svazky obcí, Kraje 

 
500/není 
stanovena 

85 

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní 
zátěži obyvatel omezením emisí z 
energetických systémů včetně CZT 

pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, 
který splňuje hodnoty nejlepší emisní htřídy a 
případné současné snížení energetické 
spotřeby. U podnikatelských subjektů bude 
podporováno pořízení zdroje o jmenovitém 
tepelném výkonu do 1 MW včetně případného 
současného snížení energetické spotřeby. 
Nebudou podporována zařízení spalující 
fosilní paliva, kromě zemního plynu 

Obce a města, Příspěvkové organizace a 
organizační složky obcí a měst,  Svazky obcí, 
Příspěvkové organizace a organizační,  složky 
krajů, Kraje, Státní podniky,  Státní organizace, 
Česká republika –  prostřednictvím 
organizačních složek státu, Příspěvkové 
organizace – stát, Občanská sdružení, Církve a 
náboženské společnosti 

500/není 
stanovena 

85 
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 nově budované rozvody CZT v nových 
lokalitách a rozšiřování stávajících rozvodů za 
účelem připojení nových zákazníků 

Obce a města, Příspěvkové organizace a 
organizační složky obcí a měst, Svazky obcí, 
Příspěvkové organizace a organizační, složky 
krajů, Kraje, Státní organizace, Česká republika 
–  prostřednictvím organizačních složek státu, 
Příspěvkové organizace – stát, Ostatní 
nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 
50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními 
subjekty, Obchodní společnosti vlastněné z více 
než 67 % majetku obcemi či jinými 
veřejnoprávními subjekty, Obchodní společnosti 
vlastněné z méně než  67 % majetku obcemi či 
jinými veřejnoprávními subjekty, Družstva 

500/není 
stanovena 

85 

2.2 – Úspory energie opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát 
rodinných domů tak, aby po realizaci projektu 
objekt splňoval nízkoenergetický nebo vyšší 
standard 

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby 

Fyzické osoby - nepodnikatelé 

do 10 % stavebních 
nákladů rodinného, 
nebo bytového 
domu a maximálně 
300 tis. Kč na 
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 opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát 
bytových domů tak, aby po realizaci projektu 
objekt splňoval nízkoenergetický nebo vyšší 
standard 

Družstva, Společenství vlastníků jednotek, Obce 
a města, Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí a měst, Svazky obcí, Podnikatelské 
subjekty – fyzické osoby, Fyzické osoby - 
nepodnikatelé 

 

2.3 – Omezování emisí rekonstrukce spalovacích zdrojů 
s instalovaným výkonem větším než 5 MW za 
účelem snížení emisí NOX a prachových 
částic 

Obce a města, Příspěvkové organizace a 
organizační složky obcí a měst,  Příspěvkové 
organizace a organizační složky krajů, Kraje, 
Státní podniky, Státní organizace, Česká 
republika –  prostřednictvím organizačních 
složek státu,  Příspěvkové organizace – stát, 
Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z 
více než 50 % majetku obcemi či jinými 
veřejnoprávními subjekty, Obchodní společnosti 
vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či 
jinými veřejnoprávními subjekty, Obchodní 
společnosti vlastněné z méně než  67 % majetku 
obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, 
Družstva 

500/není 
stanovena 

85 

3.1 – Výstavba nových zařízení a 
rekonstrukce stávajících zařízení 
s cílem zvýšení využívání OZE pro 
výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a 
elektřiny 

výstavba a rekonstrukce centrálních a 
blokových kotelen, resp. zdrojů tepla 
využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek 
a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci 
s výstavbou centrální výrobny paliv včetně 
technologie, 
výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla 
využívajících OZE pro vytápění, chlazení a 
ohřev teplé vody. 

Obce a města, Příspěvkové organizace a 
organizační složky obcí a měst,  Svazky obcí, 
Příspěvkové organizace a organizační složky 
krajů, Kraje, Česká republika – prostřednictvím 
organizačních složek státu, Příspěvkové 
organizace – stát, Vysoké školy, Občanská 
sdružení, Církve a náboženské společnosti, 
Obecně prospěšné společnosti, Obchodní 
společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi 
či jinými veřejnoprávními subjekty, Bytová 
družstva, Společenství vlastníků jednotek 
 

500/není 
stanovena 

85 
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instalace fotovoltaických systémů pro výrobu 
elektřiny, 
výstavby a rekonstrukce malých vodních 
elektráren, 
výstavba elektráren spalujících biomasu 
(pevnou, plynnou nebo kapalnou), 
výstavba větrných elektráren, 
výstavba geotermálních elektráren. 

obce, města a jejich svazky Do maximální výše 
20 % investičních 
nákladů 

 

Instalace kogeneračních zařízení spalujících 
bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně 
technologie pro získávání a výrobu bioplynu, 
tj. např. bioplynové stanice, 
instalace kogeneračních zařízení využívajících 
pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, 
ORC, zplyňování biomasy + plynový motor 
apod.), 
kombinovaná výroba elektřiny a tepla z 
geotermální energie. 
 

Obce a města, Příspěvkové organizace a 
organizační složky obcí a měst,  Svazky obcí, 
Příspěvkové organizace a organizační složky 
krajů, Kraje, Česká republika – prostřednictvím 
organizačních složek státu, Příspěvkové 
organizace – stát, Vysoké školy, Občanská 
sdružení, Církve a náboženské společnosti, 
Obecně prospěšné společnosti, Obchodní 
společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi 
či jinými veřejnoprávními subjekty, Bytová 
družstva, Společenství vlastníků jednotek 
 

500//není 
stanovena 

85 

3.2 –Realizace úspor energie a 
využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry 

snižování spotřeby energie zlepšením tepelně 
technických vlastností obvodových konstrukcí 
budov (zateplení obvodových plášťů a 
střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce 
otvorových výplní), 
rekonstrukce otopných soustav, 
zvýšení účinnosti energetických systémů 
budov, 
implementace měřící a regulační techniky 
v systémech vytápění a chlazení. 
 

Obce a města, Příspěvkové organizace a 
organizační složky obcí a měst,  Svazky obcí, 
Příspěvkové organizace a organizační složky 
krajů, Kraje, Česká republika – prostřednictvím 
organizačních složek státu, Příspěvkové 
organizace – stát, Vysoké školy, Občanská 
sdružení, Církve a náboženské společnosti, 
Obecně prospěšné společnosti, Obchodní 
společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi 
či jinými veřejnoprávními subjekty 
 

do 10 % 
(15%)stavebních 
nákladů nové 
budovy pro 
nízkoenergetiký 
(pasivní standar) 
nové budovy 
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 aplikace technologií na využití odpadního 
tepla 

Obce a města, Příspěvkové organizace a 
organizační složky obcí a měst,  Svazky obcí, 
Příspěvkové organizace a organizační složky 
krajů, Kraje, Česká republika – prostřednictvím 
organizačních složek státu, Příspěvkové 
organizace – stát, Vysoké školy, Občanská 
sdružení, Církve a náboženské společnosti, 
Obecně prospěšné společnosti, Obchodní 
společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi 
či jinými veřejnoprávními subjekty 
 

500/není 
stanovena 

85 

3.3 – Environmentálně šetrné 
systémy vytápění a přípravy teplé 
vody pro fyzické osoby 

 

instalace solárních systémů pro ohřev teplé 
vody, případně přitápění,  
instalace kotlů na biomasu pro vytápění a 
přípravu teplé vody, 
instalace tepelných čerpadel pro vytápění a 
přípravu teplé vody, 
využití odpadního tepla (rekuperace). 

 

Fyzické osoby 40/není 
stanovena 

45 

 
 

Pozn.: V případě, že je žadatelem podnikatelský subjekt nebo jiný subjekt, jehož vlastní zdroje nemají povahu veřejných zdrojů, maximální výše podpory 
z Fondu soudržnosti nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež je pro 
program dána ve výši maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů.  
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Operační program Průmysl a inovace 

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a 
podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a 
rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných 
zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování 
spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. 

Na prioritní osu 3 Efektivní energie je z fondů EU vyčleněno 121,6 mil. €, tj. 4,0 % OPPI. Předmětem 
podpory je např. výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, 
rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla apod. 

Implementačním orgánem OPPI je Czechinvest a více informací je možné najít na internetových 
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz. Detailní podmínky jsou stanoveny 
v jednotlivých výzvách. 

http://www.mpo.cz/
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Tabulka 76 Oblasti podpory v rámci Operačního programu Průmysl a inovace 

Minimální/Maxim
ální výše podpory 

Oblast podpory Aktivita Typ žadatele 

Tis. Kč % 

3.1 Úspory energie a obnovitelné 
zdroje energie 

výstavba zařízení na výrobu a rozvod 
elektrické a tepelné energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 
rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za 
účelem využití obnovitelných zdrojů energie 

modernizace stávajících zařízení na výrobu 
energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti, 
zavádění a modernizace systémů měření a 
regulace, modernizace, rekonstrukce a 
snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla a 
využití ztrátové energie v průmyslových 
procesech 

podnikatelské subjekty (MSP; popř. v 
odůvodněných případech i velké podniky při 
omezení počtu zaměstnanců, územní 
samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané 
organizace 

- 85 
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Program EFEKT 

 

Tabulka 77 Oblasti podpory v rámci programu EFEKT 
 

Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie v ČR. Je zaměřen na osvětovou činnost, energetické plánování, 
investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým 
programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie.  

