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1. ÚVOD 

Územní energetická koncepce (ÚEK) je strategickým dokumentem města, který 
stanovuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni města na 
období 20 let. Obsah ÚEK je stanoven zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění, v § 4. Obsah zahrnuje: 

� rozbor trendů vývoje poptávky po energii, 
� rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, 
� hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a 

kombinované výroby elektřiny a tepla, 
� hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů, 
� hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího 

využití energie, 
� řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření 

uplatnitelných pořizovatelem koncepce. 

Stejný paragraf stanovuje, že územní energetická koncepce je neopomenutelným 
podkladem pro územní plánování. Podrobnosti ÚEK jsou stanoveny Nařízením 
vlády č.195/2001 Sb. k zákonu č. 406/2000 Sb.  

Cíle a principy řešení energetického hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm, 
stanovené územní energetickou koncepcí města respektují cíle a priority Územní 
energetické koncepce Zlínského kraje a vycházejí z ní, také vycházejí z priorit a 
cílů platné Státní energetické koncepce.  

V zadání zakázky formulovalo město Rožnov pod Radhoštěm jako pořizovatel 
územní energetické koncepce priority v jejím řešení  – jsou jimi: 

� Soustava CZT: 

o úspory tepla – bytové domy a ostatní odběratelé, rozvody a zdroj 

o nové odběry tepla 

o potřebné další investice (zdroj – KVET, biomasa?)  

o způsob financování investic 

o dopady do ceny tepla 

� Úsporná opatření v objektech v majetku města 

� Úspory paliv a energie, využití OZE na území města 

� Zlepšení kvality ovzduší 

Obsah ÚEK a způsob, jakým je navržena její realizace, vychází z rolí jaké město ve 
vztahu k výrobě, rozvodu, distribuci a užití energie zastává – je výrobcem, 
spotřebitelem (a správcem svého majetku), regulátorem a mělo by být i iniciátorem 
(hrát aktivační a motivační úlohu). Doporučená varianta rozvoje energetického 
hospodářství města se po projednání ÚEK a jejím přijetí Radou, nebo 
Zastupitelstvem města, promítne do návrhu opatření uskutečnitelných městem jako 
pořizovatelem koncepce  v samostatné i přenesené působnosti. 
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2. ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE POPTÁVKY PO ENERGII 

2.1 Analýza území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

2.1.1 Základní informace o m ěstě Rožnov pod Radhošt ěm 

Katastrální území Rožnova pod Radhoštěm se rozprostírá při úpatí Radhoště v 
údolí Rožnovské Bečvy, 12 km východně od Valašského Meziříčí. Město dělí řeka 
Bečva na dvě části: levobřežní část a pravobřežní část. Nadmořská výška území se 
pohybuje v hodnotách cca 365 a 375 m.n.m. Nejvyšším místem katastru je Velká 
Polana na hřebenu Radhoště (980 m n.m.), nejníže položeným místem je soutok 
Rožnovské Bečvy a Starozuberského potoka (350 m n.m.).  

Obrázek 1: Mapa m ěsta 

 

Rozloha města činí celkem 3 947 ha. Město zaujímá asi 6 % rozlohy kraje. Rožnov 
pod Radhoštěm je obcí s rozšířenou působností, správní obvod ORP Rožnov pod 
Radhoštěm zahrnuje celkem 9 obcí: Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, 
Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, 
Zubří. Území samotného města Rožnov pod Radhoštěm se nečlení na městské 
části, má však tři katastrální území a 21 základních sídelních jednotek. 

Tabulka 1: Rozloha katastrálních území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

Katastrální území plocha zastav. území cca v [ha] rozsah katastrálního území  [ha] 
Rožnov pod Radhoštěm 520 2 815,28 
Tylovice 60 573,17 
Hážovice 45 560,94 
Celkem 625 3 949,39 

Zdroj: Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm 

Z uvedené rozlohy města zaujímá největší podíl lesní pozemky (celkem 49% 
rozlohy města) a zemědělská půda (35,5% rozlohy města). Zastavěné plochy 
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zaujímají 3,40% rozlohy města. Celé území Rožnova je součástí Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy.   

Tabulka 2: Rozloha m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm [ha] ( ČSÚ, 2005) 

 Celková 
výměra 
pozemku 

Lesní půda Ostatní 
plochy 

Vodní 
plochy 

Zastavěné 
plochy 

Zemědělská 
půda 

Rožnov pod Radhoštěm 3 949,4 1937,2 437,5 35,6 134,4 1404,7 

Podíl 49,05% 11,08% 0,90% 3,40% 35,57% 

Město lze charakterizovat jako dopravně zatížené zejména díky silnicím I. třídy, 
které obcí procházejí - komunikace E 442 (Valašské Meziříčí – Žilina) a silnice I. 
třídy 58 (směr Frenštát p.R., Ostrava) s průjezdem více než 12 000 vozidel za 24 
hodin. 

2.1.2 Demografie 

K 31.12.2007 bylo v Rožnově pod Radhoštěm celkem 17312 obyvatel, z toho 8359 
mužů a 8953 žen. V následující tabulce je ukázáno rozložení počtu obyvatel po 
jednotlivých základních sídelních jednotkách (ZSJ) města v roce 2001, kdy se 
konalo sčítání lidu, domů a bytů Českého statistického úřadu. 

Tabulka 3: Po čet obyvatel m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm po ZSJ, 2001 

Název katastrálního území Kód ZSJ Název ZSJ (základní sídelní 
jednotky) 

Počet trvale 
bydlících 
obyvatel 

Rožnov pod Radhoštěm 142930 Rožnov pod Radhoštěm-střed 1643 
Rožnov pod Radhoštěm 142948 Dolní nábřeží 1414 
Rožnov pod Radhoštěm 142956 Zubersko 11 
Rožnov pod Radhoštěm 142964 1. máje-Písečná 2892 
Rožnov pod Radhoštěm 142972 Dolní Paseky I 692 
Rožnov pod Radhoštěm 142981 Láz 203 
Rožnov pod Radhoštěm 142999 Chumchálky 604 
Rožnov pod Radhoštěm 143006 Horní Paseky 299 
Rožnov pod Radhoštěm 143014 Rybníčky 973 
Rožnov pod Radhoštěm 143022 Skanzen 76 
Rožnov pod Radhoštěm 143031 Kramolišov 403 
Rožnov pod Radhoštěm 143049 Uhliska 130 
Rožnov pod Radhoštěm 143057 Chlácholůvek 308 
Rožnov pod Radhoštěm 305685 Hradisko 72 
Rožnov pod Radhoštěm 305693 Koryčanské Paseky 2314 
Rožnov pod Radhoštěm 305707 Dolní Paseky II 1867 
Rožnov pod Radhoštěm 315664 Hradišťko 2574 
Hážovice 144720 Hážovice 392 
Hážovice 144738 Končiny 13 
Tylovice 144746 Tylovice 876 
Tylovice 315672 Hlaváčky 43 
Celkem   17 799 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 2001 
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Obrázek 2: Člen ění m ěsta na základní sídelní jednotky 

 

Obrázek 3: Vzd ělanostní struktura obyvatel Rožnova pod Radhošt ěm 

 

22,4%
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Zdroj: Profil města, Strategický plán rozvoje Města Rožnov pod Radhoštěm 
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2.1.3 Klimatické podmínky 

Podnebí a roční chod jednotlivých prvků počasí jsou dány především nadmořskou 
výškou a expozicí. Tyto základní faktory se projevují zvláště v teplotách a srážkách. 
Rožnov pod Radhoštěm leží v mírném pásu, na hranici mezi přímořským a 
kontinentálním klimatem. Na základě klimatických klasifikací ČR spadá 
severovýchodní část a okraj jižní části Rožnova do chladné oblasti CH6 , severní a 
jižní část do klimatické oblasti chladné CH4 a střední část Rožnova do mírn ě teplé 
oblasti MT2 .  

Výpočtová venkovní teplota dle ČSN 38 3350 je - 15 °C, pr ůměrná venkovní teplota 
v topném období je + 3,4°C, dle ČSN 38 3350 trvá topné období 225 dnů. Řešené 
území je ve směru k Zubří omezeno Zuberským potokem. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje charakterizující blíže chladnou 
klimatickou oblast. 

Tabulka 4: Charakteristika chladné klimatické oblas ti (Quitt, 1971) 

Klimatická charakteristika CH 4 CH 6 MT 2 

Počet letních dnů 0-20 10-30 20-30 

Počet dní s teplotou alespoň 10 °C 80-120  120-140 140-160 

Počet mrazových dnů 160-180 140-160 110-130 

Počet ledových dnů 60-70 60-70 40-50 

Průměrné teploty v lednu [°C] -6 - -7 -4 - -5 -3 - -4 

Průměrné teploty v červenci [°C] 12-14  14-15 16-17 

Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 120-140 140-160 120-130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 600-700 600-700 450-500 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 400-500 400-500 250-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 140-160 120-140 80-100 

Počet zatažených dnů 130-150 150-160 150-160 

Počet jasných dnů 30-40 40-50 40-50 

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje z klimatologických stanic v Rožnově 
pod Radhoštěm (případně ve Valašském Meziříčí). 

Tabulka 5: Ro ční úhrny srážek na stanici Rožnov pod Radhošt ěm [mm] (MÚ) 

rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
[mm] 733,5 747 914,3 884,7 911,3 1332,4 1026,6 963,1 876,6 1102,8 917,1 641,5 798,6 

Díky své poloze, chráněné okolními kopci od severu, se město vyznačuje příznivým 
klimatem. Tlumené karpatské větry, které do rožnovské kotliny proudí, rozptylují 
mlhy a udržují v Rožnově pod Radhoštěm po větší část roku slunečné počasí. 

Tabulka 6: Po čet dn ů se slune čním svitem za období 2002-2004 ze stanice Valašské Meziříčí 

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
2002 13 18 22 26 28 27 30 27 23 24 16 13 267 
2003 12 18 25 29 28 30 26 31 28 22 n/a 18 n/a 
2004 15 15 20 25 31 29 28 31 28 27 14 15 278 

Větrné poměry Rožnova pod Radhoštěm jsou charakteristické s převládajícím 
východním a západním proudění větru, v posledních letech narůstá četnost 
proudění větrů  od JZ, J a JV. 
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Obrázek 4: V ětrné pom ěry Rožnova pod Radhošt ěm 

S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 
6,5 % 6,5 % 8,7% 6,1% 7,6 % 9,0 % 13,5 % 8,8 % 33,4 % 

Obrázek 5: V ětrná r ůžice za období 1994 – 2004 ze stanice Rožnov pod Ra dhošt ěm (MÚ) 
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2.1.4 Ekonomika a zam ěstnanost 

K tradičním zdrojům obživy, kromě textilní výroby, patřilo v 19. století i sklářství a 
později (v první polovině 20. století) výroba vyhlášeného malovaného porcelánu. V 
průběhu 19. století dochází k dalšímu rozvoji průmyslu ve městě, který znamenal 
zásadní restrukturalizaci hospodářství. Rozvíjelo se především potravinářství 
(pivovar) a strojírenství.  Vznik Valašského muzea v přírodě, kromě jiného, položil 
základy turistického zájmu o region na úpatí Beskyd. Významným odvětvím bylo 
také lázeňství – klimatické lázně byly typické pro oblast Rožnova pod Radhoštěm 
v 1. polovině 20. století. 

V roce 1949 byla v Rožnově pod Radhoštěm započata výstavba podniku TESLA, se 
kterou byl spojen další rozvoj Rožnova pod Radhoštěm. Výroba elektronických 
součástek vyžadovala rozsáhlou materiálně technickou základnu, vznikla řada 
dalších výrobních oborů a s ohledem na tehdy strategický význam výroby v Tesle 
byla věnována mimořádná pozornost napojení na energetické zdroje a vybudování 
rozsáhlé energetiky areálu TESLA. V osmdesátých letech k širokému sortimentu 
polovodičových součástek přibyla výroba barevných televizních obrazovek. 
Výstavba podniku byla provázena i stavbou bytů, škol a dalších zařízení pro 
volnočasové aktivity. Nástupcem podniku Tesla Rožnov po r. 1991 se stalo 15 
společností, které uvedly do života zcela nové programy. Z původního výrobního 
programu výroby elektronických součástek do dnešních dnů přežila pouze výroba 
křemíku a integrovaných obvodů. Rozmělnění vlastnických vztahů v průmyslovém 
areálu brání optimálnímu využití této lokality, přesto že zde dnes působí desítky 
podnikatelských subjektů různé velikosti. Procesem privatizace, resp. restituce 
prošly i ostatní podniky působící na území města, nedošlo však k tak výrazným 
změnám výrobních programů. 

Struktura zaměstnanosti města Rožnova pod Radhoštěm dle hospodářských 
sektorů odpovídá nadprůměrné orientaci místního hospodářství na průmyslovou 
výrobu. Podprůměrně zastoupeny jsou dle struktury zaměstnanosti obyvatelstva 
sektory zemědělství a služeb. Sektor služeb vykazuje především ve srovnání s 
jinými městy srovnatelné velikosti podprůměrný význam jako zaměstnavatel 
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místního obyvatelstva, a to i přesto, že Rožnov pod Radhoštěm je regionálním 
centrem cestovního ruchu a souvisejících služeb – ubytování, stravování. 

Tabulka 7: P řehled nejvýznamn ě jších podnik ů na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

Subjekt Kategorie 
velikosti1 Předmět činnosti 

ON SEMICONDUCTOR CZECH 
REPUBLIC, s.r.o., právní 
nástupce 

1.000-1.499 
Výroba integrovaných obvodů a diskrétních 
polovodičových součástek 

LOANA, a.s. 250-499 Výroba pleteného zboží 
REMAK a.s. 250-499 Výroba vzduchotechnických zařízení 
ROBE lighting s. r. o. 250-499 Výroba, montáž a opravy osvětlovací techniky 
RONAS s.r.o 250-499 Strojní výroba 

ENERGOAQUA, a.s. 200-249 Činnosti v oblasti vodního hospodářství a 
energetiky 

Elektroprojekta Rožnov a.s. 100-199 Projekční činnost 
ESPO, s.r.o. 100-199 Výroba elektromotorů 
myonic s.r.o. 100-199 Výroba miniaturních ložisek 
RADEKOV spol. s r.o. 100-199 Stavební a stavebně řemeslné práce 
RETIGO,spol.s r.o. 100-199 Výroba strojů a zařízení pro gastronomii 
SCG Czech Design Center, s.r.o. 100-199 Návrhové středisko polovodičových součástek 
THEVIA s.r.o. 100-199 Strojní výroba 
ZPV Rožnov, s.r.o. 100-199 Výroba autokoberců a lisovaných výrobků 

Největším průmyslovým areálem ve městě je areál bývalého podniku TESLA. V 
tomto průmyslovém areálu v současnosti podniká řada významných firem (včetně 
desítek malých a středních). Udržení a další rozvoj podnikání v tomto areálu je 
limitován zejména nedostatkem volných ploch, nevyhovujícím stavebně-technickým 
stavem objektů (nevhodný počet podlaží) a cenami služeb (především energií). Bez 
ohledu na stav areálu a jeho plošná omezení patří tento areál k nejvýznamnějším 
rozvojovým plochám pro účely podnikání ve městě. 

Společné zájmy subjektů, které sídlí nebo provozují svou činnosti v průmyslovém 
areálu bývalé TESLY, zastupuje zájmové sdružení právnických osob Průmyslový 
areál Rožnov. V současnosti je členem tohoto sdružení více než desítka firem, 
které v areálu působí (ENERGOAQUA, a.s.; ESPO, s.r.o.; LISS, a.s.; MEDITES 
PHARMA, spol. s r.o.; MOBA, spol. s r.o.; myonic s. r. o.; ON Semiconductor Czech 
Republic, s.r.o. právní nástupce; RADEKOV spol. s r.o.; REMAK a.s.; RONAS 
s.r.o.; SENSIT s.r.o.; THEVIA s.r.o.; ZPV Rožnov, s. r.o.). 

2.1.5 Přírodní podmínky a kvalita ovzduší na území m ěsta 

CHKO Beskydy  

Celé území Rožnova je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Území města 
je dle zákona č.114/92 Sb. rozčleněno na čtyři zóny podle současného stavu 
přírody a krajiny: 

1. zóna představuje nejcennější, přírodě blízké území nebo člověkem málo 
pozměněné ekosystémy (cca 5% rozlohy katastrálního území města). 

2. zóna představuje lesní porosty s výrazněji pozměněnou druhovou skladbou 
přírodě blízkých lesních společenstev a druhově bohaté travní porosty (cca 27% 
rozlohy katastrálního území města). 

