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1 ÚVOD 
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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2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Územní energetická koncepce byla zpracována pro území statutárního města Přerova, části: Přerov – 
město, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, 
Vinary, Žeravice a Penčice.  

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. 

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.  

Přerov měl ve 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%). 

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. 

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. Na katastrálním území města Přerov je dle pokladů ČEZ Distribuce, a.s. 25 446 
odběrných míst, kde za rok 2006 byl roční odhad spotřeby 71 950 MWh. 

Z hlediska spotřeby tepla je patrná klesající tendence, která 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. 

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. Spotřeba zemního plynu na území města v posledních 4 letech 
stagnovala. 

Stávající stav zásobování energiemi na území města je detailně popsán v kapitolách: 

1. Rozbor trendů vývoje poptávky po energii  

2. Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií 

3. Hodnocení využitelnosti potenciálu obnovitelných zdrojů energie, případně kombinované výroby 
elektřiny a tepla 

4. Hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů  

5. Hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití energie 
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3 STANOVENÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ROZVOJE 
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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4 VARIANTY ROZVOJE 
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 

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. 

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 ve výši 30 %. Tento scénář také předpokládá snížení odběru tepla o 15 % 
vzhledem k pokračující modernizaci sítě CZT a postupné realizaci úsporných opatření na bytových 
domech. 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. 
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6 SOUHRN 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. 

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 23368,72 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. 
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• 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). Možnosti 
financování jsou podrobně popsány v kapitole 7.3 ÚEK. 

Z 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. 

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. 

Postupující globalizace a liberalizace světového hospodářství vyvolává nutnost zvyšování konkurenční 
schopnosti jednotlivých účastníků 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.  
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7 SOUHRN DOPORUČENÝCH ŘEŠENÍ 
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 (TV přijímač, 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 
Obrázek 1 Dělení energetického managementu 
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Úlohou energetického managementu na území města je zajišťovat harmonický rozvoj energetické 
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. 

Úkoly energetického managementu 

Energetický management má za úkol: 

• zabezpečovat řízení energetického hospodářství, 

• zabezpečovat rozvojové záměry v energetické infrastruktuře města jako podklad pro přípravu 
investiční výstavby v souladu s územním plánem města, 

• zabezpečovat zpracování střednědobých a dlouhodobých koncepčních záměrů v oblasti 
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energetické infrastruktury, 

• zabezpečovat minimalizaci dopadů energetiky na životní prostředí, 

• zabezpečovat efektivní využívání energií v budovách a zařízeních v majetku města, 
v příspěvkových organizacích zřizovaných městem a v neziskových organizacích zřizovaných 
městem 

• podávat návrhy na využití vládních dotačních programů v oblasti energetiky a zajišťovat 
realizaci těchto programů, 

• vyjadřovat se ke koncepčním a výhledovým záměrům, které mají vztah k energetickému 
hospodářství města, 

• na území města koordinovat působení jednotlivých energetických společností, 

• zajišťovat informovanost veřejnosti a vzdělávání. 

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. 

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.) 
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8 REALIZACE ÚEK – DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU 
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 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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