7.3.2 Financování ze zdrojů veřejných podpor ČR (ČEA,  SFŽP, …) 

Aktuální podmínky na daný rok jsou vyhlašovány v závěru předcházejícího roku. Aktuální informace 
je možné získat na adrese http://www.ceacr.cz, Česká energetická agentura, Vinohradská 8, 120 00, 
Praha 2, cea@ceacr.cz. V roce 2007 byly v rámci tohoto programu podporovány následující aktivity: 
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Státní fond životního prostředí 

Státní fond životního prostředí je odpovědný za realizaci Státního programu na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie (část B). Dotační programy se vyhlašují každý rok a jsou 
popsány v dokumentech Přílohy I a Přílohy II Směrnice MŽP č. 2/2005 o poskytování finančních 
prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky na opatření v rámci Státního 
programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. 

Příjem žádostí o podporu podle Příloh II byl ukončen 27. září 2007. Další vývoj této problematiky 
bude záviset na vyjednávání MŽP s Evropskou komisí a přijetí OPŽP. Aktuální informace je možné 
získat na www.sfzp.cz. 

Podporovány byly projekty v těchto oblastech. 

A. Podpora investičních projektů na využívání OZE: 

1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV pro byty a rodinné 
domy pro fyzické osoby, včetně ekologické výroby elektřiny pro vlastní spotřebu: 

a) kotle na biomasu,  

b) solární systémy na teplou vodu, 

c) solární systémy na přitápění a teplou vodu,  

d) systémy pro výrobu elektřiny 

2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí  

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody ve školství, 
zdravotnictví, a objektech sociální péče a objektech krajské a místní samosprávy 

4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby 

7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy 
a z bioplynu 

8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV v účelových 
zařízeních 

  

B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání OZE:  

1.B. Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na 
podporu využívání OZE  

2.B. Podpora vydávání knižních publikací  

 

Program PANEL – dotace na opravy 

Cílem programu je usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených 
panelovou technologií zahrnující též zlepšení jejich tepelně technických vlastností.  

Na základě nařízení vlády č. 63/2006 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení bude Fond s účinností od 1. dubna 2006 přijímat žádosti o dotaci na úhradu 
nákladů spojených s opravami panelového domu.   

PODMÍNKY poskytnutí: dotaci lze použít ke krytí části nákladů na odstranění 
statických poruch nosných konstrukcí, konstrukčních nebo funkčních vad, zejména 
vad nenosných obvodových stěn, zábradlí, atik a architektonických prvků, které byly 
důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací; opravy musí být provedeny v souladu 
s technickým řešením oprav a musí být ukončeny do 2 let ode dne uzavření smlouvy s 
Fondem o poskytnutí dotace. 
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PODÍL kolik % dotace: 40 %, max. 55 tis. Kč na jeden byt v panelovém domu 

KDO může žádat: Právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem panelového domu a společenství vlastníků  

KDE podávat žádost: SFRB 

KDY podávat žádost: průběžně 

AKTUALIZACE údajů, kontakt: http://www.sfrb.cz, Státní fond rozvoje bydlení, 
Dlouhá 13, 110 00, Praha 1, tel: 221 771 611, fax: 221 771 636 

Program PANEL – úroková dotace / bankovní záruka 

Program nepodporuje dílčí opravy a dílčí stavební zásahy, cílem je komplexní regenerace 
panelového domu. Dne 10. března 2004 byla přijata novela  č. 152/2004 Sb., kterou se mění 
nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části 
úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace 
nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb. 

PODMÍNKY poskytnutí: úvěr je poskytnut v české měně bankou s bankovní licencí 
na území České republiky a nemusí být zajišťován zástavou k nemovitosti; 
dodavatelem opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu jsou fyzické 
nebo právnické osoby, které mají zaveden a certifikován systém řízení jakosti 

PODÍL kolik % dotace: státní úroková dotace ve výši rozdílu splátek úvěru 
odpovídající snížení úroku z úvěru o 4 %; bankovní záruka za úvěr do výše max. 70 
% nesplacené jistiny; bezplatná odborně technická pomoc. 

KDO může žádat: Právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem panelového domu a společenství vlastníků  

KDE podávat žádost: http://www.cmzrb.cz, Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 584 

KDY podávat žádost: průběžně 

AKTUALIZACE údajů, kontakt: http://www.sfrb.cz, Státní fond rozvoje bydlení, 
Dlouhá 13, 110 00, Praha 1, tel: 221 771 611, fax: 221 771 636 

 

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům na poskytování dotací určených na podporu 
oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů (Program PANEL) v rozpočtu 
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 byl Fond nucen ke dni 5.10.2007 až do odvolání 
zastavit přijímání žádostí o tuto formu podpory.  

Omezení příjmu žádostí se netýká žádostí o poskytnutí bankovní záruky ČMZRB, a. s. za 
splácení úvěrů v rámci programu PANEL, žádosti o poskytnutí záruky ČMZRB, a. s. přijímá a 
vyřizuje dále bez omezení.  

 

http://www.sfrb.cz/
http://www.cmzrb.cz/
http://www.sfrb.cz/
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7.3.3 Financování z komerčních zdrojů 

Produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) 

Z produktů ČMZRB jsou pro oblast financování investic do oblasti úspor energie a obnovitelných 
zdrojů nejdůležitější program PROGRES a ZÁRUKA, které jsou ovšem určeny pouze malým a 
středním podnikům podle zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Program PROGRES 

PODMÍNKY poskytnutí: projekt musí mít charakter ekonomické činnosti uvedené v seznamu 
odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je přílohou programu, přičemž 
projekt zpracovatelského průmyslu podle OKEČ 15 a 17 nesmí být zaměřen na výrobu, 
zpracování a uvádění na trh produktů uvedených ve společné příloze č. 4 programů podpory 
MSP; projekt musí být realizován na území České republiky. 

PODÍL kolik % dotace: 2 mil. až 25 mil. Kč s pevnou roční úrokovou sazbou 3 % (pro 
projekty umístěné na území NUTS 2 - Severozápad pouze 2 %) 

Program ZÁRUKA 

PODMÍNKY poskytnutí: projekt musí mít charakter ekonomické činnosti uvedené v seznamu 
odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je přílohou programu, přičemž 
projekt zpracovatelského průmyslu podle OKEČ 15 a 17 nesmí být zaměřen na výrobu, 
zpracování a uvádění na trh produktů uvedených ve společné příloze č. 4 programů podpory 
MSP; projekt musí být realizován na území České republiky. 

PODÍL kolik % dotace: zvýhodněná bankovní záruka do výše 80% jistiny úvěru na max.15 let 

KDO může žádat: malé a střední podniky  

KDE podávat žádost: ČMZRB 

KDY podávat žádost: průběžně 

AKTUALIZACE údajů, kontakt: http://www.cmzrb.cz, Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 584 

 

Dotace privátních zahraničních společností 

Česká republika je pro zahraniční investice stále atraktivní zemí. Od některých investorů je možné za 
určitých smluvních podmínek získat dotaci, například na zavedení technologicky vyspělé výroby či 
modernizaci stávajících technologií. Konkrétní podmínky poskytnutí finančních prostředků stanovuje 
zahraniční společnost. 

 

Úvěry bank a stavební spoření 

Získání bankovního úvěru je většinou předpokladem uskutečnění projektu. Úvěry pro malé a střední 
podnikatele poskytuje většina komerčních bank. Obvyklá splatnost úvěrů se pohybuje mezi 8 až 10 
lety, v některých případech až 12 let. Úrokové sazby se v závislosti na bonitě klienta, kvalitě 
podnikatelského záměru, zajištění úvěru a skutečnosti, zda je úroková sazba fixní nebo proměnlivá 
pohybují mezi 5 a 7 % p.a. Na českém trhu si lze vybrat z široké nabídky bankovních produktů a 
služeb, včetně hypoték.  

Od roku 2003 běží v ČR program rozvoje komerčního financování energeticky úsporných 
projektů CEEF (Comercializing Energy Efficiency Finance 
http://www.ifc.org/ifcext/ceef.nsf/content/czech_home). Jeho cílem je pod vedením IFC (International 
Finance Corporation, součást skupiny Světové Banky) na jedné straně pomoci bankám při financování 
energetických a energeticky úsporných projektů, na straně druhé pak zvýšit úroveň přípravy těchto 

http://www.cmzrb.cz/app/rozcestnik/podpora-podnikani/programy/program-progres.htm
http://www.cmzrb.cz/app/rozcestnik/podpora-podnikani/programy/program-zaruka.htm
http://www.cmzrb.cz/
http://www.ifc.org/ceef/
http://www.ifc.org/ceef/
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projektů, snížit rizika jejich realizace a přispět tak k rozvoji v této oblasti. V programu je zapojená 
Česká spořitelna, a.s., Leasing České spořitelny a několik dalších bank a stavebních spořitelen se 
připravuje na vstup do programu v roce 2006. 