                                            
1 Zdroj: Profil města - Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm 
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3. zóna reprezentuje monokulturní hospodářské lesy s mozaikou luk a pastvin, s 
rozptýlenou  zástavbou a zelení (cca 36%  rozlohy katastrálního území města). 

4. zóna zahrnuje souvisleji zastavěná území s návazností na intenzivně 
obdělávanou  zemědělskou půdu (cca 32% rozlohy katastrálního území města). 

Důkazem toho, že Chráněná krajinná oblast Beskydy je významná 
z celoevropského hlediska je vyhlášení celé oblasti CHKO za evropsky významnou 
lokalitu a vyhlášení dvou ptačích oblastí.  Asi 40% území Rožnova překrývá 
významné ptačí území (SPA) Beskydy. Která představuje území s výskytem 
ohrožených druhů ptáků dle směrnic EU. Celé území je součástí Chráněné krajinné 
oblasti přirozené akumulace vod a má rovněž nadregionální rekreační význam. 

V územním plánu města je zaneseno rovněž asi 50 přírodně cenných lokalit.  

Při návrhu využití obnovitelných zdrojů energie na území města a také při analýze 
potenciálu využití biomasy, fotovoltaiky a ostatních obnovitelných zdrojů energie 
byly brány do úvahy potřeby ochrany přírody na území CHKO. Estetická hodnota 
krajiny je se strany CHKO chráněna před zásahy, které by i mohly negativně 
ovlivnit – trasování a stavba elektrických sítí, umísťování nových zdrojů apod. 
Správa CHKO se vyjadřuje ke všem strategickým materiálům, které se dotýkají 
CHKO, k územním řízením, stavebním řízením, hospodářským a těžebním plánům 
lesů – městských i státních. Pracovním dokumentem je Plán péče správy CHKO. 
Prioritou je také ochrana ovzduší, která je zhoršována narůstající dopravou a 
nárůstem spalování tuhých paliv v nevyhovujících a mnohdy zcela zastaralých 
kotlích.    

Kvalita ovzduší  

Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nenachází žádná stanice imisního 
monitoringu. Nejbližší stanice byla provozována v Zubří (číslo stanice podle ISKO 
1079), měření na této stanici bylo ovšem ukončeno v dubnu 2003. V minulosti byly 
sledovány pouze hodnoty prašného spadu a v něm byly stanovovány koncentrace 
těžkých kovů. Při hodnocení imisní zátěže je proto velmi vhodné, že byla pro město 
Rožnov pod Radhoštěm zpracována  také rozptylová studie. 

Na základě modelování prováděného s využitím údajů měřících stanic ISKO 
v Českém hydrometeorologickém ústavu jsou každoročně Sdělením Ministerstva 
životního prostředí vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na 
území ČR. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném znění, vymezují jako území v rámci zóny nebo 
aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo 
více znečišťujících látek.  

Město Rožnov pod Radhoštěm bylo jako OZKO vyhlášené v roce 2006 na základě 
údajů z roku 2005, kdy došlo podle výsledků ČHMÚ k překročení imisního limitu pro 
zdraví lidí a četnosti překročení u denní průměrné koncentrace polétavého prachu 
frakce PM10 na 68,7% území města a dále k překročení cílového imisního limitu pro 
škodlivinu benzo(a)pyren na 0,3 % území města. V roce 2007 bylo území města 
Rožnov pod Radhoštěm zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
opětovně, zasažené území tvořilo v roce 2006 37,4 % z celkové rozlohy města. 
Škodlivinou byla opět frakce PM10 polétavého prachu a její denní průměrné 
koncentrace. Kromě toho byl překročen průměrný roční imisní limit pro tuto látku na 
4,9 % území města.  

V roce 2006 došlo k překročení cílového imisního limitu pro škodlivinu 
benzo(a)pyren na ploše tvořící 20,1 % území města. 
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Tabulka 8: Vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou o vzduší na území m ěsta Rožnov pod 
Radhošt ěm – plocha území, na kterém byly p řekro čeny imisní limity pro koncentrace 
znečiš ťujících látek do ovzduší 

Imisní limit Cílový imisní limit 
Rok 

PM10 roční prům. PM10 denní průměr B(a)P roční O3 (ozón) 
Celkem 

2003 - 100 % (9,1 % MT) - 100 % 100 % 
2004 - - - 100 % - 
2005 - 68,7 % 0,3 % 100 % 68,7 % 
2006* 4,9 % 37,4 % 20,2 % 100 % 37,4 % 

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm, Profil města 

Podrobnější modelové hodnocení kvality ovzduší bylo prováděno jako součást 
Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje, vypracovaného v roce 2004 
týmem, vedeným společností ENVIROS. Podle této rozptylové studie nebylo na 
území Rožnova pod Radhoštěm zjištěno pro roky 2002 – 4 překračování imisních 
limitů pro žádnou sledovanou látku. V roce 2005 si město zadalo zpracování vlastní 
podrobné rozptylové studie a také zpracování místního Programu ke zlepšení 
kvality ovzduší – jako reakce na zařazení mezi oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Do této rozptylové studie vstupují údaje z evidovaných zdrojů znečištění 
(REZZO1-4), nejsou zde zahrnuty vstupy neantropogenní (prašnost z polí, pylové 
částice, …), jsou naopak zahrnuty údaje o sekundární prašnosti (zvíření prachu). 
Výsledky rozptylové studie i přes toto omezení potvrdily skutečnost, že část území 
se opravdu v území se zhoršenou kvalitou ovzduší nachází.  

Jedná se především o území v blízkosti komunikace I/35 procházející napříč 
Rožnovem. V tomto území částečně dochází k překročení imisního limitu pro 
škodlivinu PM10 (imisní limit 50 µg/m3) o více jak 35 hodin za rok. Jedná se o 
rozlohu území cca 14% rozlohy obce (vymezena rozptylovou studií). Na dalších 
plochách města (viz grafické přílohy) jsou vypočteny pro tuto koncentraci sice vyšší 
hodnoty než je imisní limit 50 µg/m3, avšak četnost překročení limitu je nižší jak 35 
hodin za rok, takže se o překračování imisního limitu nejedná.  

Průměrné roční koncentrace prachu PM10 se pohybují v území na úrovni do 15 
µg/m3, což je úroveň odpovídající cca 1/3 platného imisního limitu, také podlimitní 
stav. Základním zdrojem jsou v tomto případě, kromě sekundární prašnosti z 
automobilové dopravy, malé zdroje emisí, zejména kotle v domácnostech. 

Sekundární prašnost, vyvolaná automobilovou dopravou, vzniká tehdy, když je 
primární prach - který se usazuje v blízkosti komunikací a pokud není mokrý - 
vlivem víru vzduchu zvedán a tak se opětovně dostává do ovzduší. Následně padá 
na zem a tak pořád dokola, dokud není uklizen nebo dokud nejsou částečky prachu 
tak malé, že odletí na větší vzdálenost. Tento jev je pro výsledky imisního modelu 
zatížení v lokalitě Rožnova pod Radhoštěm nejdůležitější.  

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace škodliviny oxid dusičitý (NO2) se 
pohybují na úrovni cca 10 µg/m3, což je cca 1/4 platného imisního limitu pro tuto 
škodlivinu. Reálně lze sice předpokládat o něco vyšší koncentrace než jaké 
vypočítal model, nicméně koncentrace vyšší než 20 µg/m3 by ani v nejzatíženější 
lokalitě podél komunikace 1/35 naměřeny nebyly. 
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Obrázek 6: Modelové pole denních pr ůměrných koncentrací polétavého prachu PM 10 

 
Zdroj: rozptylová studie města Rožnov pod Radhoštěm, Mgr. J. Bucek, 2005 

2.2 Analýza spot řebitelských systém ů a jejich nárok ů v dalších 
letech 

2.2.1 Bytová sféra - domácnosti 

Analýza bytového a domovního fondu  

V roce 2001 bylo v Rožnově pod Radhoštěm 1802 domů, z nich 1084 domů 
rodinných a 684 bytových domů. V nich bylo celkem 6 430 trvale obydlených bytů a 
598 neobydlených. Necelých 27 % z obydlených bytů bylo v rodinných domech. 
Z trvale neobydlených bytů slouží 76 k rekreaci a 252 je obydleno přechodně. Po 
roce 2001 do roku 2007 bylo na základě údajů Stavebního úřadu města Rožnov pod 
Radhoštěm dokončeno (nově postaveno nebo přístavbou) 263 bytových jednotek, 
z toho 37 bytových jednotek v bytových domech, 22 v ostatních domech a 204 v 
rodinných domech. 

Tabulka 9: Bytový fond m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm v člen ění dle katastrálních území 

Bytové jednotky podle katastrálních území

167 299

6227

KÚ Rožnov pod
Radhošt ěm

KÚ Hážovice

KÚ Tylovice
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Počet trvale obydlených bytů v panelových domech byl v roce 2007 roven 3645, tj. 
54,5 % všech bytů, ostatní trvale obydlené bytové jednotky jsou postaveny 
v cihlových domech a tvoří 45,5 %. 

Pro potřeby výpočtů spotřeby paliv a energie byly bytové jednotky ze SLBD použity 
v členění dle základních sídelních jednotek. 

Obrázek 7: Trvale obydlené byty podle základních sí delních jednotek 

Počty trvale obydlených byt ů podle základních sídelních 
jednotek m ěsta, 2007 
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Analýza bytového fondu je významnou vstupní informací pro vyhodnocení spotřeby 
paliv a energie domácnostech města. 

SLBD sledovalo a vyhodnotilo rozdělení bytů dle média použitého na vytápění 
návazně na Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. K údajům ČSÚ z roku 2001 byly 
připočteny byty, postavené po roce 2001, včetně jejich připojení na CZT nebo na 
plyn. Z celkového počtu 263 nově postavených bytových jednotek po roce 2001 
bylo na plyn připojeno 204 bytů. Počet bytů napojených a odebírajících zemní plyn 
pro potřeby vytápění byl tedy v roce 2007 roven 1973.  

Malá část bytového fondu je vytápěna elektrickou energií, případně využívá tepelná 
čerpadla, zbývající bytový fond (a často i domy připojené na zemní plyn) je vytápěn 
uhlím a dřevem. Velmi často je pro vytápění využíváno více druhů paliv či energie. 
Rozdělení v následující tabulce je provedeno podle převažujícího způsobu 
vytápění. Centralizované teplo je pro potřeby bytové sféry dodáváno společností 
ENERGOAQUA, a.s. do 3972 bytů v katastru Rožnov pod Radhoštěm. 
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V katastrálních územích Hážovice a Tylovice není rozvod tepla z CZT rozšířen, ani 
se takové rozšíření neplánuje. 

Obrázek 8: Rozd ělení byt ů v Rožnov ě pod Radhošt ěm dle média na vytáp ění 

Počty byt ů podle zp ůsobu vytáp ění, 2007

Byty_CZT; 3972

Byty_elekt řina; 23

Byty_drevo; 392Byty_uhli; 333

Byty plyn; 1973

Byty_uhli Byty_drevo Byty_elekt řina Byty_CZT Byty plyn

 
Zdroj: Vlastní výpočty, na základě dat  od ENERGOAQUA, a.s, RWE, a.s., ČSÚ 

Průměrná spotřeba tepla z CZT na bytovou jednotku na vytápění a ohřev teplé vody 
je 28,15 6J/rok. Měrná spotřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody (TV činí 20 až 
40% ze spotřeby tepla celkem) vztažená na m2 podlahové plochy se pohybuje 
v závislosti na stavu objektů v širokém rozsahu od 0,324 GJ/m2 až po 0,735 GJ/m2 
(nejvyšší hodnoty u objektů bez zateplení a bez výměny oken).. 

Obrázek 9: Kone čná spot řeba paliv a energie v domácnostech m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 
dle druhu paliv a energie, 2007 
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Obrázek 10: Kone čná spot řeba paliv a energie (spot řeba paliv a energie po p řeměnách) 
v bytovém sektoru Rožnova pod Radhošt ěm, 2007 
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Jak je zřejmé z obrázku, na území KÚ Rožnova pod Radhoštěm tvoří dodávka tepla 
ze soustavy CZT do sektoru obyvatelstva 32%, v některých základních sídelních 
jednotkách více než 90 % - viz následující obrázek. Teplem ze soustavy CZT je 
vytápěno 60% bytových jednotek na území města.  

Obrázek 11: Spot řeba paliv a energie podle základních sídelních jedn otek m ěsta Rožnov pod 
Radhošt ěm (bez dopo čítané elekt ř iny) 
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Druhým nejvyužívanějším zdrojem energie na území města je zemní plyn, který 
tvoří 30% v bilanci konečné spotřeby paliv a energie v domácnostech celkem k roku 
2007. V celkové bilanci je zahrnuta i dopočtená elektřina, která v domácnostech 
tvoří cca 21% spotřeby celkem – z malé části slouží pro vytápění (odhadem u cca 
23 bytů), dále pro ohřev teplé vody (TV) a jako statní spotřeba - pro vaření a 
nezaměnitelná elektřina pro osvětlení a pro spotřebiče. 

Obrázek 12: Kone čná spot řeba paliv a energie v domácnostech m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 
dle užití, 2007 

Rozdělení spot řeby v domácnostech podle užití (%)
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Obrázek 13: Kone čná spot řeba paliv a energie v domácnostech m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 
dle užití a jednotlivých druh ů paliv a energie, 2007 
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V roce 1991 bylo při sčítání v Rožnově pod Radhoštěm 6 168 trvale obydlených 
bytů a oproti roku 1981 bylo postaveno 1 251 bytů. Mezi lety 1991 a 2001 bylo 
dokončeno již pouze 262 bytů. V letech 2001 – 2007 bylo dle údajů z výkazů 
Stavebního úřadu dokončeno 263 bytových jednotek, z toho 37 v bytových domech 
a 204 v domech rodinných. 

Celková spotřeba paliv a energie na otop (vytápění) byla v těchto bytech pro rok 
2007 propočtena ve výši 216 519 GJ/rok,  spotřeba na ohřev teplé vody (TV) činila 
70 977 GJ/rok , a ostatní spotřeba 69 521 GJ/rok . Konečná spotřeba paliv a 
energie celkem byla propočtena na průměrné klimatické podmínky ve výši 357 017 
GJ/rok .  

Při posouzení energetických nároků bytové sféry vycházel zpracovatel ÚEK nejen 
z údajů Sčítání lidu, domů a bytů (SLBD) Českého statistického úřadu z roku 2001, 
ale dále z podkladů SÚ města Rožnov, z údajů o dodávkách tepla, poskytnutých 
společností Energoaqua, a.s., údajů RWE, a.s. o dodávce zemního plynu pro 
domácnosti, z údajů uvedených v platném územním plánu města Rožnov pod 
Radhoštěm, z dat o spotřebě zemního plynu v kotelnách REZZO 1 a 2 zásobujících 
bytovou sféru a z vlastního šetření, zjištění a expertního odhadu (např. při dopočtu 
spotřeby tuhých paliv a dřeva v domácnostech). Spotřeba elektrické energie 
v domácnostech byla rovněž dopočtena, protože ČEZ Distribuce, a.s. odmítl 
poskytnout údaje o dodávkách elektřiny do města Rožnov pod Radhoštěm. Zčásti 
byly využity podklady získané při zpracování KSEI Zlínského kraje. 

Výhled v poptávce po energii v domácnostech  

Zpracovatel ÚEK vychází v prognózovaném období z následujících podkladů města:  
1) Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Arch. Leopold Pšencím, 

Atelier UTILIS, Zlín 
2) Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm 

(pro PM10), Ekotoxa Opava, s.r.o., červenec 2005 
3) Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm, DHV, 2008 
4) Koncepce rozvoje bydlení pro město Rožnov pod Radhoštěm, 1. verze, listopad 

2008 

Prognóza počtu nových bytů vychází v ÚPn z prognózy počtu obyvatel při 
současném zohlednění snižujícího se počtu osob obývajících jeden byt, což je dáno 
zvyšující se délkou života lidí a nižší porodností, a s ohledem na zvětšující se 
průměrné obytné plochy nových bytů; prognóza počtu osob připadajících na jeden 
byt v návrhovém období je stanovena na základě dosavadního vývoje, 
zpracovaných prognóz EU a přepočtu na podmínky v ČR. 

Územní plán města vychází také z potřebné reprodukce bytového fondu, spojené i 
s určitým zlepšením bytových poměrů obyvatelstva.  
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Obrázek 14: Vývoj po čtu obyvatel ORP Rožnov pod Radhošt ěm v letech 1995 – 2006 

 

Obrázek 15: Vývoj po čtu obyvatel ORP Rožnov pod Radhošt ěm v letech 2006 - 2036 

 

Dle územního plánu města je předpokládána na rozvojových plochách výstavba od 
984 do 1013 bytových jednotek. Územní plán města byl zpracován v roce 2002 a 
v letech 2001 – 2007 bylo dokončeno 263 bytových jednotek (průměrně 30 – 35 
bytů) za rok.  