 

Služby České spořitelny 

Program Finesa – FINancování Energii Spořících Aplikací 

Vhodnými projekty jsou ty, které vedou ke zvýšení efektivnosti výroby, distribuce a spotřeby energie. 
Konkrétně se může jednat o účinnější kotle a pece, kogenerační jednotky, nové rozvody tepla, tepelné 
izolace budov, výměny oken aj. Mezi vhodné projekty patří i přestavby dopravních prostředků z nafty 
na zemní plyn. 

Významný potenciál pro využití programu Finesa představují projekty na výstavbu obnovitelných 
zdrojů energie. Mezi nejvhodnější patří výstavba větrných a vodních elektráren, výroba a zpracování 
biomasy a elektrárny na biomasu. 

Program FINESA České spořitelny lze kombinovat s dotačními tituly strukturálních fondů.  

PODMÍNKY poskytnutí: zpracovaný energetický audit - splnění kritérií efektivnějšího využití 
energie a snížení emisí skleníkových plynů 

PODÍL kolik % dotace: Investiční úvěr s částečnou garancí IFC až do výše 50 % úvěru, 2 až 
150 mil. Kč (za předpokladu podílu vlastních zdrojů ve výši 10 až 30 %) 

KDO může žádat: Průmyslové a zemědělské podniky, firmy z oblasti energetických služeb a 
energetických technologií, provozovatelé energetických provozů, provozovatelé nákladní a 
hromadné osobní dopravy 

KDE podávat žádost: jednotlivá komerční centra České spořitelny 

KDY podávat žádost: průběžně 

AKTUALIZACE údajů, kontakt: http://www.csas.cz/banka, Česká spořitelna, a.s., centrála - 
odbor Speciální programy, Budějovická 1912, 140 00 Praha 4, tel.: 261 072 411, fax: 261 072 
443 

 

Emisní obchodování 

V souvislosti s ratifikací Kjótského protokolu v únoru 2005 zavedla Evropská unie na svém území 
obchodování s emisemi skleníkových plynů (Emission Trading – ET) pro největší emitenty se 
jmenovitým tepelným příkonem spalovacího zařízení nad 20 MW (směrnice 2003/87/EC). Firmy, 
které se obchodování účastní, mohou emisní povolenky, které vlivem snížení emisí v období let 2005 
– 2007 oproti alokovanému množství ušetří, prodat jiným podnikům v rámci vnitřního trhu EU. 
V současné době se cena emisí pohybuje na úrovni 21-27 €/ tunu CO2. 

Podniky, které se vzhledem k velikosti jimi provozovaných zařízení nebudou moci emisního 
obchodování na úrovni EU přímo účastnit, mohou uspořené emise odprodat v rámci mechanismu Joint 
Implementation, který funguje v rámci Kjótského protokolu. Principielně je možné odprodat pouze 
emise ušetřené v době platnosti Kjótského protokolu, tj. v období let 2008 – 2012. Množství 
ušetřených emisí podléhá nezávislému ověření a celý proces včetně převodu emisí je značně 
administrativně náročný. Cenu lze očekávat na úrovni 3,5-5,5 €/ tunu CO2.  

Vzhledem k transakčním nákladům je nutno uvažovat o projektech v řádu minimálně 50 000 tun 
úspory CO2 ročně, eventuelně o sdružování většího množství podobných menších projektů a prodeji 
emisí přes prostředníky. Obchodování se v tomto případě nevztahuje jen na emise CO2, ale i na emise 
dalších skleníkových plynů (např. metan, SF6 atd.), jejichž ekvivalent z hlediska získaných kreditů je i 
mnohonásobek tuny CO2.  

Uspořené množství emisí je možno prodat již nyní a získat tak část finančních prostředků na potřebné 

http://www.csas.cz/
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investice, případně smluvně zajištěné toky hotovosti z prodeje emisních „kreditů“ mohou zlepšit 
finanční pozici projektu v očích banky.  

EPC - Energy Performance Contracting  

Metoda EPC – Energy Performance Contracting je jednou z možností public private partnership 
(partnerství veřejného a soukromého sektoru) a v češtině bývá vysvětlována jako úspory energie se 
zárukou, na klíč a bez investic zákazníka. Základním principem EPC je splácení realizovaného 
projektu až z prokazatelně dosažených úspor nákladů na energie. Realizaci projektu energetických 
úspor na objektech a zařízeních zákazníka na sebe přebírá specializovaná firma energetických služeb 
(ESCO), investice, úroky a náklady na služby ESCO splácí zákazník firmě ESCO po dosažení úspory 
v provozních nákladech a po dobu sjednanou smluvně. 

Splácení projektu se děje výhradně na základě dosažených úspor energie. Příjem a tím i profit ESCO 
je přímo závislý na snížení nákladů na energii u zákazníka. Detaily závisejí na smluvním ujednání 
ESCO a spotřebitele energie. Prostřednictvím služeb EPC jsou stále častěji realizovány i energeticky 
úsporné projekty v objektech ve správě státu, obcí i krajů.  

Pokročilé formy financování 

Ve vyspělých ekonomikách jsou kromě bankovních úvěrů hojně využívány rovněž další prostředky 
pro financování a rozvoj firmy, a to ve formě factoringu, forfaitingu, prostředků rozvojového kapitálu, 
jehož součástí jsou také investice soukromých osob (tzv. business angels). V ČR jsou tyto formy 
financování zatím v raném stádiu vývoje, nicméně během několika let by se např. forfaiting mohl stát 
důležitou formou financování pro firmy energetických služeb. 
 

7.4 Návrh organizace městského energetického managementu 
Územní energetická koncepce slouží jako základní podkladový dokument pro naplňování a realizaci 
energetického managementu.  

Energetický management města by měl působit ve dvou (resp. třech) úrovních. Základní úrovní je 
vnitřní energetický management, který především zajišťuje efektivní využívání energií v objektech a 
zařízeních v majetku města (snížení spotřeby energií, snížení nákladů). Hlavním cílem vnitřního 
energetického managementu je řízení a kontrola hospodaření s energiemi v budovách a zařízeních ve 
vlastnictví města a v rozpočtových a neziskových organizacích zřizovaných městem. Řízením 
energetické spotřeby v budovách lze prokazatelně uspořit 10-20% energie. Toto množství energie 
představuje samozřejmě i uspořené prostředky městského rozpočtu. 

Nadstavbou nad vnitřním řízením energetiky je řízení energetického hospodářství města jako celku – 
vnější energetický management města, tedy od strany spotřeby přes distribuci až k výrobě. 

Nadstavbou vnitřního a vnějšího energetického managementu je krizový energetický management. 
Jeho cílem je snižování závislosti na energetických zdrojích. K udržení funkčního přídělového 
systému v krizových situacích může přispět řízené snížení spotřeby, přitom však zajištění určitého 
minimálního množství pro provoz kritických spotřebičů pro přežití (televize, lednice, nejnutnější 
osvětlení, elektronika plynových kotlů apod.). Vnější energetický management by měl působit v rámci 
krizového řízení, zejména v oblasti prevence. Na realizaci krizového managementu je zaměřen 
Program zvýšení spolehlivosti zásobování energií 
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Obrázek 52 Dělení energetického managementu 
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Ú
infrastruktury tak, aby byly naplněny požadavky udržitelného rozvoje, tedy realizovat opatření 
v souladu s touto Územní energetickou koncepcí. Zároveň je nutné řídit a kontrolovat efektivní 
hospodaření s energiemi v budovách a zařízeních v majetku města a v rozpočtových a neziskových 
organizacích zřizovaných městem. 

7.4.1 Úkoly energetického manage

Energetický management má za úkol: 

• zabezpečovat řízení energetick

• zabezpečovat rozvojové záměry v energetické inf
investiční výstavby v souladu s územním plánem města, 

• zabezpečovat zpracování střednědobých a dlouhodobý
energetické infrastruktury, 

• zabezpečovat minimalizaci 

• zabezpečovat efektivní využívání energií v budovách a zaříz
v příspěvkových organizacích zřizovaných městem a v neziskových organizacích zřizovaných 
městem 

• podávat 
realizaci těchto programů, 

• vyjadřovat se ke koncepč
hospodářství města, 

• na území města koor

• zajišťovat informovanost veřejnosti a vzdělávání. 

 

S
v Příloze 1 této koncepce. Tento seznam může být pravidelně aktualizován a doplňován v souladu 
s prioritami a cíli této koncepce. 
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7.4.2 Nástroje energetického managementu 

Energetický management představuje působení na investory - občany a podniky pomocí programů 
podpor a jiných nástrojů, jako jsou například různé vyhlášky a nařízení. Nástroje energetického 
managementu jsou: 

• investice do budov a zařízení ve vlastnictví obce, 

• výchovné, vzdělávací a informační akce, 

• poradenství, 

• finanční podpora. 