Předpokládaná výstavba v územní energetické koncepci je 480 – 500 bytových 
jednotek do roku 2018, z toho 246 v bytových domech (rozvojové plochy C1 a C2) a 
232 – 252 v rodinných domech. Do roku 2028 předpokládá ÚEK  dalších 533 
bytových jednotek (nových i náhradou za úbytek bytového fondu, z toho 170 
v bytových domech. (Úbytek bytů přirozeným odpadem a nucenou demolicí 
v návrhovém období je v územním plánu předpokládán ve výši 158 bytových 
jednotek.)  

Z hlediska lokalizace bytové výstavby pro trvale bydlící obyvatelstvo vychází 
zpracovatel ÚEK z územního plánu a v něm navrhovaných ploch pro zástavbu. 
Lokality pro výstavbu rodinných domů jsou označeny v územním plánu A1 až A21 
(etapa I) a B2 až B7 (etapa II), plochy pro bytové domy jsou označeny jako C1, C2 
a D2 (viz. tabulky v samostatné přílohové části). Jednotlivé lokality pro individuální 
bydlení dávají charakterem staveniště, jeho tvarem, orientací i možností dopravní 
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obsluhy, širší spektrum druhů a velikostí rodinných domů i individuální volby 
velikosti pozemku podle zájmu stavebníka.  

Převážná část ploch k výstavbě rodinných domů je soustředěna v oblasti 
Kramolišova a Tylovic. Drobnější plochy jsou navrženy také v Hážovicích a Dolních 
Pasekách. Rozptýlené plochy pro RD jsou v Horních Pasekách. Plochy pro 
výstavbu bytových domů jsou navrženy jako pokračování ve výstavbě za severním 
okrajem sídliště Písečný. 

Nabídka těchto ploch pro bydlení vychází z optimálních možností, které jednotlivá 
území města pro zástavbu poskytují. Pro využití těchto ploch musí dojít k dohodě o 
prodeji pozemku mezi současným vlastníkem a stavebníkem. V územně plánovací 
dokumentaci je předpokládáno, že na stávajících plochách, které v návrhu zůstávají 
pro funkci bydlení, budou také postupně opravovány a rekonstruovány obytné 
objekty, nebo budou asanovány a na jejich pozemcích postaveny obytné objekty 
nové.  

Ve městě se počítá také s realizací integrovaných domů, kde budou sdruženy 
funkce bydlení, občanské vybavenosti, obchodní činnosti, případně služeb nebo 
nenáročného typu výrobních služeb. 

Obrázek 16: Umíst ění ploch pro zástavbu (žlut ě vyzna čeny plochy pro bydlení) a distribu ční 
sít ě zemního plynu a CZT – dosah sí ťově vázaných forem energie 

 

 

Kvantifikované nároky sektoru domácností po palivech a energii ve výhledu do roku 
2018 a 2028 jsou stanoveny jako výhledová poptávka po energii ve stávající 
zástavbě (ve které je v horizontu 20 let realizováno mnoho opatření přinášejících 
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snížení spotřeby a dosažení úspor), a jako energetická poptávka bytové zástavby 
na rozvojových plochách.  

Výpočet energetických nároků je proveden se zohledněním požadavků na 
energetickou nárost výstavby, kterou prokazuje stavebník průkazem energetické 
náročnosti s nezbytností dosažení vyhovující spotřeby paliv a energie na měrnou 
jednotku podlahové plochy (nebo obestavěného prostoru) dle vyhlášky č. 148/2007 
Sb. Do výhledu mezi rokem 2018 a 2028 jsou nároky na spotřebu tepla pro vytápění 
u nové zástavby dále zpřísněny. Podrobně jsou výpočty energetických nároků 
v nové zástavbě a nové bilance pro sektor domácností popsány v kapitole 7.1.7.  

Dle propočtů dosáhne užitečná potřeba paliv a energie v domácnostech ve 
výhledových variantách (za uvedeného předpokladu v počtu bytových jednotek a 
dle výpočtů zpracovatele) v roce 2018 celkem 32 610 GJ/rok a do roku 2028 
dalších 24 820 GJ/rok (podrobný výpočet viz přílohy k jednotlivých návrhovým 
plochám pro zástavbu. 300 bytových jednotek je v ÚEK po roce 2018 navrženo bez 
určení místa jejich výstavby). Užitečnou potřebou je míněna potřeba tepla na 
vytápění a ohřev teplé vody, palivo na vaření a spotřeba elektrické energie. 

Z hlediska konečné spotřeby energie se ve výhledu významně změní struktura 
spotřeby paliv a energie - dodávka tepla na otop bude v bydlení klesat jako 
důsledek vyšších nároků na tepelně technické vlastnosti u nově stavěných domů, 
větší podíl bude mít spotřeba tepla na přípravu teplé (užitkové) vody. Mírně 
narůstat – zejména do roku 2018 - mohou ostatní spotřeby – zejména elektrické 
energie (vybavenost domácností, využití počítačové techniky, apod.). Klesat bude 
dle našich předpokladů využití elektrické energie pro vytápění na úkor spotřeby 
zemního plynu a biomasy (dřevěných peletek, polenového dřeva). U značné části 
bytového fondu předpokládáme využití nízkopotenciálního tepla pro vytápění 
(prostřednictvím tepelných čerpadel) a sluneční energie pro ohřev vody (solární 
kolektory). V malé míře a na vhodných domech budou instalována i fotovoltaická 
zařízení. 

2.2.2 Služby a ob čanská vybavenost (terciární sektor) 

Na území města byly zmapovány co do spotřeby paliv a energie všechny významné 
objekty v majetku města, ve kterých dochází k významnější spotřebě a další 
významné objekty služeb. Výpis zařízení v majetku města a popis stavu je vybrán 
z Územního plánu města a ze Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod 
Radhoštěm. 

Školská a výchovná za řízení 

Město Rožnov pod Radhoštěm provozuje na svém území celkem 5 mateřských škol. 
V lednu roku 2008 navštěvovalo předškolní zařízení na území města celkem 508 
dětí. Celková kapacita mateřských škol je 609 míst. Současná kapacita jednotlivých 
předškolních zařízení je dostačující. 

Mateřské školy - na území města působí: 
� MŠ Koryčanské Paseky 
� MŠ Na Zahradách (odloučené pracoviště Tylovice 50, odloučené pracoviště 

Horní Paseky 23) 
� MŠ 1. máje 1153 (a odloučené pracoviště na 1. Máje 864) 
� MŠ 5. května 1527 
� MŠ Radost 

Zařízení kapacitně vyhovují. Některá ze zařízení vyžadují rekonstrukci. Vzhledem 
ke snižujícímu se počtu dětí není počítáno s rozšiřováním těchto zařízení a může 
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dokonce dojít v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města ke zrušení některého 
z nich.  

Základní školy, základní um ělecké školy  

Na území města funguje v současnosti 6 základních škol, z nichž je jedna 
soukromá a dvě tzv. „rodinného“ typu. Základní škola Koryčanské Paseky a ZŠ 
Záhumení poskytuje výuku jen pro první stupeň. Ostatní poskytují vzdělávací 
program pro 1. - 9. ročník. Kapacita v základních školách na území města je celkem 
2.421 žáků. Kapacita základních škol je využita z 58 %. 

� ZŠ Koryčanské Paseky  
� ZŠ Pod Skalkou 

� ZŠ Videčská 

� ZŠ Záhumení 3 
� ZŠ 5. května 

� ZŠ Sedmikráska o.p.s. 

V oblasti speciálního vzdělávání je ve městě Základní škola praktická Rožnov pod 
Radhoštěm, která umožňuje vzdělávání dětí se zdravotním postižením. V oblasti 
uměleckého a zájmového vzdělávání působí ve městě Základní umělecká škola 
(zřizovatelem je Zlínský kraj)  a Středisko volného času, které zřizuje město. 

 

Střední školy  

Na území města se nachází celkem 4 střední školy. Jedná se o Gymnázium a 3 
odborné školy, z nichž jedna je soukromá. Středoškolské vzdělávání ve městě 
nabízí celkem 19 středoškolských a učebních oborů a dva obory všeobecného 
gymnázia. Státní střední školy jsou zřizovány a provozovány Zlínským krajem. 

� Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 

� Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm  

� Střední zemědělská a přírodovědná škola 

� Soukromá škola cestovního ruchu 

Kulturní a pietní za řízení 

� Farní kostel Všech svatých 

� Kostel Českobratrské církve evangelické 

� Městský hřbitov, smuteční obřadní síň 
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� Římskokatolický farní úřad, děkanský úřad 

� Zřícenina hradu Rožnova 

� Národní kulturní památka - Valašské muzeum v přírodě - národní kulturní 
památka. Významný prvek zakomponovaný do organismu města, plošně 
dostatečně dimenzovaný, bez úvah o rozšíření. V rámci areálu se uvažuje  o 
výstavbě Turist skanzenu, který by zajišťoval ubytování a s ním spojené služby 
pro cca 90 osob, a o výstavbě hotelu U splavu pro cca 90 osob. (Tyto kapacity 
jsou podle zpracovatele ÚPN nadměrné z hlediska obchodního i z hlediska 
únosnosti území.) Mimo areál jsou dále Wilkův dům – archiv, dokumentace 
(národopisná), Jaroňkova galerie-konzervační pracoviště, Juvův dům-depozitář 
obrazů.  

� Kino Panorama – provozováno příspěvkovou organizací města „Městská 
kulturní agentura“; 

� Středisko volného času - zajišťuje zájmové vzdělávání dětí.  

� Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm. 

� Městská knihovna  

Zdravotnická za řízení a zařízení soc. pé če 

Dle dat z Českého statistického úřadu bylo v Rožnově pod Radhoštěm ke konci 
roku 2006 evidováno celkem jedno sdružené ambulantní zařízení (poliklinika) a 
jedno detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické 
pomoci, 10 samostatných ordinací praktického lékaře pro dospělé a jedno 
detašované pracoviště. 

� Poliklinika Rožnov p.R. - Samostatný právní subjekt, cca 5 000 m2 provozních 
ploch. Zařízení má přibližně 110 zaměstnanců. Objektová kotelna je 
provozována společností Komerční domy, a.s., jedná se o zdroj REZZO 2. 

� Domov pro seniory, Sociální služby Vsetín 

� Pečovatelská služba o.p.s.  

� Lékárny - Stávající lékárny jsou umístěny v centru města a u hlavního zdroje 
receptů-na poliklinice. Z tohoto hlediska je rozmístění optimální. Z hlediska 
kapacitního jsou potřeby tohoto sortimentu ve městě pokryty. 

� Orthes s.r.o. – privátní zařízení je umístěno na Palackého ulici, poskytuje 
ortopedické a rehabilitační služby. 

� Dopravní zdravotní služba 

Ve městě není v současné době v provozu ani jediné zařízení jeslí. 

Tělovýchova a sport  

Hlavními organizacemi, které zajišťují sport a sportovní aktivity ve městě, jsou 
Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, pod jejíž záštitou funguje 17 
zájmových oddílů. Z objektů s nároky na vytápění, teplou vodu a elektřinu jsou to 
zejména: krytý bazén s tobogánem, koupaliště, atypický vyhřívaný bazén, 
fitcentrum a posilovna, zimní stadion.  

� Zimní stadion Bučiska, HC Rožnov p.R. – zastřešený zimní stadion s uměle 
chlazenou ledovou plochou. Provozní plocha 16 008 m2 (hřiště, komunikace, 
tribuny, technická zařízení, parkoviště). Provozní budovy mají výměru 721 m2 
(dílny, šatny, soc. zařízení, energoblok). Prodejní plocha měří 96 m2 (Olympia-
prodejna potřeb pro lední hokej). Areál je provozován spol. KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r.o Pro územní rozvoj sportovního areálu jsou navrženy 
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drobné plochy vyplňující daný prostor. V bezprostřední blízkosti stadionu nelze 
povolovat stavby pro trvalé bydlení.  

� Sportovní areál „Stadion“ - zastavěná plocha objektu-hotel, restaurace, 
rehabilitace, sauna, šatny, posilovna- 1299 m2, hřiště pro kopanou a 
lehkoatletické disciplíny 17 900 m2, tréninková plocha 31 260 m2.  

V dlouhodobých záměrech je: v případě areálu Bučiska vybudování skeatparku, 
minigolfu, lezecké stěny. Další záměry zahrnují víceučelové využití haly zimního 
stadionu, areál zimních běžeckých lyžařských tras, venkovní průplavový bazén v 
areálu Krytého bazénu, rozšíření areálu letního koupaliště – skluzavky, chrliče, 
další atrakce, revitalizace městského parku – cyklostezky, in-line bruslení, 
Sportovní centrum pro gymnastické a úpolové sporty, lanovka ke skokanským 
můstkům, rekonstrukce a modernizace objektu Sokolovna, sportovně relaxační 
areál hotel Fittsport, víceúčelová hala u stadionu Horní Paseky. 

 

Koupaliště Rožnov p.R., Kemp sport TJ Rožnov p.R. - Otevřené koupaliště 
s plochami pro slunění cca 14 540 m2 a navazujícím zařízením kempinku. Před 
oběma zařízeními je dostatečné parkoviště. Na koupališti je nutno zlepšit technické 
vybavení pro vodní hospodářství (čištění a úpravu vody pro bazén) a úroveň 
sociálního vybavení. 

 

� Krytý bazén Rožnov s.r.o. - Krytý bazén je v podstatě nové zařízení navazující 
na SPŠ elektrotechnickou. Vyhovuje a pokrývá potřeby širšího okolí. 

� Tělocvična - bývalý objekt sokolovny je ve správě TJ Rožnov. Zastavěná plocha 
529 m2. V objektu je tělocvična, sociální zařízení, dále ubytovací část, 
sekretariát TJ a další zařízení v nájmu. Zařízení vyhovuje, je však nutná 
rekonstrukce prakticky celého objektu, především kotelny, počítá se i 
s rozšířením ubytovací části. 
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Administrativa, správa a místní hospodá řství  

� Městský úřad Rožnov p.R. - má sídlo v objektu městské radnice na Náměstí 
TGM, další 3 budovy MÚ se nacházejí v ulici Letenská, Palackého (Stefánium) a 
Čechova. 

Obrázek 17: Ostatní budovy MÚ (mimo hlavní budovy n a Náměstí TGM) 

   

� Finanční úřad Vsetín, pracoviště Rožnov p.R. - objekt na sídlišti Písečný na ul. 
Kulturní. Zařízení vyhovuje i pro výhled. Územní rozvojové možnosti však zatím 
má. 

� Úřad práce Vsetín, pracoviště Rožnov p.R. (v R32) - detašované pracoviště, 
zařízení vyhovuje. 

� Okresní úřad Vsetín, ref. soc. věcí, odd. státní soc. podpory 

� Česká pošta, Telecom a.s. - Poštovní služby směnárna, postfax. Objekt je 
umístěn v centru města na nám.Míru. Plocha pozemku 4 975 m2, zastavěná 
plocha 1 892 m2, (plocha pošty a ubytovny 852 m2, TK budova 782 m2, garáže a 
přístavba 256 m2). Areál pošty ÚPN zachovává, je sevřen zástavbou bez 
možnosti dalšího územního rozvoje. Do budoucna se předpokládají tyto úpravy 
a rekonstrukce: ubytovny - rekonstrukce, vybudování plynové kotelny, ubytování 
hotelového typu, rozšíření služeb, TK budova - postupná digitalizace sítě, pošta 
- provozní a dispoziční zlepšení manipulace s balíky. Lokální pracoviště pošty je 
otevřeno na ul. 1.máje. 

� Správa Národní kulturní památky Valašského muzea v přírodě - objekt 
v blízkosti vstupní části do muzea. 

� Městská policie Rožnov p.R. v objektu na Čechově ul.  

� ČSOB - zařízení na ul. Nerudově. V objektu je provozována také 
Českomoravská hypoteční banka a.s. 

� Česká spořitelna a.s., na náměstí TGM. V objektu je provozována také 
směnárna a Spořitelní penzijní fond a.s. Nový objekt je vybudován na 
ul.Dukelských hrdinů vedle motorestu Horal. 

� Česká pojišťovna – jednatelství - Upravený objekt na Meziříčské ul., naproti 
autobusovému nádraží. Zařízení vyhovuje. 

� Elektroprojekta - V zařízení je provozována také restaurace a jsou pronajímány 
prostory dalším organizacím.   

� Realitní a advokátní kanceláře 

� Policie ČR - obvodní oddělení Rožnov p.Radhoštěm. 