Užitečným podkladem pro plánování konkrétních akcí a organizačních opatření ke snížení energetické 
náročnosti budov a zlepšení energetického managementu je  příručka „Příručka pro energetické 
manažery ve městech a obcích“, která vznikla v rámci projektu Evropské Unie ENEFMUN a je 
dostupná na http://www.enefmun.net/index.php?s=promotional. 

7.4.3 Podpůrné nástroje energetického managementu města 

Pro výkon energetického managementu města jsou kromě odbornosti odpovědných pracovníků velmi 
důležité podpůrné nástroje pro výkon této funkce. Jedná se především o nástroje koncepčního a 
operativního charakteru, které pomáhají při rozhodovacím procesu.  

Mezi základní koncepční nástroje patří:  

• předkládaná územní energetická koncepce, 

• energetický model území (v GEMIS),  

mezi operativní nástroje pak: 

• energetická databáze území (zdroj aktuálních dat o energetickém systému města), 

• různé druhy software (např. pro výpočet tepelných ztrát budov apod.) 
Obrázek 53  Městský energetický management 
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V rámci energetického managementu je nutn
hledisko výše investičních nákladů, nýbrž i hledisko vlivu na budoucí provozní náklady při uvažování 
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rostoucích cen paliv a energií, tedy hledisko environmentální a bezpečnostní.  

Při každé výstavbě (resp. přestavbě) je potřeba zvážit možnosti výstavby pasivní nebo alespoň 

rgetických auditů. Součástí 

h 2002/91/ES byla implementována do české legislativy novelou zákona 

nízkoenergetické budovy (resp. možnosti provedení opatření pro snížení spotřeby energie) a možnosti 
využívání obnovitelných zdrojů. Stejně tak je při každé výstavbě či rekonstrukci vhodné provést 
výpočet nákladů životního cyklu budovy za dobu její funkční životnosti. 

Důležitým podkladem pro energetický management je zpracování ene
energetického auditu je podrobný rozbor stávajícího stavu budovy, na jehož základě jsou navržena 
opatření a jsou podrobně vyhodnoceny jejich environmentální a ekonomické přínosy a dopady. Audity 
jsou podkladem pro stanovení priorit realizace navržených doporučení a vyčíslení potřebných 
finančních prostředků (poskytovaných z městského rozpočtu), stanovení potenciálu úspor a určení 
dopadů na životní prostředí. 

Evropská směrnice o budovác
č. 406/2000 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. července 2006 (s výjimkou některých ustanovení, 
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, příp. 1. ledna 2009). Tato novela mimo jiné požaduje 
zpracování průkazů energetické náročnosti budov nové výstavby, při větších změnách dokončených 
budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, ale také při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich 
částí. V budovách využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, 
ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2, zákon stanovuje 
povinnost průkazy umístit na veřejně přístupném místě, a to do 4 let od nabytí účinnosti novely 
zákona.  

Požadavky na energetickou náročnost budov nemusí být splněny při změně dokončené budovy v 

2 musí být výsledky 

nergetické náročnosti budov mají plnit stejnou funkci, jakou plní energetické štítky 

audity a průkazy jsou také zpravidla povinnou přílohou žádostí o podporu ze 

e 

 do výuky na školách všech stupňů (jichž je zřizovatelem) byla 

případě, že vlastník prokáže energetickým auditem, že to není technicky možné nebo ekonomicky 
vhodné s ohledem na životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům 
zákona o státní památkové péči. Požadavky nemusí být dále splněny u staveb dočasných s plánovanou 
dobou užívání do 2 let, budov experimentálních, budov s občasným používáním zejména pro 
náboženské činnosti, obytných budov, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce, 
samostatně stojících budov o celkové podlahové ploše menší než 50 m2 a budov obsahujících vnitřní 
technologické zdroje tepla. Dále novela stanovuje, že tyto požadavky nemusí být splněny u budov 
v průmyslových areálech, u provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční spotřebou 
energie na vytápění. Rozsah splnění požadavků a podrobnosti stanoví vyhláška  

Součástí průkazu nové budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m
posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, 
kterými jsou decentralizované systémy dodávky energie z obnovitelných zdrojů, kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla, dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení, tepelná 
čerpadla.  

Průkazy e
u elektrických spotřebičů, podle kterých se spotřebitel může lépe orientovat a vybrat spotřebič s 
nejnižší spotřebou, tedy kategorie A. Stejně by v budoucnosti měly fungovat i tyto průkazy. 
Spotřebitel se tedy při koupi či pronájmu budovy či její části bude moci orientovat a daleko lépe 
odhadnout budoucí spotřebu energií a tedy i související náklady. Toto opatření by proto mělo 
motivovat k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů na základě vyšší poptávky budoucích 
uživatelů.   

Energetické 
strukturálních fondů, SFŽP a ČEA. 
Výchovné, vzdělávací a informační akc

Město by mělo účinně zajišťovat, aby
zahrnuta problematika hospodárného zacházení s energiemi a využívání obnovitelných zdrojů energie.  

Město také může podpořit pořádání vzdělávacích a informačních akcí a nabídkových kampaní. 
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Poradenství 

Bezplatné poradenství v oblasti snižování spotřeby energie a podpory obnovitelných zdrojů energie 
zajišťují EKIS - Energetická Konzultační a Informační Střediska České energetické agentury. Více 
informací viz http://www.i-ekis.cz/.  
Finanční podpora 

Detailní přehled všech možných zdrojů financování je uveden v předchozí kapitole 7.3. Město může 
poskytnout informace a finanční podporu investorům takových záměrů, které jsou v souladu s cíli a 
požadavky této energetické koncepce.  

 

 

http://www.i-ekis.cz/
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7.5 Návrh rozhodovacích modelů 
7.5.1 Veřejný sektor 

• V maximální možné míře uplatňovat navržené programy při výstavbě nových budov. 
Navržené programy realizovat v první řadě zpracováním energetických auditů u stávajících 
budov a realizací jimi navržených opatření.  

• Při investičním rozhodování respektovat náklady celého životního cyklu budovy. 
Vyhodnocení nákladů životního cyklu je možné využít metodiku LCC, která vznikla v rámci 
projektu Evropské komise LCC REFURB – Ingegrated Planning for Building Refurbishment 
– Taking Life-Cycle-Costs into Account - 4.1031/Z/02-089/2002. Tato metodika je v češtině 
dostupná na www.cityplan.cz – Středisko energetiky a životního prostředí – Ke stažení. 

• Při investičním rozhodování respektovat směrnici EU 2002/91/EC o integrované energetické 
účinnosti budov resp. následně přijatou českou legislativu, a tím se vyvarovat dodatečných 
nákladů, vyvolaných opatřeními v energetických auditech, která tuto směrnici nerespektovala. 

7.5.2 Magistrát města 

• Být vzorem obcím, občanům a ostatním organizacím v realizaci navržených programů, 
připravovat demonstrační projekty. 

• Podporovat výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti cílů a priorit ÚEK statutárního města 
Přerova.  

• Podporovat výzkum a vývoj v oblasti zvyšování integrované účinnosti budov a využívání 
obnovitelných zdrojů energie a surovin. 

• Podporovat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva jako součásti 
rozvoje města a základny pro technologie udržitelného rozvoje. 

7.5.3 Rozhodování občanů  

• Je nutné se chránit před budoucím zvyšováním nákladů na nákup energie. Vhodnými 
programy, které jistí občana proti budoucímu růstu nákladů na energie nebo které tento růst 
účinně snižují jsou: 

Program nízkoenergetických a pasivních domů – rozhodovat se při výstavbě rodinných domů 
nejen podle pořizovacích nákladů, ale i podle budoucích provozních nákladů, zejména nákladů na 
energie. Pro rozhodování slouží metodika LCC. 

Program tepelné ochrany objektů – rozhodovat se při rekonstrukci bytů a rodinných domů nejen 
podle pořizovacích nákladů, ale i podle budoucích provozních nákladů, zejména nákladů na 
energie. Pro rozhodování slouží metodika LCC. 

Program rekuperace – rekuperační systémy snižují ztráty tepla větráním o 70% a tím snižují 
náklady na vytápění; v současné době jsou k dispozici jak centrální systémy rekuperace, tak i 
decentralizované jednotky pro jednotlivé místnosti. 

Program teplo sluncem – stejně jako je v obytných budovách využíváno přirozené světlo (okna, 
světlíky apod.), mělo by být využíváno také přirozené teplo ze slunečního záření, a to pomocí 
solárního systému. 

Program teplo biomasou – jelikož je biomasa obvykle dostupná v místě spotřeby a jelikož je její 
cena méně závislá na světové hladině cen energie, slouží proto jako základní záložní zdroj energie 
(vaření, teplá voda, vytápění). 