� Komerční banka a.s., je umístěna na náměstí TGM. 

� Správa CHKO Beskydy Rožnov p.R. - v objektu v centru města na ul. Nádražní. 

� Informační centrum, pracoviště Rožnov p.R. v budově Městského úřadu na 
náměstí TGM. 
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Místní hospodá řství   

� Záchranná hasičská služba města Rožnov p. R. - vyhovující zařízení na ul. 
J.Fučíka, 8 garážových boxů pro techniku, územně malá možnost pro rozvoj 
zařízení. 

� Hasičská zbrojnice - hasičský sbor umístěn uvnitř průmyslového areálu. 

� Hasičská zbrojnice v Tylovicích a v Hážovicích. 

� Městský sběrný dvůr - zařízení pro soustředění separovaného odpadu bude 
výhledově umístěno na Zuberské ul. za průmyslovým areálem v lokalitě J2, za 
areálem V43 Beton Morava. V současné době sídlí sběrný dvůr (firma Ing. Jana 
Pance na nábřeží Dukelských hrdinů č. 2269. 

� Skládka inertního materiálu - plocha je vyčleněna v návaznosti na městský 
sběrný dvůr (M19) pro soustředění separovaného odpadu na Zuberské ul. za 
průmyslovým areálem v lokalitě J1. Počítá se s mezideponií inertního materiálu 
před jeho definitivním uložením. 

Ubytovací a stravovací kapacity   

Rožnov pod Radhoštěm nabízí celkem 26 ubytovacích zařízení s celkovou 
kapacitou 1.981 lůžek. Nabídka ubytování pokrývá značnou škálu možností. 
Návštěvníci mohou volit ubytování od tří hvězdičkových hotelů, penzionů, ubytoven 
přes ubytování v privátu či kempu. Stravovací služby nabízí na území Rožnova pod 
Radhoštěm podle průzkumu celkem 42 stravovacích zařízení, která dohromady 
nabízejí kapacitu 3.837 míst. 

Spot řeba paliv a energie v terciárním sektoru  

Spotřeba paliv a energie byla v terciárním sektoru vypočtena z údajů REZZO 1 a 2, 
údajů o dodávkách zemního plynu a údajů Městského úřadu o dodávkách paliv a 
energie do objektů vlastněných městem. Spotřeba elektřiny nebyla do celkové 
bilance zařazena – zjištěna byla pouze v individuálně sledovaných objektech, údaje 
o dodávce elektřiny na území města ČEZ Distribuce, a.s. neposkytl ani jako 
agregovaný údaj.  

Spotřeba paliv a tepla ze soustavy CZT v objektech terciární sféry dosáhla za rok 
2007 celkem 126 677 GJ . Z této spotřeby je kryto z 89 % zemním plynem, z 10% 
teplem ze soustavy CZT a 1 % je kryto spalováním biomasy.  

Obrázek 18: Spot řeba tepla pro vytáp ění a oh řev teplé vody (TV) v terciární sfé ře 
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Následující tabulka uvádí spotřebu paliv a energie v individuálně šetřených 
objektech. Tyto objekty spotřebovávají 22,3 % paliv a tepla z CZT.  

Tabulka 10: Spot řeba paliv a energie v objektech v majetku m ěsta a dalších právnických osob 

Objekt Zdroj 
vytáp ění 

Spot řeba 
tepla 2007 
[GJ/rok]   

Spot řeba el. 
energie 2007 
[GJ/rok]    

Budova MěÚ  (majetek města) ZP- 0,27 MW 958 496 
Budova MěÚ  (majetek města) ZP 509 202 
Budova MěÚ  (majetek města) ZP 252 146 
Budova MěÚ  (majetek města) ZP 279 144 
Úřad práce SSP  ZP 65 18 
Policie ČR CZT 189 110 
Finanční úřad ZP 180 120 
Úřad práce ZP 161 110 
MŠ Koryč. Paseky  (majetek města) CZT 321 60 
MŠ Na zahradách (majetek města) ZP- 60 kW 275 62 
MŠ 1.máje  (majetek města) CZT 800 85 
MŠ 5.května (majetek města)  CZT 397 45 
MŠ 5.května    3 bud. (majetek města) CZT 316 71 
ZŠ Koryč. Paseky  (majetek města) CZT 351 147 
ZŠ Pod Skalkou  2 bud. + ZŠ Sedmikráska (majetek 
města) 

ZP- 0,92 MW 4366 350 

ZŠ Videčská   2 bud. (majetek města) ZP-0,5 MW 2019 190 
ZŠ Záhumení (majetek města)  ZP 738 82 
ZŠ 5. května (majetek města) ZP 2122 325 
Zákl. umělecká škola ZP 800 82 
SZŠaP    3 bud. ZP- 0,12 MW 2000 198 
SŠIEŘ   -3 budovy vakuovky 4710 375 
              -3 budovy SOU 

CZT, ZP- 
0,274 MW 1890 182 

SŠCR, s.r.o.  700 60 
ZŠ praktická ZP-50 kW 300 65 
Gymnázium Rožnov  2 bud. CZT 900 95 
Celkem  28 191 3 820 

Tabulka 11: Člen ění terciárního sektoru dle po čtu za řízení, budov a užite čné spot řeby energií 

TERCIÁRNÍ SEKTOR Počet 
zařízení 

Počet 
budov 

Spot řeba 
tepla 2007 
(GJ/rok)  

Spot řeba 
el.energie 
2007 
(MWh/rok)  

A Obchod, opravy mot.vozidel a výrobků pro 
osobní spotřebu - pro domácnost 

75 62 20 702 4 090 

B Ubytování a stravování 34 38 17 580 947 
C Doprava, skladování, spoje 7 12 11 164 777 
D Finanční služby a zprostředkování 8 10 2 700 183 
E Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu, 

podnik.činnosti 
65 75 28 596 2 708 

F Veřejná správa a obrana, povinné soc. zabezp. 4 8 2 093 374 
G Vzdělávání 17 28 16 837 688 
H Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 15 16 12 143 701 
I Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 20 22 2 847 485 
Ztráty v přeměnách   12 015 0 
CELKEM  270 114 662 10 953 

Pozn.: spotřeba tepla  skutečná (dle účinnosti zdroje,  přepočet na denostupně)   Zdroj: data ČSÚ, 
vlastní výpočet Ing. Štekl 
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Obrázek 19: Spot řeba v terciárním sektoru dle ú čelu užití (GJ/rok) 
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Nová za řízení komer ční a ob čanské vybavenosti  

Územní plán jmenovitě jednotlivá zařízení tohoto druhu nenavrhuje, neboť o vzniku, 
existenci, prodávaném sortimentu zboží, prodejních dobách a konečně i 
ekonomické úspěšnosti podnikajících subjektů rozhodují jiné faktory, než se kterými 
pracuje územní plán. Územní plán proto posuzoval pouze jejich přípustnost 
v obytné zóně. 

Nové lokality pro nekomerční využití pro vybavenost zatím neurčeného druhu – 
podnikatelského i nepodnikatelského charakteru zahrnují v návrhovém období 
následující plochy: E1  - Pod Relaxem, G1 – Bučiska, G2 - Horní Paseky, F1 – 
Gymnázium, F2  - Gymnázium, F3 – Meziříčská, F4 - U Polikliniky, F5 - U Eroplánu, 
H1 - U campingu, I2 - Za skanzenem - Tylovice, Hážovice. 

Předpokládaná spotřeba nevýrobní sféry v nové zástavbě na rozvojových plochách 
je vypočtena k roku 2018 ve výši 13 925 GJ/rok a k roku 2028 na dalších 11 457 
GJ/rok. 

Veřejné osv ětlení   

Hlavní komunikace města jsou osvětleny sodíkovými svítidly na stožárech s 
výložníky, okrskové komunikace a chodníky jsou osvětleny parkovými svítidly. 
Rozvody el. energie pro svítidla veřejného osvětlení jsou zásadně řešeny 
kabelovým vedením. Napojení jednotlivých větví VO je z  rozvaděčů veřejného 
osvětlení RVO, které jsou napájeny samostatnými vývody z transformoven. 
Stávající spotřeba elektrické energie ve výši  cca 3 mil. Kč je hrazena z rozpočtu 
města. Spotřeba elektrické energie na osvětlení činí ročně cca 1000 MWh.   

Při výstavbě nových ucelených obytných celků – obytných zón – bude souběžně 
s rozvodem el. energie budováno i nové veřejné osvětlení. Je vhodné stanovit 
typově druh stožárů a design svítidel a používat pokud možno jednotný styl pro 
všechny nově navrhované lokality a při rekonstrukcích a opravách postupně 
rozšiřovat i do stávajícího v.o. Osvětlení bude stanoveno podle příslušné kategorie 
vozovky. Při volbě svítidel je nutno rovněž respektovat podmínky pro zamezení 
světelného znečištění oblohy. Veřejné osvětlení bude většinou navazovat na 
osvětlení stávající. 
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2.2.3 Sektor pr ůmyslu, zem ědělství a podnikání 

Průmysl  

Město Rožnov pod Radhoštěm se stalo postupně významným průmyslovým městem 
na území Zlínského kraje. Převažuje průmysl elektrotechnický a textilní. 
Zemědělská produkce je zaměřena na chov dobytka, ovcí a zpracování dřeva. 

Průmyslová struktura města navazuje na historicky determinované vazby, 
především na orientaci města na textilní výrobu a ve 20. století profilovanou 
orientaci na elektrotechnickou a strojní výrobu. Nejvýznamnějšími průmyslovými 
zaměstnavateli ve městě (zaměstnávajícími více než 100 zaměstnanců) jsou 
subjekty uvedené v následující tabulce. Některé z těchto subjektů procházejí již od 
konce roku 2008 ekonomickými problémy a jejich uzavření by mělo velmi negativní 
vliv na zaměstnanost ve městě a regionu, na ekonomickou sílu obyvatelstva a tím i 
na realizaci energeticky úsporných opatření.  

Tabulka 12: Podniky nad 100 zam ěstnanc ů na území m ěsta 

Subjekt Kategorie 
velikosti2 Předmět činnosti Sídlo 

ON SEMICONDUCTOR 
CZECH REPUBLIC, 
s.r.o., právní nástupce 

1.000-1.499 
Výroba integrovaných obvodů a 
diskrétních polovodičových 
součástek 

Rožnov pod Radhoštěm 
1. máje 2230 

LOANA, a.s. 250-499 Výroba pleteného zboží Rožnov pod Radhoštěm 
Bezručova 211 

REMAK a.s. 250-499 Výroba vzduchotechnických 
zařízení 

Rožnov pod Radhoštěm 
Zuiberská 2601 

ROBE lighting s. r. o. 250-499 Výroba, montáž a opravy 
osvětlovací techniky 

Rožnov pod Radhoštěm 
Hážovice 2090 

RONAS s.r.o 250-499 Strojní výroba Rožnov pod Radhoštěm 
1. máje 2631 

ENERGOAQUA, a.s. 200-249 Činnosti v oblasti vodního 
hospodářství a energetiky 

Rožnov pod Radhoštěm 
1. máje 823 

Elektroprojekta Rožnov 
a.s. 100-199 Projekční činnost Rožnov pod Radhoštěm 

Boženy Němcové 1720 

ESPO, s.r.o. 100-199 Výroba elektromotorů Rožnov pod Radhoštěm 
U trati 2620 

Město Rožnov pod 
Radhoštěm 100-199 Výkon veřejné správy Rožnov pod Radhoštěm 

Masarykovo Náměstí 128 

myonic s.r.o. 100-199 Výroba miniaturních ložisek Rožnov pod Radhoštěm 
1. máje 2635 

RADEKOV spol. s r.o. 100-199 Stavební a stavebně řemeslné 
práce 

Rožnov pod Radhoštěm 
U trati 2620 

RETIGO,spol.s r.o. 100-199 Výroba strojů a zařízení pro 
gastronomii 

Rožnov pod Radhoštěm 
Láň 2310 

SCG Czech Design 
Center, s.r.o. 100-199 Návrhové středisko 

polovodičových součástek 
Rožnov pod Radhoštěm 
Boženy Němcové 1720 

THEVIA s.r.o. 100-199 Strojní výroba Rožnov pod Radhoštěm 
1. máje 2633 

ZPV Rožnov, s.r.o. 100-199 Výroba autokoberců 
a lisovaných výrobků 

Rožnov pod Radhoštěm 
Televizní 2614 

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm, 1 – Profil 

                                            
2 Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů. Pozn.: uvedená data se vztahují k jednotlivým 

subjektům (jako celkům), nikoli jejich místním organizačním nebo provozním jednotkám. 
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Největším průmyslovým areálem ve městě je areál bývalého podniku TESLA 
s výměrou 44,2 ha. V tomto průmyslovém areálu v současnosti podniká řada 
významných firem (včetně desítek malých a středních). Udržení a další rozvoj 
podnikání v tomto areálu je limitován nedostatkem volných ploch, nevyhovujícím 
stavebně-technickým stavem objektů (nevhodný počet podlaží) a cenami služeb 
(především energií). Bez ohledu na stav areálu a jeho plošná omezení patří tento 
areál k nejvýznamnějším rozvojovým plochám pro účely podnikání ve městě. 

Zemědělství a lesnictví:  

� Výrobní areál bývalého Školního statku - V areálu jsou provozovány nejrůznější 
výrobní činnosti. S  původním zemědělským zaměřením většinou již vůbec 
nesouvisí.  

� ZOD Rožnovsko se sídlem ve Viganticích, provoz Hážovice - Pořez dřeva, 
zpracování a sušení dřeva, prodej dřeva. - areál nebude rozšiřován. 

� Drobné zemědělské farmy a drobná hospodářství, rodinné farmy apod. 

� Rožnovská travní semena s.r.o. - čištění osiv trav, máku, kmínu, prodej všech 
druhů osiv trav jetelů a jejich směsí. Provozy zůstanou ve své poloze i do 
budoucnosti.  

Spot řeba paliv a energie v pr ůmyslu a zem ědělství m ěsta Rožnov pod 
Radhošt ěm 

Spotřeba paliv a energie v sektoru průmyslu a v zemědělství byla spočtena na 
základě údajů dodavatele zemního plynu, údajů z registrů REZZO 1 a 2, údajů spol. 
Energoaqua, a.s. o dodávkách tepla pro jednotlivé odběratele.  

Primární spotřeba paliv a energie činí v průmyslu 381 099 GJ/rok a zahrnuje paliva 
na vstupu do výrobních procesů a do procesů přeměn.  

Tato spotřeba je v sektoru výroby tepla přepočtena na vyrobené teplo a udává 
konečnou spotřebu paliv a energie (spotřebu po přeměnách) v sektoru průmyslu a 
v zemědělství. Ta je nižší o ztráty ve výrobě tepla a v jeho distribuci a také o 
odběry ostatních spotřebitelských sektorů – obyvatelstva a terciárního sektoru. 

Obrázek 20: Primární spot řeba paliv a energie v pr ůmyslu a zem ědělství po p řepo čtu na 
průměrné klimatické podmínky, Rožnov pod Radhošt ěm, 2007 

Průmysl

42%

58%

TTO

zemní plyn
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Konečná spotřeba v průmyslu činila v roce 2007 celkem 154 422 GJ/rok.  V 
konečné spotřebě převládá v průmyslu dodávka tepla ze soustavy CZT (v areálu 
bývalé Tesly) nad zemním plynem. Spotřeba je agregována na jednotlivá odvětví 
ekonomických činností dle členění Českého statistického úřadu (ČSÚ) – viz 
následující graf a podrobné bilanční tabulky v kapitole 3.3. 

Obrázek 21: Kone čná spot řeba paliv a energie v pr ůmyslu po p řepo čtu na pr ůměrné klimatické 
podmínky, Rožnov pod Radhošt ěm, 2007 
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Kone čná spot řeba paliv a energie v pr ůmyslu, GJ/rok
 ( bez spotřeby elektřiny), průmysl a zemědělství, 2007, Rožnov pod Radhoštěm 
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Výhled ve spot řebě paliv a energie v pr ůmyslu  

Již před zpracováním územní energetické koncepce, v roce 2006, byla ukončena 
výroba vakuových televizních obrazovek ve společnosti TCT Rožnov pod 
Radhoštěm, která zaměstnávala 1300 zaměstnanců.  

Obrázek 22: Areál bývalé TESLA, a.s.  
Kromě již existujících podniků, 
jejichž další rozvoj je zejména 
v době zpracování Územní 
energetické koncepce 
poznamenán celosvětovou 
finanční a ekonomickou recesí a 
spotřeba energie je v podnicích 
zachována na stávající úrovni 
(rozvojové záměry nebyly 
sděleny), ve výhledu do roku 2018 
a 2028 je napočtena možná 
spotřeba na rozvojových plochách 
výrobního charakteru.  