7.5.4 Rozhodování podnikatelského sektoru  

• Je potřeba se chránit před budoucím zvyšováním nákladů na nákup energie. Vhodnými 
programy, které jistí podnikatele proti budoucímu růstu nákladů na energie nebo které tento 

http://www.cityplan.cz/
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růst účinně snižují jsou: 

Program nízkoenergetických a pasivních domů – rozhodovat se při výstavbě provozních budov 
nejen podle pořizovacích nákladů, ale i podle budoucích provozních nákladů, zejména nákladů na 
energie. Pro rozhodování slouží metodika LCC. 

Program tepelné ochrany objektů – rozhodovat se při rekonstrukci provozních budov nejen 
podle pořizovacích nákladů, ale i podle budoucích provozních nákladů, zejména nákladů na 
energie. Pro rozhodování slouží metodika LCC. 

Program rekuperace – je vhodný nejen pro snižování ztrát tepla větráním ale i pro získávání 
užitečné energie z odpadního tepla. 

Program teplo sluncem – umožňuje využívat přirozené teplo ze slunečního záření pro účely 
přitápění či ohřevu TUV. 

Program teplo biomasou – biomasa může sloužit jako základní vlastní zdroj pro výrobu tepla či 
kogenerační výrobu tepla a elektřiny; vhodné zejména produkuje-li podnik biomasu jako odpad ze 
své výroby.  

Program bioplynové stanice – jedná se o vhodný program pro producenty biologicky 
rozložitelného odpadu (čistírny odpadních vod, zemědělské podniky, jatka apod.).  

Program kogenerace – jedná se o program zvyšující účinnost využití paliva a současně zvyšující 
schopnost podniku čelit krizové situaci v zásobování elektřinou. 

 

7.6 Návrh zabezpečení plánování a kontroly jakosti realizace opatření a plnění cílů 
Nejvýhodnějším organizačním řešením energetického managementu je vytvoření výkonného orgánu 
složeného z odborníků z řad městských zastupitelů a odborníků z Magistrátu města, jejichž 
technickým zázemím bude odbor rozvoje (případně ve spolupráci se stavebním úřadem a  odborem 
životního prostředí). Tento orgán bude plnit úkoly týkající se řízení a kontroly (vnitřní energeticky 
management) a koncepce a rozvoje (vnější energetický management).  

Jelikož tento stanovený orgán funguje jako odborná komise města, vztahuje se na jeho činnost zákon 
o obcích a ostatní související předpisy. Veškerá opatření energetického managementu, hodnotitelské 
zprávy, návrhy na změny ÚEK aj. jsou tedy předkládány Radě města nebo Zastupitelstvu.  

Pro zajištění specializovaných a odborných úkolů budou uzavírány krátkodobé (na konkrétní činnost) 
či dlouhodobé (na průběžnou servisní činnost) smlouvy s konzultačními, inženýrskými či jinými 
odbornými organizacemi. 

Na následujícím obrázku je znázorněno zjednodušené schéma vyjadřující vazby energetického 
managementu k orgánům města a ostatním subjektům. 
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Obrázek 54  Schéma řízení energetického hospodářství statutárního  města Přerova 

 

7.7 Návrh monitorování, motivace a mechanismu zlepšování realizace Programů 
Cíle ÚEK jsou zaměřeny především na dosažení úspor energie, zvýšení energetické nezávislosti a 
soběstačnosti města pomocí vyššího využívání obnovitelných zdrojů a v neposlední řadě zlepšení 
kvality ovzduší a snížení negativních dopadů na životní prostředí. S důrazem na tyto cíle byly 
stanoveny indikátory (viz následující tabulka), na jejichž základě lze provádět pravidelné vyhodnocení 
realizace programů ÚEK. Toto vyhodnocení by měl zajišťovat výkonný orgán (viz předchozí kapitola) 
a následně by měl zajistit nápravu zjištěných nedostatků, popř. aktualizaci ÚEK. 
Tabulka 78 Navržené indikátory pro vyhodnocení plnění programů ÚEK 

Název programu Indikátor plnění 

snížení tepelné ztráty Program tepelné ochrany 
objektů snížení emisí CO2 

snížení tepelné ztráty Program rekuperace 

snížení emisí CO2 

počet zpracovaných projektových dokumentací projektů určených 
k realizaci 

Program nízkoenergetické a 
pasivní výstavby 

počet úspěšných (schválených) žádostí o dotaci 

velikost instalované plochy kolektorů Program teplo sluncem 

počet realizovaných projektů 

počet zpracovaných projektových dokumentací projektů určených 
k realizaci 

Program teplo biomasou 

počet úspěšných (schválených) žádostí o dotaci  

počet zpracovaných projektových dokumentací projektů určených 
k realizaci 

Program bioplynové stanice 

počet úspěšných (schválených) žádostí o dotaci z EU 
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Program využívání 
kombinované výroby 
elektřiny a tepla (chladu) 

počet zpracovaných projektových dokumentací projektů určených 
k realizaci                                                                         počet 
úspěšných (schválených) žádostí o dotaci z EU 

Program zvýšení 
spolehlivosti zásobování 
energií 

Doba odezvy v případě krizové situace (přerušení dodávky 
energie) 

 

Na základě §4 odstavce 7) zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je pořizovatel povinen 
vyhodnotit  naplňování územní energetické koncepce nejméně jedenkrát za 4 roky a na základě 
vyhodnocení může zpracovávat návrhy na změnu. V případě statutárního města Přerova bude první 
vyhodnocení plnění provedeno v roce 2011. 
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8. ZÁVĚR 
Předložená územní energetická koncepce byla zpracována v souladu s cíli Státní energetické koncepce 
ČR, na základě požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcího předpisu k tomuto zákonu - nařízení vlády č. 195/2001 Sb. 

Zpracování ÚEK statutárního města Přerova probíhalo ve dvou etapách: 

V rámci zpracování I. etapy byla provedena analýza současného stavu energetického hospodářství ve 
městě Přerově a stanovena prognóza vývoje globálních a lokálních podmínek.  

II. etapa stanovuje cíle a priority ÚEK. V jejím rámci byly navrženy energetické scénáře možného 
vývoje energetického systému města, které umožnily tento vývoj modelovat a získat tak ucelenou 
představu o možném vývoji systému a o jeho dopadech na životní prostředí a hospodaření města. 

Na základě těchto rozborů byl doporučen dlouhodobě nejvhodnější způsob zásobování energiemi a 
palivy, který splňuje požadavky udržitelného rozvoje městské energetiky. 

V rámci ÚEK bylo navrženo 8 programů: 

1. Program tepelné ochrany objektů 

2. Program rekuperace 

3. Program nízkoenergetické a pasivní výstavby 

4. Program teplo sluncem 

5. Program teplo biomasou 

6. Program bioplynové stanice 

7. Program využívání kombinované výroby elektřiny a tepla (chladu) 

8. Program zvýšení spolehlivosti zásobování energií 

ÚEK dává svými možnostmi prostor aktivitám odborníků Magistrátu a obyvatelstva města Přerova ke 
zlepšení situace ve městské energetice.  

Realizace koncepce s sebou přinese přínosy nejen technické a energetické, ale především ekologické, 
ekonomické i sociální. Díky realizaci navrhovaných opatření dojde k: 

 respektování principů udržitelného rozvoje (úsporám energie, vyššímu využití potenciálu 
obnovitelných zdrojů energie atd.), 

 zlepšení kvality životního prostředí (především kvality ovzduší), 
 zvýšení bezpečnosti dodávek energie, 
 ekonomickému rozvoji (i jeho sociální dimenze). 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČEA Česká energetická agentura 

acidifikace Proces okyselování složek a dalších objektů životního prostředí působený 
emisemi látek znečišťujících ovzduší. 

BAT Best Available Technique = Nejlepší dostupná Technologie 

BD Bytový dům 

BP Bioplyn 

BSK5 Biochemická spotřeba kyslíku Parametr kvality vody. Mikrobiální spotřeba 
kyslíku za 5 dní při 20 °C. Určuje míru organického (biologicky 
odbouratelného) znečištění. 

CEEF Comercializing Energy Efficiency Finance = program rozvoje komerčního 
financování energeticky úsporných projektů    

CZT Centrální zásobování teplem 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČSN Česká státní norma 

ČU TR Černé uhlí tříděné 

DEZ Druhotné energetické zdroje 

DOE Department of Energy = Ministerstvo energetiky (USA) 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EK Evropská komise 

EKIS Energetická Konzultační a Informační Střediska České energetické agentury 

EN Evropská norma 

EPA Environmental Protection Agency = Agentura ochrany přírody (USA) 

EPC Energy Performance Contracting = úspory energie se zárukou, na klíč a bez 
investic zákazníka 

ESCO Energy Saving Copany = specializovaná firma energetických služeb  

ET Emission Trading = Obchodování se emisemi 

EU Evropská unie 

Finesa FINancování Energii Spořících Aplikací 

GEMIS Globální emisní model pro integrované systémy 

GJ Gigajoule 

ha Hektar 

HU TR Hnědé uhlí tříděné 

http://www.ifc.org/ceef/
http://www.ifc.org/ceef/
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HV Horkovod 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHSK Chemická spotřeba kyslíku. Parametr kvality vody. Určuje míru organického 
(chemicky oxidovatelného) znečištění. 