Jak uvádí Územní plán města je 
vznik dalších podnikatelských 
areálů limitován především limity 
danými přírodním prostředím 
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města Rožnova pod Radhoštěm. Pro racionální využití průmyslového areálu Tesla, 
a.s. bylo navrhováno zpracování  samostatné studie jeho výhledového využití. 
Pokud budou volné výrobní prostory k pronájmu uvnitř průmyslového areálu, měly 
by se nově vznikající firmy se svými aktivitami orientovat nejdříve právě tam.  

Teprve po vyčerpání územních kapacit průmyslového areálu by se měly  využívat 
plochy, které pro výrobní činnosti ÚPN navrhuje mimo toto území. (Zpracovatel 
ÚEK respektoval tyto priority.) Nové plochy pro výrobu jsou navrženy 
v bezprostřední blízkosti průmyslového areálu západním směrem od města. Další 
případný rozvoj výrobních aktivit je směřován na západ t.j. na k.ú. Zubří. Ojedinělé 
drobné výrobní objekty uvnitř obytného území nebudou dále rozvíjeny. 

Spotřeba na rozvojových plochách výrobního charakteru byla propočtena pro 
lehkou výrobu, v případě energeticky náročnějších výrob se může od provedených 
propočtů skutečná spotřeba významně (až několikanásobně) odlišovat. 
V propočtech v ÚEK je předpokládána na nových plochách pro zástavbu potřeba 
energie ve výši 4 499 GJ/rok k roku 2018 a dalších 3 201 GJ/rok k roku 2028. 
Obestavěný prostor celkem pro nové výrobní kapacity na rozvojových plochách je 
předpokládán pouze na úrovni 74 260 m3. 

Podrobné údaje k energetickým nárokům na rozvojových plochách jsou uvedeny 
v samostatné příloze.  
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3. ROZBOR MOŽNÝCH ZDROJŮ A ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S 
ENERGIÍ 

3.1 Analýza dostupnosti paliv a energie 

Cílem této analýzy je určit strukturální rozdělení užitých klasických, netradičních a 
obnovitelných zdrojů energie a jejich podíl a dostupnost při zásobování řešeného 
územního obvodu, roční bilanci spotřeby primárních paliv a energie, analýzu 
výrobních a distribučních systémů (velké zdroje, střední a malé zdroje). 
Obnovitelné zdroje a soustava centralizovaného zásobování teplem jsou 
analyzovány v samostatných kapitolách. 

3.1.1 Zásobování m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm elektrickou energií 3 

Výchozí stav ÚEK  

Spotřeba el. energie města je pokryta z rozvodné soustavy 22 kV napojené z 
rozvodny 110/22 kV společnosti ENERGOAQUA, a.s. umístěné na západním okraji 
města. Tato rozvodna  zajišťuje transformaci el. energie pro linky VN 22 kV 
zásobující část území Valašska, včetně města Rožnov pod Radhoštěm, a dále pro 
lokální distribuční soustavu spol. ENERGOAQUA, a.s. LDS pokrývá zejména 
potřebu průmyslového areálu TESLA a v omezené míře také přiléhajících částí 
města.  

Rozvodna je venkovního provedení se dvěma systémy hlavních přípojnic a 
pomocnou přípojnicí. Rozvodna je napájena čtyřmi linkami nadzemního vedení o 
napětí 110 kV (č. 563 a 564 z Valašského Meziříčí, č. 5619 z Lískovce a č. 5620 z 
Frenštátu pod Radhoštěm), osazena dvěma transformátory 110/22 kV, každý o 
výkonu 50 000 kVA. 

Lokální distribuční soustava (LDS) ENERGOAQUA, a.s. v Rožnově pod Radhoštěm 
má rozvody v kabelovém provedení, uložené jako nadzemní vedení na trubních 
mostech, částečně jsou kabely uloženy v zemi. Tato LDS má přenosovou kapacitu 
cca 80 MW. Délka kabelových rozvodů je cca 70 km (z toho rozvody VN 22 kV cca 
20 km). V průmyslovém areálu je provozováno 28 distribučních stanic 22/0,4 kV s 
instalovaným výkonem transformátorů více jak 70 000 kVA.  

Řešeným územím prochází též vedení VVN 220 kV č. 270 a vedení VVN 110 kV č. 
649 – 650. Z rozvodny 110/22 kV spol. ENERGOAQUA, a.s. jsou vyvedeny všechny 
linky VN 22 kV (VN 22 kV č. 46, 61, 62, 63, 64, 104, 251(103), 899 (126)), které 
napájí transformovny v řešeném území. Tato vedení jsou provedena částečně 
nadzemním vedením a v centru města kabelovým vedením. Transformovny 
napájené z nadzemního vedení 22 kV jsou stožárové a to v provedení na beton, 
stožárové nebo na ocelových příhradových stožárech (1 x 250 – 630 kVA). 

Transformovny připojené kabelem jsou kioskové s jedním, dvěma nebo třemi 
transformátory do 400 – 630 kV. Zařízení distribučních transformoven DTS – 22/0,4 
kV, nadzemní vedení a kabelové sítě VN 22 kV ve městě jsou převážně v dobrém 
technickém stavu. Ve vnitřním městě a u soustředěné výstavby jsou rozvody 
provedeny kabely uloženými v zemi. Pouze v okrajové části města je rozvod 
nadzemním vedením. 

Nadzemní vedení 22 kV jsou různého stáří a provedení. Průběžně je prováděna 
rekonstrukce a údržba energetických zařízení.  

                                            
3 Informace převzaty z Profilu města (Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm) a územního 

plánu města, byly aktualizovány ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a.s. 
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Celkově je v lokalitě Rožnova pod Radhoštěm, Tylovic a Hážovic provozováno 77 
transformoven, z toho 58 distribučních, s instalovaným výkonem transf. strojů 29 
080 kVA. V transformovnách je dostatečná výkonová rezerva cca 3.800 kVA4. 

Obrázek 23: Trasování rozvodných sítí elektrické en ergie 

Rozvoj sít ě a technických 
zařízení 

� Nadřazené sítě ZVN a 
VVN 

V těchto zařízeních není 
uvažováno se změnami s 
výjimkou běžné údržby a revizí. 
ČEZ Distribuce, a.s. však 
plánuje výstavbu nového vedení 
2x110 kV – VVN – Zubří – 
Hutisko. Trasa tohoto vedení je 
vyznačena v situaci v jižní části 
města. Je nutno zachovat 
potřebný koridor trasy 
(ochranné pásmo vedení). 
Koridor respektuje navrhovanou 
trasu. 

� Rozvody a zařízení 
VN 22 kV: 

Hlavní napájecí vedení VN 22 
kV pro město budou stávající 
linky VN č. 46, 61, 62, 63, 251, 
104 a č. 899. Linky jsou 
vyvedeny z rozvodny R110/22 
kV kabelovým vedením a 
později přechází na venkovní 
vedení VN.  

Rozvody VN ve městě jsou vesměs kabelové. Část kabel. vedení je též na 
východním okraji města (Tylovické horečky). Stávající nadzemní i kabelové vedení 
VN ve městě jsou převážně v dobrém stavu. Dle postupu výstavby a potřeb 
odběratelů budou budovány nové trafostanice vč. přívodů VN kabelovým resp. 
venkovním vedením. Úprava přípojek pro cizí trafostanice budou prováděny majiteli 
těchto trafostanic. S přeložkami venkovního vedení VN a VVN se neuvažuje z 
důvodu dalekého výhledu využití lokalit. V jednotlivých lokalitách určených pro 
novou výstavbu budou ponechány koridory ochranných pásem venkovního vedení 
VN. Výběr jednotlivých lokalit zvolených pro výstavbu bude prováděn postupně dle 
poměrů majetkových a dle možností jednotlivých investorů. 

� Trafostanice 22/0,4 kV: 

Zásobování jednotlivých lokalit pro novou výstavbu el. energií bude prováděno dle 
místních možností, jednak přímo ze stávající sítě NN, jednak zvýšením výkonu 
stávajících trafostanic, ale hlavně výstavbou nových trafostanic v jednotlivých 
lokalitách: 

                                            
4 Převzato z Územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm 
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Obrázek 24: Zásobování rozvojových lokalit elektric kou energií 

lokalita počet b.j. - RD návrh zásobení 
A1 111 RD nová TS - výhled – Balkán (posun trafa na okraj plán. výstavby) 
A2 23 RD z TS 22 - Kramolišov - zvýšení výkonu (rekonstrukce trafostanice) 
A3, B3  15 RD  z TS 51 - Slunečná 
A4 31 RD z nové TS - výhled - dolní dráhy 
A5 52 RD z TS4 dráhy - zvýšení výkonu (Tylovice) 
A6 13 RD z TS3 - na mlýnku - zvýšení výkonu - Tylovice 
A7, A8  19 RD z TS1 Hážovice pod Limou - zvýšení výkonu 
A9 4 RD  ze stáv. sítě NN - rekonstrukce 
A10 35 RD  z nové TS - výhled - na Fojtství 
A11 10 RD  z TS 3 - u školky  - zvýšit výkon - Tylovice 
A11, B2 19 RD z TS 11 - Sokolovna . rekonstr. na 630 kVA 
A13 19 RD z nové TS  Písečný – Dolní Paseky 
A14 37 RD z TS 42 - Láz - zvýšit výkon 
A15, A16 70 RD z nové TS - výhled - pod Chlacholovem 
A17  28 RD z nové TS - výhled - Letná II 
A18 20 RD z nové TS - výhled . Chlacholov 
A19, B5 54 RD z nové TS - výhled . Hor. Paseky II 
B4 34 RD z nové TS - výhled - na končinách 
C1 216 b.j. z nové TS - výhled - Písečný C 
C2,D1 200 b.j. z nové TS - výhled - Písečný D 
A20 9 b.j. z nové TS - Putýrky - výhled 
B7 2 RD z TS 24 – Dolní Paseky u revíru 
A21 9 RD z TS 51 Horní paseky I 

Návrh nových trafostanic dle požadavku ČEZ Distribuce, a.s.: 

Jižní město – M16- ul. Meziříčská z nové TS 
Kramolišov u kam. mostu  z nové TS 
Chlacholov II    z nové TS 
Dolní Paseky u kravína   z nové TS 
Uhliska R1    z nové TS 

V průmyslové sféře je možno zajisti zvýšení příkonu pro jednotlivé odběratele 
výměnou transformátorů. Výměnu resp. potřebnou rekonstrukci si zajišťují 
odběratelé vlastními náklady, v areálu bývalé Tesly společnost Energoaqua.  

� Rozvody NN - 230/400 V: 

Stávající síť NN venkovním vedením je nutno postupně rekonstruovat. V nové 
výstavbě bude rozvod prováděn zásadně kabelovým vedením NN. Při řešení 
rozvodu je nutno přihlížet k provozním podmínkám a ekonomii dodávky el. energie 
a spolehlivosti provozu. Připojování jednotlivých odběratelů se řídí dle zákona č. 
458/2000 Sb. a 51/2006 Sb. 

Ochranná pásma elektriza ční soustavy  

Dle zákona č. 458/2000 s platností od 1.1.2001, § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, 
který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma 
dle zákona č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb. §19 (s účinností od 1.1.1995), jsou 
pro zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná pásma: 
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Tabulka 13: Ochranná pásma vedení a technických za řízení v elektroenergetice 

Zařízení Dle zákona 
č. 79/1957 

Dle zákona 
č. 122/1994 

Dle zákona 
č.458/2000 

nadzemní vedení nad 220 kV do 400 kV 25 20 20 
nadzemní vedení nad 110 kV do 220 kV 20 15 15 
nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV 15 12 12 
nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace 10 7 7 
- s izolací základní - - 2 
- závěsná kab. vedení - - 1 
podzemní kabelové vedení do 110 kV,vč. měřící a 
zabezpečovací techniky 1 1 1 

elektrické stanice pro transformaci (TS) 30 20 - 
venkovní a zděné elektrické stanice nad 52 kV - - 20 
zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV - - 2 
vestavěné zděné elektrické stanice od obestavění - - 1 
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 
výrobny elektřiny, od oplocení nebo zdi 30 20 20 

Poznámka: Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě 
strany. U zděných TS od oplocení nebo zdi. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační 
soustavy do 110 kV včetně vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách 
krajního kabelu. Vzhledem k tomu, že zák. č. 222/1994 zahrnoval pojem elektrické stanice, jako 
všeobecný, nebylo ochranné pásmo děleno dle provozního napětí, proto se jeho vymezení vztahovalo 
pro napětí od VN až po VVN. 

3.1.2 Zásobování m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm zemním plynem 

Město Rožnov pod Radhoštěm je zásobeno z vysokotlakého plynovodu 
přicházejícího od Valašského Meziříčí a procházejícího po severním okraji města a 
pokračujícím do Frenštátu pod Radhoštěm. Vysokotlaký plynovod má dimenzi DN 
300 mm PN 4,0 MPa s provozním přetlakem 2,0 MPa.  

Z VTL je veden VTL přívod DN 300 k regulačním stanicím pro průmyslový areál 
bývalého podniku TESLA, který má samostatnou regulační stanici, dále pokračuje 
k regulační stanici (RS 1) VTL/STL/NTL  o kapacitě 5.000 m3/hod. RS 1 je umístěna 
v západní části města u podchodu mezi silnicí I. tř. spojující Valašské Meziříčí a 
Rožnovem pod Radhoštěm a průmyslovým areálem. Tato regulační stanice bude 
v roce 2009 přemístěna v důsledku úprav silnice I/ 35. Regulační stanice je 
dvoustupňová s výstupem VTL/STL DN 150 mm o kapacitě 4.000 m3 a NTL s 
kapacitou 1.000 m3/hod. Druhá regulační stanice označená RS2 redukující 
vysokotlak na STL a NTL je umístěna v severní částí města na ulici Lesní v lokalitě 
Rybníčky. Přívod VTL DN 80 mm je veden ze severu kolem Kozince, penzionu Na 
Výsluní a hotelu Relax k RS.  

Výstup STL DN 150 mm, kapacita 2.000 m3/hod., výstup NTL DN 200 kapacita 
1.000 m3/hod. Třetí regulační stanice označená RS3 je umístěna mezi regul. stanicí 
RS1, RS2 na Bezručově ulici je propojena středotlakým rozvodem DN 150 mm z RS 
1 a RS 3. Stanice redukuje střední tlak na nízký, výkon 1 200 m3/hod, výstup DN 
300 mm. Celková kapacita regulačních stanic činí cca  9.000 m3/hod. 

Tabulka 14: Délky distribu čních sítí zemního plynu na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

 Délka VTL v m Délka STLv m Délka NTL v m Počet přípojek 
Rožnov pod Radhoštěm 7904 21851 31056 973 
Tylovice 0 9308 0 301 
Hážovice 0 3658 0 81 

Zdroj: RWE, a.s. 
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Plynovodní síť města je v zásadě nízkotlaká s přetlakem 0,002 MPa posílená 
středotlakem s přetlakem 0,3 MPa. Místní části Rybníčky, Záhumení, Tylovice, 
Hážovice přecházejí na středotlak5. 

Obrázek 25: Trasování distribu čních sítí zemního plynu na území m ěsta Rožnov pod 
Radhošt ěm 

 
Zdroj: Územní plán města, RWE, a.s. 

Rozvoj sít ě a technických za řízení 

Návrh územního plánu vycházel ze zpracovaného generelu plynofikace města 
Rožnova p. Radhoštěm. a sdružení obcí východního Valašska. Řešení spočívalo ve 
vybudování zaokruhované středotlaké sítě zásobované ze stávající RS 1 a RS 2. 
Řešení předpokládalo změnu části NTL plynovodní sítě na STL síť na levém břehu 
Rožnovské Bečvy. Nízkotlaká plynovodní síť je ponechána na pravém břehu řeky a 
rozšířena na území Dolní Paseky. 

Pro navrhovanou soustředěnou zástavbu v lokalitě Písečný je v územním plánu 
navrženo přivedení středotlakého rozvod z STL řadu propojujícího regulační stanice 
(v Územní energetické koncepci je předpokládáno vytápět bytové domy v této 
lokalitě teplem ze soustavy CZT – pokud bude v době výstavby zachována).  

Nový středotlaký rozvod z regulační stanice RS 2 také pokrývá zástavbu lokality 
Horní Paseky, zástavbu po levém břehu Rožnovské Bečvy, území Hážovice a 
Tylovice. Návrh ÚPN doplňuje trasy STL rozvodů o nové řady v místě navrhované 
zástavby včetně ploch pro výhled po roce 2015. Návrh plynovodní sítě respektuje 
trasy STL (páteřní STL DN 200) vedený z Rožnova do obcí Dolní, Prostřední a 
Horní Bečva. Dimenze potrubí je třeba dimenzovat podle skutečných požadavků a 
potřeb. Nové plochy pro zástavbu, u kterých se předpokládá zásobování ze sítí ZP), 
jsou v podrobné příloze s popisem energetických nároků jednotlivých rozvojových 
lokalit. 

                                            
5 Převzato z Územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
40 

Ochranná a bezpe čnostní pásma v plynárenství  

Při respektování navrhovaných i stávajících tras je nutné dodržovat ochranná 
bezpečnostní pásma všech druhů plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 
Sb. (zákon je stanovuje ve stejných hodnotách jako zákon č. 222/1994 Sb., který 
byl v platnosti od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000.) 

Při respektování navrhovaných i stávajících tras je nutné dodržovat ochranná 
bezpečnostní pásma všech druhů plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 
Sb. (zákon je stanovuje ve stejných hodnotách jako zákon č. 222/1994 Sb., který 
byl v platnosti od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000.) Ochranným pásmem se rozumí 
souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu, která činí : 

Tabulka 15: Ochranná pásma plynárenských za řízení 

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce 
na obě strany od osy plynovodu 1 m 

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu  4 m 
u technologických objektů na všechny strany od půdorysu 4 m 
ve zvláštních případech může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m 
v lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné 
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků na obě strany od osy plynovodu v 
šířce 

2 m 

Před platností výše uvedeného zákona , t.j. od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000 byl v 
platnosti zákon č. 222/1994 Sb., v němž šířky bezpečnostních pásem byly 
stanoveny ve stejných hodnotách jako v zákoně č. 458/2000 Sb. 

3.1.3 Soustava CZT na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

Soustava centrálního zásobování obyvatelstva teplem se skládá z parního zdroje 
na výrobu tepla, rozvody páry, hlavní výměníkové stanice pára/voda, primárních 
rozvodů horké vody, výměníkových stanic horká voda/ otopná voda , sekundární 
rozvody až na patu každého objektu,  objektové předávací  stanice na přípravu 
otopné vody a teplé (užitkové) vody pro jednotlivé objekty. 

Samotný zdroj je souběžně využíván pro potřeby dodávek tepla pro účely 
technologie a vytápění pro průmyslový areál bývalého závodu Tesla. Od roku 1992 
do současnosti je vlastníkem výrobních kapacit i rozvodů tepla včetně domovních 
předávacích stanic firma ENERGOAQUA, a.s. 

Zdroj tepla  

Zdrojem tepla je původní parní kotelna firmy Tesla, která je dosud vybavena 
původními třemi kotli z období výstavby kotelny a doplněna dalším novým kotlem 
v roce 2005. Kotle K2 a K7 jsou po generální opravě z roku 2002. Základní údaje o 
instalovaných kotlích jsou uvedeny v následující tabulce:  

Tabulka 16: Základní údaje o instalovaných kotlích v koteln ě ENERGOAQUA, a.s. 

Položka Jednotka Kotel K2 Kotel K3 Kotel K6 Kotel K7 
Jmenovitý tlak páry na kotli bar 13 13 13 13 
Jmenovitá teplota páry  °C 220 220 220 220 
Palivo - ZP a TTO ZP ZP a TTO ZP a TTO 
Parní výkon kotle t/h 25 16 50 25 
Výkon kotle MW 16,8 10,8 33,6 16,8 
Rok výroby kotle Rok 1 975* 2 005 1 978 1 983* 
Výrobce kotle - Tatra Kolín Polykomp Tatra Kolín Tatra Kolín 
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Centrální výměníková stanice je osazena třemi protiproudými výměníky pára/horká 
voda. Výměníky byly instalovány v roce 1978 a v roce 2005 na nich byla provedena 
generální oprava. Každý z výměníků má výkon 25 MW a oběhová čerpadla pro 
horkovod jsou opatřena frekvenčními měniči. Výměník č. 1 slouží pro oblast 
průmyslového areálu a výměník č.2 slouží pro ostatní odběry tepla z horkovodu a 
výměník č.3 slouží jako výkonová rezerva. Výstupní teplota z parních výměníků je 
regulována podle venkovní teploty a při minimální oblastní teplotě (-15°C) jsou 
teplotní parametry na horkovodu 130/70°C a v dob ě mimo otopnou sezónu je 
horkovod provozován v teplotním režimu 75/60°C. 

Řízení provozu kotelny se provádí v centrálním velínu výtopny pomocí řídícího a 
monitorovacího systému Simatic  S7. Součásti technologických zařízení výtopny je 
regulační stanice ZP včetně vedení přívodních plynových potrubí, hospodářství 
stáčení, skladování, rozvodu a ohřevu mazutu včetně úpravy tlaku a teploty před 
vstupem na hořáky, hospodářství přípravy napájecí vody včetně napájecích nádrží 
s odplyňováky, úpravny vody, kondenzátního hospodářství, systému kouřovodů od 
kotlů a dvou komínů (90  a 125 m). 

Parovody  

Parovody v areálu bývalého závodu Tesla byly značně rozsáhlé vzhledem 
k tehdejšímu počtu přímých odběratelů páry, který se v současné době zredukoval 
na tři externí odběratele páry a jeden parní odběr pro technologické potřeby firmy 
ENERGOAQUA. Pára je z kotelny vyvedeny dvěmi větvemi parovodu – západní 
větev končící u objektu V15 měří cca 360 m a delší, vedená směrem na východ 
měří cca 720 metrů. Celková délka obou, po potrubním mostě vedených, 
venkovních parních rozvodů je cca 1 080 metrů. Souběžně s parním potrubím je 
vedeno potrubí na vratný kondenzát.   

Primární horkovodní rozvody  

Primární horkovodní rozvody jsou rozděleny na průmyslové okruhy a okruhy pro 
bytové domy.  

1. Horkovody v průmyslové části bývalého areálu TESLA jsou rozděleny do 3 
samostatných okruhů: P-západ, P-východ, P-barevná obrazovka. Každý 
okruh je samostatně napojen z VS na zdroji na rozdělovač a sběrač a dále 
po konstrukci nadzemních trubních mostů veden k jednotlivým objektům v 
areálu Tesla. Teplotní parametry jsou řízeny ekvitermně, průtoky na 
oběhových čerpadlech jsou regulovány dle aktuální potřeby  pomocí 
frekvenčních měničů  otáček. 

2. Horkovody pro obytnou zástavbu města jsou rovněž rozděleny do tří 
samostatných okruhů a to: HV - Jižní Město, HV - 1. máj (VS2, VS3, přímí 
odběratelé) a HV – Dolní Paseky (VS Koryčanské Paseky,Dolní Paseky 
1,2,3,4, + přímí odběratelé).Horkovody pro obytnou část města jsou v 
prostorách areálu Tesla vedeny po nadzemních konstrukcích trubního 
mostu a mimo areál jsou vedeny v zemi předizolovaným potrubím uloženým 
v pískovém loži. Bytové primární rozvody jsou ukončeny buď vstupem do 
jednotlivých objektů zásobovaných teplem, nebo jsou ukončeny v 
samostatných výměníkových stanicích, z kterých se dodávka tepla a TV 
zajišťuje pomocí sekundární otopné vody do jednotlivých objektů. 

Délka primárních horkovodů v průmyslové části areálu je cca 9 274 metrů a délka 
primárních rozvodů po obytné části města je  10 512 metrů. Celková délka 
primárních rozvodů firmy ENERGOAQUA dosahuje délky cca 22 kilometrů. 
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Výměníkové stanice pro bytovou sféru (primár/sekundár)  

� Nejkratší horkovodní větev je vedena směrem na jižní město a je ukončena 
výměníkovou stanicí jižní město. Výměníková stanice Jižní město je vybavena 
dvěmi výměníky Alfa Laval, na kterých je voda z primáru transformována na 
nižší teplotní úroveň a tato otopná voda je sekundárním potrubím přiváděna do 
16 bytových domů, které jsou vybaveny objektovými předávacími stanicemi. 
V těsném sousedství výměníkové stanice Jižní město je poměrně velký penzión 
Bečva. Tento objekt byl původně připojen na uvedenou výměníkovou stanici, ale 
později se odpojil od CZT a má vlastní plynový kotel v objektu již zmíněné VS 
Jižní město 

� Z další horkovodní větve, která vede ulicí 1.Máje jsou teplem zásobovány dvě 
výměníkové stanice primár/sekundár. Jsou to VS 1.Máj2 a VS 1.Máj3. Obě 
výměníkové stanice jsou vybaveny po dvou kusech deskových výměníků 
primár/sekundár, na kterých se připravuje otopná voda pro domy vybavené 
domovními předávacími stanicemi na kterých je pro jednotlivé domy 
připravována otopná voda i teplá voda pro sociální účely. Z VS 1.Máj 2 je 
teplem zásobováno 18 domovních předávacích stanic.Ze stanice VS 1Máj3 je 
zásobováno celkem 10 domovních předávacích stanic, které pro konečné 
odběratele tepla připravují otopnou vodu a teplou vodu pro sociální účely. 
Z uvedené horkovodní větve vedené ulicí 1.Máj je kromě uvedených dvou 
výměníkových stanic 6 objektů, které odebírají teplo přímo z horkovodu a jsou 
vybaveny svými výměníky na přípravu otopné vody a teplé vody pro sociální 
účely. 

Obrázek 26: Distribu ční sít ě soustavy CZT na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

 
Zdroj: Energoaqua, a.s., MÚ, zpracoval Ing. Hrubý 
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Sekundární teplovodní rozvody  

Sekundární teplovodní rozvody jsou vedeny z každé výměníkové stanice (horká 
voda/otopná voda) k jednotlivým domům, ve kterých jsou umístěny objektové 
předávací stanice (dále jen OPS).  

a) Sekundární rozvody z VS Jižní m ěsto 

Sekundární rozvody provedeny z předizolovaného potrubí uloženého v zemi 
v pískovém loži (2-trubka). Pouze část domů na ulici  Meziříčská  je napojena z VS 
Jižní Město (z tam umístěné OPS) 4-trubkovým způsobem. Jedná se o domy č.p. 
1 644, 1 646, 1 648, 1 651, 1 660. Celková délka sekundárních rozvodů na Jižním 
městě je cca 9 220 m. Cca 95% z těchto rozvodů je provedena ve 2-trubkovém 
provedení. Rekonstrukce sekundárních rozvodů byla provedena v roce 1997. 

b) Sekundární rozvody z VS 1.Máj 2. 

Sekundární rozvody provedeny z předizolovaného potrubí uloženého v zemi 
v pískovém loži (2-trubka). Celková délka sekundárních rozvodů z VS 1.Máj2 je cca 
2 590 m.Rekonstrukce sekundárních rozvodů byla provedena v roce 2005. 

c) Sekundární rozvody z VS 1.Máj 3. 

Sekundární rozvody provedeny z předizolovaného potrubí uloženého v zemi 
v pískovém loži (2-trubka). Celková délka sekundárních rozvodů z VS 1.Máj3 je cca 
1 370 m. Rekonstrukce sekundárních rozvodů byla provedena v roce 2003. 

d) Sekundární rozvody z VS Kory čanské Paseky. 

Sekundární rozvody provedeny z předizolovaného potrubí uloženého v zemi 
v pískovém loži (2-trubka). Celková délka sekundárních rozvodů z VS Koryčanské 
Paseky je cca 3 380 m. Rekonstrukce sekundárních rozvodů byla provedena 
v létech 1997 až 1998. 

e) Sekundární rozvody z VS Dolní Paseky 4. 

Sekundární rozvody provedeny z předizolovaného potrubí uloženého v zemi 
v pískovém loži (2-trubka). Celková délka sekundárních rozvodů z VS Dolní 
Paseky4 je cca 1 950 m. Rekonstrukce sekundárních rozvodů byla provedena 
v roce 2006. 

f) Sekundární rozvody z VS Dolní Paseky 3. 

Sekundární rozvody jsou provedeny v klasickém potrubí v topných kanálech a 
potrubí je opatřeno izolací z minerální vlny včetně oplechování. Celý systém je od 
roku 2006 provozován již jako 2 trubkový (PS instalovány v roce 2006). Tato 
výměníková stanice vykrývá také dodávkou oblast bývalé lokality VS – Dolní 
Paseky 2, kde jsou již vedeny rozvody předizolovaným potrubím včetně 
instalovaných OPS. Celková délka sekundárních rozvodů z VS Dolní Paseky3 je 
cca 1 840 m. Rekonstrukce sekundárních rozvodů byla provedena v roce 2007. 

g) Sekundární rozvody z VS Dolní Paseky 1. 

Sekundární rozvody jsou provedeny v klasickém potrubí v topných kanálech a 
potrubí je opatřeno izolací z minerální vlny včetně oplechování (krycí fólií), 
(dvoutrubkový způsob dodávky). Na vlastních objektech zásobovaných teplem jsou 
instalovány OPS. Vlastní VS – Dolní Paseky 1: technologie: systém předávky tepla 
z HV rozvodu přes deskové výměníky tepla do sekundárních rozvodů. Celková 
délka sekundárních rozvodů z VS Dolní Paseky1 je cca 1 410 m. Rekonstrukce – 
instalace OPS  provedena v roce 1995.  
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Dodávky tepla ze soustavy CZT  

Obrázek 27: Struktura dodávek tepla ze soustavy CZT  v roce 2007 

Dodávky tepla ze soustavy CZT, Rožnov pod Radhošt ěm, 
2007, v členění dle sektoru spotřeby, průměrné klimatické podmínky

98 723; 44%

12 369; 6%113 220; 50%

Průmysl Terciární sféra Obyvatelstvo
 

Zdroj: Energoaqua, a.s. 

Bližší popis a výhledové varianty možného rozvoje v soustavě CZT jsou podrobně 
rozebrány v kapitole 4. 

3.1.4 Využití kombinované výroby elekt řiny a tepla 

V řešeném území jsou provozovány pro zásobování soustavy elektrickou energií 
nevýznamné kogenerační zdroje (Krytý bazén – motory Tedom na zemní plyn; 
Solartec – fotovoltaické články). Kogenerace byla doporučena spol. Energoaqua, 
a.s. jako jedna z možností, jak snížit cenu tepla ze soustavy CZT.  

Výrobci  provozující  zařízení  pro  kombinovanou výrobu elektřiny tepla  mají, 
pokud o to požádají  a technické podmínky  to  umožňují,  právo  k  přednostnímu  
zajištění dopravy elektřiny přenosovou soustavou a distribučními soustavami. Toto  
právo  se  vztahuje  pouze  na  množství elektřiny prokazatelně  vázané  na  výrobu  
tepelné  energie  za účelem jeho dodávek fyzickým či právnickým osobám a pro 
technologické účely. V současné době  je v areálu firmy ENERGOAQUA s.r.o.  
instalován jen náhradní zdroj elektrické energie (naftový pístový motor s 
generátorem) a není instalován žádný kogenerační zdroj na výrobu elektrické 
energie na tepla. 
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3.2 Energetické a technologické zdroje na území m ěsta Rožnov pod 
Radhošt ěm 

3.2.1 Zdroje dat a členění zdroj ů 

Spalovací zdroje jsou v závislosti na velikosti instalovaného výkonu a kvůli emisím 
znečišťujících látek, které emitují do ovzduší, celostátně sledovány v tzv. Registru 
emisí zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Podle zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší, se zdroje znečišťování člení na zdroje mobilní a stacionární. 
Zdroje stacionární jsou dále členěny podle míry vlivu na kvalitu ovzduší (zvláště 
velké, velké, střední a malé zdroje) a podle technického a technologického 
uspořádání (spalovací zdroje, spalovny odpadů a ostatní zdroje). Spalovací zdroje 
se zařazují do kategorie podle svého tepelného příkonu nebo výkonu - zdroje o 
výkonu do 0,2 MW spadají do kategorie REZZO 3, zdroje o výkonu 0,2 až 5 MW 
jsou v kategorii REZZO 2 a kategorie REZZO 1 jsou zdroje o výkonech nad 5 MW. 
K údajům, které jsou u těchto zdrojů sledovány, patří mj. spotřeba paliva. Mobilní 
zdroje jsou začleněny v dílčím souboru REZZO 4.  

Správou databáze REZZO za celou Českou republiku je pověřen Český 
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jednotlivé dílčí databáze REZZO 1-4, které 
slouží k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích 
znečišťování ovzduší, tvoří součást Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) 
provozovaného rovněž ČHMÚ jako jeden ze základních článků soustavy nástrojů 
pro sledování a hodnocení kvality ovzduší ČR. 