IEA Internation Energy Agency = Mezinárodní energetická agentura 

IFC International Finance Corporation = Mezinárodní finanční korporace 

IRR Internal Rate of Return = vnitřní výnosové procento 

IRZ Integrovaný registr znečišťování 

K Koeficient 

Kč Korun českých 

KO Komunální odpad 

kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

kVA Kilovatampér 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

kW Kilowatt 

LCA Life Cycle Assessment = Hodnocení životního cyklu 

LCC Life Cycle Cost = Náklady životního cyklu 

LNG Liquefied Natural Gas = Zkapalněný zemní plyn  

LTO Lehký topný olej 

MaR Měření a regulace 

MPa megapascal 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MS Městská síť 

MUT Multiatribute Utility Theory = teorie kardinálního užitku 

MVE Malá vodní elektrárna 

MW megawatt 

MWh Megawatthodina 

NPR Národní přírodní rezervace 

NPV Net Presen Value = Čistá současná hodnota 

NUTS Klasifikace NUTS ( La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) byla 
zavedena Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s 
ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury 
územních jednotek. 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development = Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OPPI Operační program Průmysl a inovace 
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OPS Objektová předávací stanice 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší  

PET Polyethylen tereftalát 

PEZ Primární energetické zdroje 

PM10 Particulate Matter = polétavý prach je soubor tuhých, kapalných nebo směsných 
částic o velikosti v rozsahu 1 nm – 100 µm. Významně se podílí na důležitých 
atmosférických dějích jako je vznik srážek a teplotní bilance Země. Běžně se 
rozlišují PM10, PM2,5 a PM1,0. 

PMO Plyn maloodběr 

POB Plyn obyvatelstvo 

PVO Plyn velkoodběr 

PVS Parní výměníková stanice 

QEL Elektrická energie 

QTEP Tepelná energie 

RD Rodinný dům 

rekuperace Zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy 
předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku 
odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu 
svého tepla přiváděnému vzduchu. 

REZZO Registr emisí zdrojů znečišťování ovzduší 

RJ  Relativní jednotka, vyjádřená číselnou stupnicí 

SEK Státní energetická koncepce 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SKO Směsný komunální odpad 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SM Statutární město 

SRN Spolková republika Německo 

STL Středotlaký plynovod 

TČ Tepelné čerpadlo 

TJ Terajoule 

TOPP ekvivalenty ozónových prekurzorů  

TS Technické služby 

TSPEZ tuzemská spotřeba primárních energetických zdrojů 

TUV Teplá užitková voda 
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TV Teplá voda 

ÚEK Územní energetická koncepce 

USD United States Dollar = Americký dolar 

ÚT Ústřední topení 

V1-3 Váhy 

VE Větrná elektrárna 

VEP Vedlejší energetické produkty 

VN Vysoké napětí 

VOC  Volatile Organic Compounds = těkavé organické látky 

VOC Volatile Organic Compounds = těkavé organické látky 

VST Výměníková stanice 

VTL Vysokotlaký plynovod 

VVN Velmi vysoké napětí 

ZD Zemědělské družstvo 

ZP Zemní plyn 

ŽP Životní prostředí 
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PŘÍLOHA 1: INDIKATIVNÍ SEZNAM KONKRÉTNÍCH AKTIVIT 
V RÁMCI ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 
Seznam aktivit bude dále konkretizován na základě rozhodnutí zastupitelstva. 

Roční úspora 
P.č. 

  
Realizace opatření 

navržených energetickým 
auditem 

  

Předpokládaná 
cena + 

19%DPH 

Předpo-
kládaný 
termín 

realizace energie GJ Kč 
1. ZŠ Přerov, Želátovská 8 9 150 000,00 2008 1 062,55  412 909,00 
2. ZŠ Přerov, Trávník 27 18 035 000,00 2008 975,19  394 426,00 
3. ZŠ Přerov, V. Dlážka 5 15 975 000,00 2009  1 556,88  629 696,00

4. 
ZŠ Přerov - Předm., 
Hranická 14 15 220 000,00  2009 1 157,78  468 278,00 

5. ZŠ Přerov, Svisle 13 12 315 000,00 2010 1 107,50  447 938,00 
6. ZŠ Přerov, U tenisu 4 16 230 000,00 2010  1 042,93  421 823,00 
7. ZŠ Přerov, B. Němcové 16 11 240 000,00 2011 912,36  352 445,00 
8. ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 13 060 000,00 2011 636,23  257 329,00 

9. 
ZŠ a MŠ Předmostí, Pod 
Skalkou 11 7 155 000,00 2012  636,02  257 268,00 

10. MŠ Přerov, Kouřilkova 2 3 540 000,00 2012 428,46  158 572,00 

11. 
ZŠ Za mlýnem, odlouč. 
Sokolská 26 4 150 000,00 2012 9 974,00  3 978 684,00 

12. MŠ Bajákova 18 2 500 000,00 2008 177,24  71 693,00 

13. 
ZŠ a MŠ Přerov, Malá 
Dlážka 4 3 580 000,00 2008 370,54  143 994,00 

14. MŠ Na odpoledni 16 4 364 000,00 2009 344,89  139 510,00 
15. Gymnázium Jana Blahoslava 2 255 000,00 2009 678,63  246 477,00 
16. Domov důchodců Pavlovice 2 490 000,00 2010 1 139,34  460 863,00 
17. Živnostenská škola 1 410 000,00 2010 172,93  69 950,00 
18. Gymnázium Jakuba Škody 7 740 000,00 2011 1 265,60  511 943,00 
19. MŠ U Bečvy 2 1 345 000,00 2012 33,48  13 551,00 
20. Městský dům 2 490 000,00 2012 1 139,34  460 863,00 
21. Vysoká škola Logistiky 1 335 000,00 2012 113,71  44 188,00 
22. Smetanova 7, 7a 12 188 400,00 2013 959,00  273 100,00 

  CELKEM 155 579 000,00   23 368,72 8 505 369,00
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PŘÍLOHA 2: CHARAKTERISTIKA LINEÁRNÍHO BILANČNÍHO 
MODELU GEMIS 

 

• Souhrn 
Pro modelování energetických procesů „Územní energetické koncepce statutárního města Přerov“ byl 
využit lineární bilanční model GEMIS, s nímž má zhotovitel CITYPLAN dlouholetou zkušenost 
a využívá jej při tvorbě energetických koncepcí v ČR. 

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních 
a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření 
i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových 
oborech a dopravě. 

GEMIS je účinnou a praktickou pomůckou pro pracovníky: 

 vládních úřadů, ministerstev; 

 státních organizací, krajských úřadů (referáty energetiky, dopravy, životního prostředí, 
regionálního rozvoje); 

 samosprávy, městských a obecních úřadů; 

 soukromých i městských energetických, dopravních a výrobních podniků; 

 inženýrských, poradních a informačních organizací. 

GEMIS je kompatibilní prostředek komunikace v rámci EU, OECD a IEA. Je vyvíjen v souladu 
s legislativou EU, a je zatím jediným podpůrným programem v ČR pro směrnici EU č. 96/61/EC 
o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), která vstoupila v platnost 24.9.1999 pro nová 
zařízení, a které se budou muset přizpůsobit všechny stávající provozy do roku 2007. GEMIS je 
vhodnou pomůckou pro administraci uhlíkového fondu a obchodování s emisemi. V roce 2000 byl 
program zásadně inovován a vznikla nová verze programu GEMIS 4.0. V roce 2002 byla databáze 
opět aktualizována a rozšířena o procesy usnadňující tvorbu územních energetických koncepcí 
a programů snižování emisí. V roce 2004 byl program rozšířen, databáze doplněna a implantována 
česká verze. V polovině roku 2007 vznikla verze GEMIS 4.4. Příručka GEMIS i jeho česká databáze 
je každoročně aktualizována. 

Bližší informace o výpočtovém programu a databázi GEMIS a pořádaných školeních podá: 

Prof. Ing. Jan Karták, DrSc. 
CityPlan, spol. s r.o. 
Jindřišská 17, 110 00  Praha 1 
tel.: 221 184 208 
fax: 224 922 072 
e-mail:  energetika@cityplan.cz 

 
• Přístup k programu 

Použití programu GEMIS je zdarma. Instalace programu je možná stažením z Internetu z adresy 
http://www.oeko.de/service/gemis/. Program GEMIS je kontinuálně obnovován a rozšiřován a nabízí 
nová data a aplikace programu. 

 

• Co je systém GEMIS? 

Výpočtový program GEMIS 
GEMIS je počítačový program pro analýzy produkce škodlivých emisí a odpadů a nákladové analýzy 

mailto:energetika@cityplan.cz
http://www.oeko.de/service/gemis/
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metodikou LCA. Současně plní funkci rozsáhlé databáze. GEMIS vyhodnocuje vlivy na životní 
prostředí energetických, dopravních a materiálových procesů, tj. počítá emise škodlivých plynů (SO2, 
NOx, CO, NMVOC, tuhých látek), skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O, aj.), produkci tuhých 
a kapalných odpadů a potřebu obestavěné půdy a vlivy na zaměstnanost. Může být použit k analýzám 
lokálních, regionálních, národních a globálních energetických, dopravních a materiálových komplexů 
nebo sektorových nebo mezisektorových systémů a podniků nebo i jednoduchých projektů. GEMIS 
může navíc počítat ekonomické náklady a další vlivy pro jednotlivé variantní scénáře. 