3.2.2 Zdroje REZZO 1 

Na území města je evidováno 5 zdrojů REZZO 1. Pouze 2 zdroje jsou spalovací a 
používají jako palivo zemní plyn a TTO. Ostatní zdroje jsou technologické a jsou 
mezi zdroje REZZO 1 zařazeny kvůli emisím těkavých organických látek. Celkový 
instalovaný výkon ve zdrojích REZZO 1 je 78,5 MW, spotřeba paliv v roce 2007 
činila 377 766,38 GJ/rok. 

Tabulka 17:  Zdroje REZZO 1, Rožnov pod Radhošt ěm 

ICZ PROVOZ VYKON
_MW 

TE SO2 NOX CO VOC 

39 LISS, akciová společnost 0,24 0,00582 0,0004 0,3596 0,0288 1,4214 
38 ON SEMICONDUCTOR CZECH 

REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce 0 0 0 0 0 1,21048 

40 myonic, s.r.o. 0 0 0 0 0 0,0462 
1 ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod 

Radhoštěm 67,6 1,438 47,568 20,143 0,719 1,834 

1 ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod 
Radhoštěm 10,7 0 0 0 0 0 

Celkem REZZO 1 78,54 1,4438 47,57 20,5 0,748 4,5121 
Zdroj:ČHMÚ, REZZO 1 

3.2.3 Zdroje REZZO 2 

Na území města je evidováno 27 zdrojů REZZO 2. Všechny tyto zdroje jsou 
spalovací. 26 zdrojů používá jako palivo zemní plyn, 1 zdroj používá biomasu – 
spol. ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o. Celkový instalovaný výkon v těchto 
zdrojích je 17,878 MW. Celková spotřeba paliv v těchto zdrojích byla 115 085 
GJ/rok v roce 2007. 
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Tabulka 18: Zdroje REZZO 2, Rožnov pod Radhošt ěm, emise zne č iš ťujících látek v roce 2007 

PROVOZ VYKON 
[MW] 

TE 
[t/rok] 

SO2 
[t/rok] 

NOX 
[t/rok] 

CO 
[t/rok] 

VOC 
[t/rok
] 

TCT, a.s., kotelna TCT 0,7 0 0 0 0 0 
PODOS ROŽNOV s.r.o., Dům podnikatelů 
plynová kotelna 0,048 0 0 0,025 0,01 0 
LOANA a.s., Kotelny K1, K2 3,705 0,017 0,008 1,425 0,2 0,05 
VAE THERM, spol. s r.o., kotelna ZŠ Pod 
Skalkou, Rožnov p.R. 0,92 0,004 0,002 0,184 0,01 0,01 
Elektroprojekta Rožnov, a.s., kotelna 0,838 0,001 0 0,212 0,02 0 
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, 
kotelna DD Rožnov pod Radhoštěm 1,34 0,006 0,003 0,295 0,04 0,02 
Hotel EROPLÁN, a.s., kotelna 0,097 0,002 0,001 0,1 0 0,01 
Beskydský hotel RELAX a.s., plynová kotelna 2,32 0,004 0,002 0,28 0 0,01 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., kotelna 
bytového domu BEČVA 1,498 0,002 0,001 0,202 0   
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., kotelna 
Městské polikliniky 0,467 0,001 0,001 0,103 0 0,01 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., kotelna 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 0,27 0 0 0,096 0,01 0 
AHOLD Czech Republic, a.s., supermarket 
ALBERT 370 0,25 0 0 0,053 0 0 
ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o., kotelna 
na biomasu 0,5 0,031 0,007 0,237 0,29 0 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., plynová 
kotelna 0,388 0,004 0,002 0,379 0,41 0,01 
Střední zemědělská škola Rožnov pod 
Radhoštěm, kotelna Střední zemědělské školy 0,12 0,001 0,001 0,104 0,02 0 
Česká pošta, s.p., kotelna Školicího střediska 
Rožnov pod Radhoštěm 0,305 0 0 0,255 0,01 0 
Valašské muzeum v přírodě, plynová kotelna 
objektu Sušák 0,09 0,007 0,003 0,224 0,02 0,02 
Jaromír Fassmann, plynová kotelna papírny 2,24 0,006 0,003 0,477 0 0,02 
EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o., kotelna 0,2 0 0 0,064 0,06 0 
DIOFLEX s.r.o., mobilní plynová kotelna 0,31 0,001 0 0,02 0 0 
Richard Pospíšil - POWOL, plynová kotelna 
hotelu Energetik 0,116 0,001 0 0,078 0,02 0 
ROTUMO spol. s r.o., plynová tepelná centrála 
Hydrotherm MV-810 0,27 0,003 0,001 0,206 0,05 0,01 
Základní škola praktická, Rožnov pod 
Radhoštěm, nízkotlaká plynová kotelna 0,049 0 0 0 0 0 
VAE THERM, spol. s r.o., kotelna Základní školy 0,5 0 0 0,034 0,01 0 
REMAK a.s., provozní hala - plynové zářiče 0,009 0,001 0 0,074 0,02 0 
REMAK a.s., kotelna III 0,208 0,001 0 0,066 0,01 0 
LISS, akciová společnost, plynová kotelna 0,12 0,001 0 0,076 0,02 0 
Celkem 17,878 0,094 0,035 5,269 1,21 0,21 

Emise ze zdrojů REZZO 2 jsou velmi nízké – až na emise oxidů dusíku, které jsou 
evidovány ve výši přes 5 t/rok. 
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Obrázek 28: Lokalizace zdroj ů REZZO 1 a 2 na území Rožnova pod Radhošt ěm 

 
Zdroj: ČHMÚ, MÚ Rožnov pod Radhoštěm, RWE Group, a.s. 

3.2.4 Zdroje REZZO 3 

Podnikatelská REZZO 3  
Údaje o malých podnikatelských zdrojích znečištění byly poskytnuty zpracovateli 
ÚEK Městským úřadem. Zahrnují zdrojů REZZO 3 (s výkonem pod 0,2 MW): 

Tabulka 19: Registr malých zdroj ů v Rožnov ě pod Radhošt ěm 

Provozovatel  palivo 
AGH s.r.o, Bayerova 494, Rožnov pod Radhoštěm ZP 

AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, Brno-střed ZP 

APRI s.r.o., Ostravská 2343, Rožnov p. Radh. ZP 

Autostav STM, spol. s.r.o., Hasičská 2599,R.p.R. ZP 

BILLA spol. s r.o., Modletice 67, Říčany u Prahy - provozovna 723 Rožnov 
p.R.,Nádražní 2306 

ZP 

BONAVIA servis, a.s. Ohrada 91, 75501 Vsetín ZP 

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Severní Morava, Poštovní 1368/20, Ostrava-Jih ZP 

Český Telecom,a.s.,Olšanská 55/5,Praha 3-Žižkov ZP 

DROGERIE, Poruba, Petr, Masarykovo nám.181, Rožnov p.R. ZP 

František Jašek-Televizní kabelové rozvody,Nádražní 628, Rožnov p.R. ZP 

GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, Orlová LTO 

Horák Dalibor,Kostelní 23,Nový Jičín ZP 

Hruška, spol.s r.o., Na Hrázi 3228/2, Martinov, 72300 ZP 

provozovatel: MěÚ Městská Policie, Čechova 1027, R.p.R. ZP 
provozovatel: MěÚ Živnostenský odbor, Letenská 1918, R.p.R. ZP 
provozovatel: MěÚ Štefanium, Palackého 480, R.p.R. ZP 

Kupčík Tomáš, Pivovarská 6, Rožnov p.R. ZP 
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Provozovatel  palivo 
Městská knihovna, Bezručova 519, R.p.R. ZP 

Mézl a Janíček sdružení podnikatelů, Luhy 170, Zašová ZP 

Mgr. Irena Svačinová, lékárna, Bayerova 51, R.p.R. ZP 

Mikunda Tomáš, Palackého 203, R.p.R. ZP 

NOVEST, spol. s r.o., U Kantorka 419, R.p.R. ZP 

POTRAVINY Pavel Pernica,J.Fučíka 923, R.p.R. ZP 

REMAK a.s., Zuberská 2601, R.p.R. ZP 

restaurace U Janíků, Válek,Josef, Nádražní 501, R.p.R.  /  (Objednavatel:Věra 
Simperová, 1.máje 1356, Rožnov p.R. 

ZP 

RETIGO s.r.o., Láň 2310, R.p.R. ZP 

RG KÁMEN s.r.o., Sokolská 408, Rožnov p.R ZP 

ROMANA GRIGORECU,Tylovice 2048,R.p.R. ZP 

RWE Distribuční služby, s.r.o.,Plynárenská 499/1, Brno - střed  / 
(Objdednavatel:Stavby Complet s.r.o.,Na Jánské 1869/56,Slezská Ostrava)                             
(předtím to byla: Severomoravská plynárenská a.s.) 

ZP 

Stavební bytové družstvo Rožnov pod Radhoštěm, Čs. Armády 1686, R.p.R. ZP 
SENZIT s.r.o., Školní 2610, R.p.R. ZP 

SKM spol. s r.o., Hasičská2629, R.p.R. ZP 

Střední odborné učiliště Rožnov p. R., Školní 1698, Rožnov p.R. ZP 

Stolárna Kantorek Zdeněk, U Domoviny 1023, Zubří dřevo 

STROZA s.r.o., 1. máje 472, R.p.R. ZP 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Školní 1610, R.p.R. ZP 

Střední škola cestovního ruchu s.r.o., 1.máje 823, R.p.R. ZP 

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle ZP 

TEVEKO s.r.o., Sladské 155, R.p.R. koks 

TMT-GLAS s.r.o., Zuberská 2606, R.p.R. ZP 

Úřad práce Vsetín ZP 

VAE THERM, spol. s r.o., Kulturní 1785, R.p.R. ZP 

VaK Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín ZP 

Valašské Muzeum v přírodě, Palackého 147, R. p.R. ZP 

Vladimír Vičan s.r.o., Letenská 2551, R.p.R. ZP 

Základní škola praktická Rožnov p.R., ZP 

Základní škola, Videčská 63, R.p.R.  ZP 

Základní škola,p.o., Záhumení 1180, R.p.R. ZP 

Zástavy - půjčky,Bartoň, Marián, Nádražní 19, R.p.R.  ZP 

ZHS města Rožnova pod Radhoštěm, J.Wolkera 1144 , R.p.R. ZP 

Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko,Hážovice, Vigantice, (Vigantice 278) dřevo 

ZPV Rožnov s.r.o., Televizní 2614, R.p.R. ZP 

Zdroj: Městský úřad Rožnova pod Radhoštěm, odbor životního prostředí 

Spotřeba paliv v těchto zdrojích ani produkce emisí není sledována. Údaje byly 
dopočteny na základě vlastních zjištění a z údajů o dodávkách zemního plynu od 
RWE Group, a.s. Emise z výše uvedených podnikatelských malých zdrojů 
znečištění jsou spolu s emisemi ze zdrojů v domácnostech uváděny jako emise ze 
zdrojů REZZO 3 a byly vypočteny z údajů o dodávkách zemního plynu do sektoru 
podnikatelského maloodběru s využitím emisních koeficientů (viz kapitola 3.4). 
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3.3 Celková spot řeba paliv a energie ve výchozím roce ÚEK 

3.3.1 Způsob sestavení energetických bilancí 

Spotřeba paliv a energie v domovním a bytovém fondu města Rožnov pod 
Radhoštěm byla propočtena na základě údajů dodavatelů paliv a energie do území 
a na základě údajů Sčítání domů, lidu a bytů v roce 2001, doplněných o údaje o 
výstavbě na území města od roku 2001 do roku 2007. Pro REZZO 1 a 2 byly 
použity jako výchozí údaje data z provozní evidence zdrojů znečištění Českého 
hydrometeorologického ústavu za rok 2006, které byly u vybraných velkých 
provozovatelů, kteří poskytli pro zpracování ÚEK podklady, aktualizovány na rok 
2007, ostatní REZZO 2 byly k roku 2007 převzaty z databází MÚ. Dalšími 
upřesňujícími podklady byla sestava o zdrojích REZZO 3 (údaje MÚ).   

3.3.2 Primární spot řeba paliv a energie 

Primární spotřeba paliv a energie (tj. spotřeba na vstupu do energetických 
spotřebičů) byla vypočtena z údajů v REZZO, podkladů o zdrojích REZZO 3 
poskytnutých MÚ Rožnov pod Radhoštěm, údajů od dodavatelů paliv a energie a 
z údajů o spotřebě v jednotlivých sektorech – dopočtených či zjištěných 
z poskytnutých podkladů a informací. Údaje o elektřině zpracovateli dodavatelem 
poskytnuty nebyly, zahrnuty byly vlastní výpočty v domácnostech a údaje od 
spotřebitelských subjektů či z energetických auditů. Primární spot řeba paliv a 
energie činila na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm v roce 2007 po 
přepočtu na pr ůměrné klimatické podmínky 741 514 GJ/rok.  

Obrázek 29: Skladba primární spot řeby paliv a energie v člen ění dle sektoru spot řeby, GJ/rok, 
2007, p řepo čteno na pr ůměrné klimatické podmínky 
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Obr.č. S5 - Skladba primární spot řeby paliv v území (GJ)
děleno dle sek toru spotřeby  - stávající stav, rok 2007

elektřina

geotermální energie - tepelná čerpadla

solární tepelné systémy

solární fotovoltaické systémy

ostatní biomasa

zemní plyn

TTO

dřevo

brikety hnědouhelné

hnědé uhlí tříděné

černé uhlí tříděné

koks

 
Zdroj: Ing. Otakar Hrubý, HO Base, Bilance výchozího stavu_Rožnov pod Radhoštěm 

V bilanci primární spotřeby celkem převládá zemní plyn se 60 % podílem na 
dodávkách paliv a energie, 21,5 % činila v roce 2007 spotřeba kapalných paliv pro 
výrobu tepla ve zdrojích CZT, skoro 10 % elektřina (pouze domácnosti - výpočet).  
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3.3.3 Bilance kone čné spot řeby paliv a energie v územním celku 

Bilance konečné spotřeby paliv a energie je vypočtena  z bilance primární spotřeby 
paliv a energie v území, po odečtení paliv na vstupu do výroby dodávkového tepla a 
elektřiny a započtení vyrobeného tepla. Bilance byla vypracována po katastrálních 
územích, v členění dle sektoru spotřeby a v členění dle jednotlivých druhů paliv a 
energie. Také v bilanci konečné spotřeby převládá zemní plyn, zejména v terciární 
sféře a mírně také u obyvatelstva. Spotřebitelské sektory jsou soustředěny do KÚ 
Rožnov pod Radhoštěm. 

Obrázek 30: Skladba kone čné spot řeby paliv a energie v č len ění dle sektoru spot řeby, GJ/rok, 
2007, p řepo čteno na pr ůměrné klimatické podmínky 
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Obr.č. S9 - Skladba spot řeby po p řeměnách (GJ)
děleno dle sektoru spotřeby  - stávající stav, rok 2007
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Tabulka 20: Kone čná spot řeba paliv a energie na území jednotlivých KÚ, 2007,  p řepo čteno na 
průměrné klimatické podmínky, GJ/rok 

Název KÚ Průmysl Terciární 
sféra 

Bydlení Nezařazeno Celkový 
sou čet 

Rožnov pod 
Radhoštěm 

154 422 118 371 320 223  593 017 

Hážovice  2 563 13 753  16 317 

Tylovice  5 742 23 040  28 782 

Nezařazeno    2 311 2 311 

Celkový sou čet 154 422 126 677 357 017 2 311 640 427 

 24,11% 19,78% 55,75% 0,36% 100,00% 

Bilance konečné spotřeby paliv energie odráží skutečné energetické nároky 
jednotlivých spotřebitelských sektorů. Na území Rožnova pod Radhoštěm převládá 
zcela spotřeba paliv a energie v domácnostech s podílem přes 55%, terciární sféra 
a průmysl mají obdobný podíl – průmysl přes 24 %, terciární sektor necelých 20 %. 
Spotřeba všech sektorů je soustředěna do KÚ Rožnov pod Radhoštěm. 
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Obrázek 31: Kone čná spot řeba v č len ění dle jednotlivých druh ů paliv a energie, 2007 

Spot řeba paliv a energie na území Rožnova pod Radhošt ěm celkem - 
v členění dle druhu paliva a energie, 2007
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Jak vyplývá z uvedeného členění spotřeby po přeměnách, je převládajícím palivem 
pro konečného spotřebitele zemní plyn. V nemalé míře jsou však zastoupena také 
tuhá paliva a dřevo. Převládající energií je dodávkové teplo ze soustavy CZT. 
 