GEMIS je používán v zemích OECD (ve Francii, Itálii, Japonsku, Luxemburgu, Německu, Spojeného 
království, USA aj.), v zemích střední a východní Evropy (Bulharsku, České republice, Polsku, Rusku, 
Slovinsku) a v rozvojových zemích (např. Číně, Indii, Jižní Africe). 

GEMIS je veřejně přístupný software (freeware) a je trvale aktualizován. 

Historie vývoje GEMIS 
Program GEMIS vyvinul v roce 1987 Öko-Institut v Darmstadtu (SRN) společně s Vysokou školou 
v Kasselu na zadání Hessenského ministerstva životního prostředí jako veřejně přístupný, volný 
software pod názvem Gesamt-Emissions-Modell Integrierten Systeme. V roce 1990 byla vyvinuta 
anglická verze TEMIS (Total-Emission-Model for Integrated Systems) pro US-DOE a byla sestavena 
předběžná americká databáze. V letech 1991 až 1992 byla sestavena databáze pro Itálii, Turecko 
a Spojené království. Tyto verze byly použity pro řešení projektu ICLEI Urban CO2 Reduction. 

V roce 1994 byl vyvinut podobný program EM (Environmental Manual for Power Development) pro 
GTZ (SRN) a Světovou banku, který dovoluje pracovat s daty rozvojových zemí. Počínaje verzí 
GEMIS 3.0 a EM byl program převeden z prostředí DOS do Windows. 

Česká aplikace GEMIS CZ byla vytvořena společnou aktivitou Ministerstva životního prostředí ČR 
a Ministerstva průmyslu a obchodu za finančního přispění rakouské vlády (Ministerstvo pro životní 
prostředí, mládež a rodinu). Vypracováním české aplikace byl pověřen CityPlan spol. s r.o. Garantem 
využívání programu GEMIS v ČR je od roku 1998 Česká energetická agentura, která hradí další 
aktualizaci české databáze. Tím je tento program a jeho databáze, včetně všech mezinárodních 
propojení a kontaktů, předán v ČR k disposici české veřejnosti jako součást vládní služby pro 
přizpůsobení oblasti energetiky, dopravy a zpracovatelského průmyslu legislativě EU v oblasti 
zlepšování životního prostředí. 

Základní vlastnosti programu 
Verze GEMIS 4 je 32 bitový program (16 bitový systém již není použitelný), se kterým lze pracovat 
v prostředí Windows 9x/2000/ME/XP nebo Win-NT 4.0 a který vyžaduje paměť minimálně 16 MB 
RAM a 20 MB pevného disku. Při práci s Windows 95 musí být nainstalován Explorer verze 4.0 nebo 
vyšší a fonty se symbolem eura. Od verze 4.0 se rovněž změnil akronym zkratky GEMIS, který je nyní 
Global Emission Model for Integrated Systems. GEMIS je vícejazyčná verze, se kterou lze pracovat 
v angličtině a němčině, francouzštině, španělštině a češtině. 

Program GEMIS má tři základní funkce: 

 GEMIS je databáze, která obsahuje environmentální data, náklady a ceny energie, materiálů 
a transportních systémů, včetně jejich celého životního cyklu. Environmentální data zahrnují 
údaje o emisích škodlivých plynů, tekutých a tuhých odpadů, o potřebě obestavěné plochy 
a o vlivech na zaměstnanost. Náklady zahrnují investiční, pevné a proměnlivé roční náklady 
a externality, tj. finanční vyjádření škodlivých vlivů na životní prostředí. Další data jsou 
uložena jako "metadata", tj. komentáře, popisy, reference, kvalitativní a statistické ukazatele 
a údaje o geografickém umístění procesů a přesnosti dat. 

 GEMIS je analytický systém. Počítá vlivy na životní prostředí energetických, dopravních 
a materiálových technologií pro celý životní cyklus. Lze určit též individuální příspěvky 
jednotlivých procesů ke konečnému výsledku. Pro každý výpočet lze zadat jeho rozsah, tj. 
určit geografické hranice, rozhodnout, zda se do výpočtu zahrnou externality, nákup 
materiálu, úvěrování aj. 
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 GEMIS je vyhodnocovací systém. Vyhodnocuje odchylky jednotlivých výsledků různých 
variant, počítá ekvivalenty SO2 a CO2, ekvivalenty ozónových prekurzorů (TOPP), celkové 
využití zdrojů (požadavky na kumulovanou spotřebu energie a materiálu). V důsledku 
modulární struktury databáze může být sestaven požadovaný scénář buď kopírováním 
originálních dat nebo vložením vlastních dat během velmi krátké doby. GEMIS pak vypočte 
výsledky a ty je možno porovnat s parametry obdobných procesů v jiných státech. 

Funkční schéma programu GEMIS je znázorněno na následujícím obrázku. 
Obrázek 55 Struktura programu GEMIS  
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Nejdůležitější částí programu je databáze. V databázi jsou uloženy informace o produktech, 
základních procesech a vzorových scénářích. 

GEMIS je v podstatě stavebnicí energetických, dopravních a průmyslových procesů. K sestavení 
procesů nebo scénářů používá údajů z databáze produktů (nosiče energie, materiály), které do 
jednotlivých procesů vstupují a jako meziprodukt či konečný produkt z nich opět vystupují. Dále 
používá databázi s charakteristikou jednotlivých procesů (spalování, energetické transformace, 
průmyslové výrobní technologie, dopravní prostředky a procesy, apod.) a konečně i databázi scénářů, 
čili již konkrétních případových studií, či strategických záměrů. Všechny procesy jsou 
charakterizovány technickými, environmentálními a ekonomickými údaji, údaji o umístění procesu 
a odkazem na původ vložených údajů. 

 

 

162



CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice,  dopravě a životním prostředí 

Jindřišská 17, 110 00  Praha 1, tel.: 224922989, fax: 224922072, e-mail: energetika@cityplan.cz 

Obrázek 56 Struktura dat technologických procesů 
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Zdroje dat 
Údaje uložené v originální databázi GEMIS (tzv. standardní, generic) byly získány v průmyslu, ze 
studií a státních nebo mezinárodních statistických institucí a byly kontrolovány údaji z dalších 
pramenů. Údaje o emisích pocházejí ze studií o příslušných technologiích, ze zkušenosti z praxe, 
z norem emisních limitů, většinou ze zdrojů EU, US EPA/DOE, IEA/OECD a podkladů z různých 
států. 

Databáze GEMIS obsahuje předdefinované životní cykly pro energetické, materiálové a dopravní 
procesy. Princip sestavení těchto životních cyklů spočívá v logickém propojení "standardních" 
procesů, takže může být vypočten výsledný tok složitých procesů vztažený na jednotku výstupu.Údaje 
o energetických a materiálových tocích (a pomocných procesech s nimi spojených, např. dopravě) 
mohou být použity pro výpočet emisí a odpadů, které vznikají v průběhu celého životního cyklu. 
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Obrázek 57 Příklad sestavení procesního řetězce kombinované výroby tepla a elektřiny z kapalných paliv 
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GEMIS tedy umožňuje modelovat úplný řetězec všech nutných činností k produkci daného výrobku 
nebo služby, tj. sestavovat a propojovat technologické procesy (tvořící tento řetězec) a specifikovat 
jejich technologické, environmentální a ekonomické parametry. Pomocí výpočetního modulu lze pak 
souhrnně vyhodnotit všechny tři pohledy (technologický, environmentální a ekonomický) a to jak na 
každý proces jednotlivě, tak i v souhrnu na celý procesní řetězec. Při analýze celého životního cyklu 
proto existují tři úrovně možných environmentálních vlivů: 

 přímé vlivy analyzovaného procesu; 

 nepřímé vlivy, tj. vlivy pomocných procesů; 

 nepřímé vlivy při výrobě a úpravě materiálů potřebných pro uskutečnění analyzovaného 
procesu. 

Výstupem z modelu jsou jednak kvantitativní, jednak kvalitativní údaje. Kvantitativní výstupy jsou 
trojího charakteru: 

 Čerpání přírodních zdrojů – energie a surovin; 

 Znečišťování vzduchu, vody a půdy - emise, kapalné a pevné odpady; 
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 Ekonomické údaje – interní (marginální) a externí náklady. 

Typické životní cykly obvykle přestupují geografické hranice států: energetické nosiče a materiály 
jsou importovány z jiných zemí a produkty jsou exportovány opět do jiných států. GEMIS proto 
sleduje původ energie a materiálů ve více než 20 zemích, přičemž se uvažují různé typy dopravních 
systémů a těžebních nebo výrobních technologií. 
Obrázek 58 Environmentální a ekonomické výstupy 
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• Praktické využití programu GEMIS 
GEMIS je efektivním nástrojem pro ekonomický a environmentální management a plánování v oblasti 
energetiky, dopravy a zpracovatelského průmyslu. 

GEMIS usnadňuje zejména navenek komunikaci s veřejností a politiky na všech úrovních státní, 
regionální a místní správy. Pro svou kompatibilitu a rozšíření v zemích EU a OECD usnadňuje též 
komunikaci s mezinárodními a nevládními organizacemi. 

Program GEMIS umožňuje úpravy ve třech odborných úrovních, podle zdatnosti uživatele: 
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1. užívání vlastní (podnikové) databáze vytvořené odbornou firmou; 
2. aktualizace dat uložených v paměti; 
3. vytváření vlastních databází a případových studií. 

 

Celkově lze shrnout, že GEMIS lze používat především trojím způsobem: 

1. jako komunikační nástroj podporující či zdůvodňující učiněné rozhodnutí; 
2. jako nástroj pro získávání informací; 
3. jako nástroj pedagogický pro výchovu a školení pracovníků. 

 
Program GEMIS lze s úspěchem využít jako nástroj pro Posuzování životního cyklu, obecně známé 
pod zkratkou LCA (Life Cycle Assessment), především ve fázi inventarizační analýzy a ve fázi 
hodnocení dopadů životního cyklu.  

Ve fázi inventarizační analýzy program umožňuje: 

 snadné sestavení řetězce životního cyklu výrobků; 

 vyhledávání údajů o vstupech a výstupech vztahujících se k jednotlivým procesům uvnitř 
posuzovaného průmyslového systém; 

 automatický přepočet spotřeby energie až na integrovaný součet primární energie 
spotřebované v celém řetězci (počítá kritéria faktory spotřeby primární, popř. 
neobnovitelné primární energie podle evropské normy EN  15316-4-5); 

 automatizovaný přepočet spotřeby surovin; 

 přehled o spotřebě jednotlivých druhů paliv. 

Ve fázi hodnocení dopadů životního cyklu umožňuje zejména: 

 energetickou náročnost přepočtenou na spotřebu prvotní energie; 

 identifikaci látek, které způsobují skleníkový efekt; 

 identifikaci látek, které způsobují acidifikaci prostředí. 

Vliv těchto látek sumarizuje a přepočítává na ekvivalenty CO2 a SO2 způsobem totožným s metodikou 
LCA. 

 

• Databáze GEMIS 
Datový soubor je rozčleněn do čtyř skupin: 

 produkty (paliva, ostatní nosiče energie, materiály, prvotní zdroje energie a surovin); 

 procesy (těžba, přeměna energie a hmot, spalování, doprava, dispečer, manipulace 
s odpady); 

 scénáře (modelování případových studií prostřednictvím sestavování procesních řetězců); 

 reference (informace o původu dat). 

Z těchto oddílů lze vybírat data pomocí menu a filtrů. Filtry umožňují rozsah souboru dat zúžit a tak 
urychlit jejich výběr k sestavování individuálních procesů a scénářů. 

Uložená data mají dvojí charakter. Obecná (generic) data charakterizují průměrné vlastnosti procesu 
určitého typu (nespecifické pro určitou zemi) a uživatel je použije pokud nezná skutečné hodnoty 
konkrétního procesu nebo pracuje-li s agregovanými údaji. Kromě těchto dat může uživatel použít 
také vlastní data, pokud je to účelné a výpočet se tak zpřesní. Obecná (standardní) data jsou chráněna 
před případnými úpravami uživatele. Tato data lze však kopírovat a v kopiích je možno upravovat 
hodnoty podle vlastních požadavků, což usnadňuje vkládání vlastních dat do databáze. 
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Produkty 
Program GEMIS definuje produkty jako vstupy a výstupy procesů. Produkty obsahují nutné informace 
pro výpočet energetických a environmentálních charakteristik procesů. Standardní databáze GEMIS 
verze 4 obsahuje charakteristiky přes 750 základních druhů produktů. Pro snazší nalezení produktu lze 
použít filtrů. 

Procesy 
GEMIS definuje proces jako specifickou aktivitu, jejímž cílem je přeměnit vstupní produkt na produkt 
výstupní. Přitom může být použito dalších pomocných vstupních produktů (např. pomocné energie) 
a mohou při tom vznikat sekundární výstupy (např. emise škodlivých látek). Podobně jako produkty 
lze procesy vyhledávat pomocí filtrů, což značně usnadňuje práci, neboť standardní verze 4.3 obsahuje 
přes 9500 procesů. GEMIS analyzuje u uvedených procesů všechny dílčí procesy tvořící řetězce, 
spotřebu pomocné energie a spotřebu materiálů. Pro uvedené procesy se nacházejí v datové základně 
charakteristiky a konstanty podobně jako u produktů. 

Scénáře – případové studie 
Pomocí uložených nebo vlastních dat produktů a procesů sestaví uživatel požadovaný scénář. 
Programem lze pak stanovit výstupní hodnoty, buď v tabulkovém nebo grafickém vyjádření. 

 

• Algoritmy výpočtů 
Program GEMIS používá lineární algoritmy, tj. všechny závislosti a vztahy jsou lineární, přímkové. 
Výhodou lineární algoritmizace programu je zjednodušení a urychlení výpočtů, neboť jednotlivé bloky 
procesních řetězců lze jednoduše superponovat. Toto řešení představuje určitý kompromis mezi 
přesností výpočtů a výhodami pro uživatele. 

Program GEMIS provádí všechny výpočty v jednotkách, které zvolí uživatel. Přepočítávací konstanty 
jednotek jsou uloženy v datovém souboru programu. GEMIS lze z daných charakteristik paliva získat 
všechny důležité informace z hlediska posouzení vlivu spalovacího procesu na životní prostředí 
a z hlediska materiálových a energetických bilancí. 

Zavedené algoritmy programu GEMIS počítají z prvkového složení paliva koncentrace vzniklých 
škodlivých látek, tj. SO2, HCl, HF, CO2 , ve spalinách. Koncentrace ostatních škodlivin (NOx, CO, 
CH4, NMVOC, N2O) musí být buď zadány (neboť závisí na typu spalovacího zařízení a na způsobu 
provozu), nebo je možno převzít průměrné hodnoty (tzv. generická data) z databáze. 
Obrázek 59 Schéma výpočtu procesu spalování 

VSTUPY GEMIS VÝSTUPY

Prvkový rozbor hořlaviny paliva Přepočet prvkového rozboru na 
spalovaný stav

Prvkový rozbor paliva ve 
spalovaném stavu

Výpočet množství vzduchu, 
spalin,  výhřevnosti

Uvolněná energie spalováním

Množství paliva
Množství tuhých a plynných 
odpadů

Plynné emise a tuhé odpady

VSTUPY GEMIS VÝSTUPY

Prvkový rozbor hořlaviny paliva Přepočet prvkového rozboru na 
spalovaný stav

Prvkový rozbor paliva ve 
spalovaném stavu

Výpočet množství vzduchu, 
spalin,  výhřevnosti

Uvolněná energie spalováním

Množství paliva
Množství tuhých a plynných 
odpadů

Plynné emise a tuhé odpady

 
U energetických procesů, při kterých se dopravují nebo přeměňují nosiče energie, jsou emise a tuhé 
odpady vztaženy vždy na výstup ( pouze u procesů spalování jsou výsledky výpočtu vztaženy na vstup 
i výstup). 

Sumarizace vlivu plynů způsobujících skleníkový efekt 
Skleníkové plyny mají různou emisivitu, tzn. že pohlcují nebo vyzařují záření v různé míře. Výsledný 
účinek na skleníkový efekt (tzv. potenciál globálního oteplení) proto závisí na absorpční schopnosti 
plynu pohlcovat tepelné záření a na „době života“ plynu v atmosféře. Aby bylo možno jednoduchým 
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způsobem vyjádřit celkový účinek skupiny skleníkových plynů s různou emisivitou emitovaných při 
analyzovaném procesu, zavádí se tzv. ekvivalent CO2. Tato veličina se určí násobením množství 
uvolněného skleníkového plynu váhovým koeficientem, který přepočítává množství i-tého plynu na 
množství CO2, které má stejný skleníkový efekt. 

Příslušné váhové koeficienty jsou uloženy v datovém souboru programu a hodnoty ekvivalentu CO2 
jsou počítány automaticky s ostatními charakteristikami vyšetřovaného procesu (přitom časový 
integrál, který počítá souhrnné působení skleníkového plynu v atmosféře, má v programu GEMIS 
standardně nastavené meze na 100 let, tyto meze lze však libovolně přestavit). 

Sumarizace vlivu plynů způsobujících acidifikaci 
Acidifikace je působení škodlivin ve formě kyselých dešťů. Hodnoty ekvivalentního SO2 (SO2 ekv) 
zahrnují celkové působení znečišťujících látek SO2, NOx, HF a HCl tak, že působení posledních tří 
látek se přepočítává na ekvivalentní množství SO2 pomocí molekulových hmotností. 
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