Podrobné grafy a tabulky, které uvádějí primární spotřebu paliv a energie a 
konečnou spotřebu paliv a energie na území města Rožnov pod Radhoštěm jsou 
uvedeny na následujících stránkách a poté v přílohové části. 
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Obrázek 32: Primární spot řeba paliv a energie v č len ění dle druhu paliva a energie, podle katastrálních území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

Obr.č. S3 - Primární spot řeba paliv a el.energie v území  (GJ)
stávající stav - rok 2007
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Tabulka 21: Primární spot řeba paliv a energie ve výchozím roce, člen ěno dle KÚ a druhu energie, rok 2007 - p řepo čteno na pr ůměrné klimatické 
podmínky 

kapalná 
paliva

plynná 
paliva

elekt řina

Kategorie 
zdroje

Subkategorie koks
černé 
uhlí 

tříděné

hnědé 
uhlí 

tříděné

brikety 
hnědo-
uhelné

TTO zemní plyn dřevo
ostatní 

biomasa

solární 
tepelné 
systémy

solární 
fotovoltaické 

systémy

geotermální 
energie - 
tepelná 
čerpadla

elektřina

REZZO 1 REZZO 1 158 962 158 962 168 123 168 123 327 085
158 962 158 962 168 123 168 123 327 085

REZZO 2 REZZO 2 121 894 121 894 796 796 122 690
121 894 121 894 796 796 122 690

Domácnosti 3 857 492 25 826 1 163 31 338 102 146 102 146 31 794 31 794 165 278
Podnikatelské zdroje 50 576 50 576 50 576

3 857 492 25 826 1 163 31 338 152 722 152 722 31 794 31 794 215 854
Elektřina  73 574 73 574 73 574

73 574 73 574 73 574
OZE  844 68 1 399 2 311 2 311

844 68 1 399 2 311 2 311
3 857 492 25 826 1 163 31 338 158 962 158 962 442 739 442 739 31 794 796 844 68 1 399 34 901 73 574 73 574 741 514

Celkem z 
elektřina

OZE
Celkový 
sou čet

Celkem z REZZO 1

Celkem z REZZO 2

Celkem z Elektřina

Celkem z OZE
Celkový sou čet

REZZO 3

Celkem z REZZO 3

Celkem z 
OZE

Celkem z 
plynná 
paliva

tuhá paliva
Celkem 
z tuhá 
paliva

Celkem z 
kapalná 
paliva

 

Tabulka 22: Primární spot řeba paliv a energie ve výchozím roce, člen ěno dle sektoru spot řeby a druhu energie, rok 2007 - p řepo čteno na pr ůměrné 
klimatické podmínky 

kapalná 
paliva

plynná 
paliva

elekt řina

Sektor 
spotřeby

Skupina OKEČ koks
černé 
uhlí 

tříděné

hnědé 
uhlí 

tříděné

brikety 
hnědo-
uhelné

TTO zemní plyn dřevo
ostatní 

biomasa

solární 
tepelné 
systémy

solární 
fotovoltaické 

systémy

geotermální 
energie - 
tepelná 
čerpadla

elektřina

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 158 962 158 962 166 437 166 437 325 399
Výroba elektrických a optických přístrojů 1 730 1 730 1 730

Výroba kovů a kovodělných výrobků 6 677 6 677 6 677
Papírenský a polygrafický průmysl 14 093 14 093 14 093

Výroba strojů a zařízení 2 963 2 963 2 963
Ostatní průmysl 30 237 30 237 30 237

158 962 158 962 222 137 222 137 381 099
Veřejná správa, obrana, sociální pojištění 939 939 939

Školství 8 831 8 831 8 831
Zdravotnictví 13 493 13 493 13 493

Ostatní tercier 90 250 90 250 796 796 91 046
113 513 113 513 796 796 114 308

Bydlení Obyvatelstvo 3 857 492 25 826 1 163 31 338 107 090 107 090 31 794 31 794 73 574 73 574 243 796
3 857 492 25 826 1 163 31 338 107 090 107 090 31 794 31 794 73 574 73 574 243 796

(Prázdné) (Prázdné) 844 68 1 399 2 311 2 311

844 68 1 399 2 311 2 311
3 857 492 25 826 1 163 31 338 158 962 158 962 442 739 442 739 31 794 796 844 68 1 399 34 901 73 574 73 574 741 514Celkový sou čet

OZE
Celkem z 
elektřina

Celkový 
sou čet

Celkem z (Prázdné)

Celkem z Bydlení

Průmysl

Terciární 
sféra

Celkem z Terciární sféra

Celkem z Průmysl

tuhá paliva
Celkem 
z tuhá 
paliva

Celkem z 
kapalná 
paliva

Celkem z 
plynná 
paliva

Celkem z 
OZE

 
 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
54 

Obrázek 33: Kone čná spot řeba paliv a energie v č len ění dle druhu paliva a energie, podle katastrálních území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

Obr.č. S7 - Spot řeba paliv a energie po p řeměnách (GJ)
stávající stav - rok 2007
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Tabulka 23: Spot řeba paliv a energie po p řeměnách (kone čná spot řeba) ve výchozím roce, č len ěno dle sektor ů a druhu energie, rok 2007 - p řepo čteno 
na pr ůměrné klimatické podmínky 

plynná 
paliva

elekt řina CZT

Sektor spotřeby Skupina OKEČ koks
černé 
uhlí 

tříděné

hnědé 
uhlí 

tříděné

brikety 
hnědou
helné

zemní plyn dřevo
ostatní 

biomasa

solární 
fotovoltaické 

systémy

solární 
tepelné 
systémy

geotermální 
energie - 
tepelná 
čerpadla

elektřina CZT

Gumárenský a plastikářský průmysl 8 386 8 386 8 386
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 21 126 21 126 21 126

Výroba dopravních prostředků 1 600 1 600 1 600
Výroba elektrických a optických přístrojů 1 730 1 730 56 845 56 845 58 575

Výroba kovů a kovodělných výrobků 6 677 6 677 1 217 1 217 7 894
Stavebnictví 1 874 1 874 1 874

Chemický a farmaceutický průmysl 4 500 4 500 4 500
Výroba strojů a zařízení 2 963 2 963 2 878 2 878 5 841

Papírenský a polygrafický průmysl 14 093 14 093 14 093
Ostatní průmysl 30 237 30 237 297 297 30 533

55 700 55 700 98 723 98 723 154 422
Veřejná správa, obrana, sociální pojištění 939 939 1 172 1 172 2 111

Školství 8 831 8 831 9 071 9 071 17 902
Zdravotnictví 13 493 13 493 13 493

Ostatní tercier 90 250 90 250 796 796 2 125 2 125 93 171
113 513 113 513 796 796 12 369 12 369 126 677

Bydlení Obyvatelstvo 3 857 492 25 826 1 163 31 338 107 090 107 090 31 794 31 794 73 574 73 574 113 220 113 220 357 017
3 857 492 25 826 1 163 31 338 107 090 107 090 31 794 31 794 73 574 73 574 113 220 113 220 357 017

0 Nezařazeno 68 844 1 399 2 311 2 311
68 844 1 399 2 311 2 311

3 857 492 25 826 1 163 31 338 276 302 276 302 31 794 796 68 844 1 399 34 901 73 574 73 574 224 312 224 312 640 427Celkový sou čet

OZE
Celkem 
z OZE

Celkem z 
CZT

Terciární sféra

Celkem z Terciární sféra

Celkem z Bydlení

Průmysl

tuhá paliva

Celkem z 0

Celkový 
sou čet

Celkem 
z plynná 
paliva

Celkem z 
elektřina

Celke
m z 
tuhá 

paliva

Celkem z Průmysl

 

Tabulka 24: Spot řeba paliv a energie po p řeměnách (kone čná spot řeba) ve výchozím roce, č len ěno dle KÚ a druhu energie, rok 2007 - p řepo čteno na 
průměrné klimatické podmínky 

plynná 
paliva

CZT elekt řina

Kód KÚ Název KÚ koks
černé 
uhlí 

tříděné

hnědé 
uhlí 

tříděné

brikety 
hnědou
helné

zemní plyn dřevo
ostatní 

biomasa

solární 
fotovoltaické 

systémy

solární 
tepelné 
systémy

geotermální 
energie - 
tepelná 
čerpadla

CZT elektřina

742937 Rožnov pod Radhoštěm 3 132 399 20 971 945 25 447 251 223 251 223 23 756 796 24 551 224 312 224 312 67 485 67 485 593 017
744727 Hážovice 367 47 2 454 111 2 978 7 741 7 741 3 817 3 817 1 781 1 781 16 317
744743 Tylovice 359 46 2 401 108 2 913 17 339 17 339 4 221 4 221 4 309 4 309 28 782

0 Nezařazeno 68 844 1 399 2 311 2 311
3 857 492 25 826 1 163 31 338 276 302 276 302 31 794 796 68 844 1 399 34 901 224 312 224 312 73 574 73 574 640 427

Celkový 
sou čet

Celkový sou čet

OZE

Celkem z 
OZE

Celkem z 
elektřina

Celkem z 
CZT

tuhá paliva
Celke
m z 
tuhá 

paliva

Celkem 
z plynná 
paliva
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3.3.4 Vývoj ve spot řebě od roku 2001/2 

Bilance roku 2007 byla porovnána s bilancemi spotřeby paliv a energie (jak 
primární spotřeby tak spotřeby po přeměnách /konečné spotřeby), vytvořenými při 
zpracování Územní energetické koncepce Zlínského kraje, Výchozími podklady u 
dodávky elektřiny, zemního plynu, kapalných paliv i u tepla z CZT byli v případě 
zpracování ÚEK ZK také dodavatelé paliv a energie a proto lze považovat bilanci 
z roku 2001/2 za spolehlivou. Údaje bilanci za roky 2001/2 jsou přepočteny na 
průměrné klimatické podmínky, bilance za rok 2007 pouze na podmínky posledních 
3 let.  

Tabulka 25: Vývoj ve spot řebě paliv a energie od roku 2001/2 

Primární spot řeba paliv a 
energie (GJ/rok) 

 Spot řeba paliv a energie po 
přeměnách (kone čná spot řeba) 
(GJ/rok) Palivo/energie 

2001/2 2007  2001/2 2007 
TP 52 729 31 338  52 729 31 338 
KP 333 317 158 962  0 0 
PP 596 842 431 380  329 219 276 302 
OZE 39 34 901  32 34 901 
Elektřina domácnosti 58 861 73 574  58 861 73 574 
Elektřina MOP 37 206 n/a  37 206 n/a 
Elektřina VO 449 055 n/a  449 055 n/a 
CZT - -  355 800 224 312 
Nezařazeno  2 311   2311 
Celkem 1 528 049  730 155  1 282 909 640 427 

Pozn.: n/a – chybějící údaj 

Tabulka vypovídá o tom (i přes chybějící údaje o dodávce elektrické energie v roce 
2007), že se na území Rožnova pod Radhoštěm za období let 2001 až 2007 
významně snížila spotřeba paliv a energie. Významně poklesla spotřeba plynných i 
kapalných paliv pro výrobu tepla a výroba tepla jako celek, poklesla i spotřeba 
tuhých paliv. Vzrostla výrazně spotřeba obnovitelných zdrojů energie, do které je 
započtena i spotřeba palivového a dalšího dřeva v domech pro bydlení.  

3.4 Vliv energetiky na životní prost ředí (emisní analýza) 

Na území města byla vypočtena také produkce emisí znečišťujících látek do 
ovzduší a emisí skleníkových plynů ze stacionárních zdrojů znečištění. Emise ke 
zdrojům REZZO 1 a 2 byly získány od Českého hydrometeorologického ústavu, 
provozovatelů zdrojů znečištění a z databází MÚ, ve skupině zdrojů REZZO 3 byly 
emise dopočteny ze spotřeby paliva s pomocí emisních faktorů6. 

                                            
6 Emise ze zvláště velkých, velkých a středních zdrojů se dle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 

stanovují především měřením. Měřením se zjišťuje emise těch látek, pro které má zdroj stanoveny emisní 
limity. Měření emisí slouží jednak ke kontrole stanovených emisních limitů, jednak pro účely zpoplatnění 
ke stanovení množství emisí. Podrobnosti o zjišťování znečišťujících látek uvádí nařízení vlády č. 
352/2002 Sb. v § 9 a vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb. Emisní faktor je střední měrná výrobní emise dané 
znečišťující látky typická pro určitou skupinu zdrojů a představuje poměr hmotnosti do ovzduší 
přecházející znečišťující látky ke vztažné veličině, kterou u spalovacích zdrojů je hmotnost paliva u tuhých 
a kapalných paliv nebo objem paliva u plynných paliv. Emisní faktory se stanovují buď měřením na 
zdrojích daného typu nebo výpočtem v případech, kde lze aplikovat tzv. bilanční metodu. Typickým 
případem aplikace bilanční metody je stanovení emisních faktorů TZL a SO2 při spalování tuhých paliv, 
kde výchozí veličinou je obsah popela, resp. obsah síry v původním palivu. 
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Tabulka 26: Emise základních škodlivin a CO 2 - člen ěno dle KÚ a kategorie zdroje, rok 2007, 
město Rožnov pod Radhošt ěm, t/rok 

Kód KÚ Název KÚ Látka REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 Celkový 
sou čet 

tuhé látky 1,44 0,08 17,68 19,20 
SO2  48,35 0,04 20,59 68,98 
NOx  21,03 4,67 14,99 40,68 
CO  0,26 0,79 58,64 59,69 
CxHy  4,76 0,18 12,87 17,81 

742937 
Rožnov pod 
Radhoštěm 

CO2  25 243,58 6 804,14 9 560,42 41 608,14 
tuhé látky   2,48 2,48 
SO2    2,49 2,49 
NOx    1,66 1,66 
CO    6,88 6,88 
CxHy    1,56 1,56 

744727 Hážovice 

CO2    716,99 716,99 
tuhé látky   2,63 2,63 
SO2    2,47 2,47 
NOx    2,19 2,19 
CO    6,85 6,85 
CxHy    1,58 1,58 

744743 Tylovice 

CO2    1 246,71 1 246,71 

Celkem tuhé látky 1,44  0,08 22,79 24,31 
Celkem SO 2  48,35 0,04 25,55 73,94 
Celkem NO x  21,03 4,67 18,83 44,53 
Celkem CO  0,26 0,79 72,37 73,42 
Celkem CxHy  4,76 0,18 16,01 20,96 
Celkem CO 2  25 243,58 6 804,14 11 524,12 43 571,84 

Emise základních škodlivin na území města jsou – jak je zřejmé z uvedené tabulky - 
v případě tuhých znečišťujících látek, CO a těkavých organických uhlovodíků CxHy  
produkovány zejména v malých, nízkoemitujících zdrojích znečištění, REZZO 3. 

Emise SO2 jsou nejvyšší u zdrojů REZZO 1 a jejich množství je závislé na druhu 
paliva, spalovaného v Energoaqua, a.s. Také emise NOx jsou produkovány zejména 
ve zdrojích REZZO 1. Střední zdroje znečištění, kotelny o výkonu 0,2 – 5 MW jsou 
plynofikovány a významněji se podílí pouze na emisích NOx. Emise CO2 závisí na 
množství spáleného paliva a největší podíl mají tedy zdroje REZZO 1. V grafu i 
v následující tabulce jsou přiřazeny emise spalovanému palivu:  

Tabulka 27: Emise základních škodlivin - č len ěno dle skupenství spalovaného paliva, m ěsto 
Rožnov pod Radhošt ěm, 2007, t/rok 

Skupenství Tuhé látky SO2 NOx CO 
tuhá paliva 9,976 23,059 4,344 68,495 
kapalná paliva 1,437 48,350 20,643 0,232 
plynná paliva 0,151 0,068 12,121 2,226 
OZE 12,745 2,463 7,424 2,471 
Celkem 24,310 73,941 44,531 73,424 

Nejvíce emisí tuhých látek vzniká v důsledku spalování dřeva a uhlí (tuhých paliv) 
na území města, emise SO2 jsou nejvyšší ze spalování těžkého topného oleje a 
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uhlí, emise oxidů dusíku vznikají ve všech spalovacích procesech, největší podíl na 
jejich emisích mají v Rožnově kapalná a plynná paliva. 

Obrázek 34: Emise základních škodlivin a CO 2 - č len ěno dle kategorie zdroje, m ěsto Rožnov 
pod Radhošt ěm, 2007, t/rok 
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Obrázek 35: Emise základních škodlivin a CO 2 - člen ěno dle skupenství spalovaného paliva, 
město Rožnov pod Radhošt ěm, 2007, t/rok 
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Zdroj: ČHMÚ, Ing. Otakar Hrubý, HO Base 
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4. SOUSTAVA CZT – ANALÝZA A DOPORU ČENÍ 

4.1 Analýza dosavadního stavu CZT 

Ve městě Rožnov pod Radhoštěm je vybudována soustava CZT (Centrální 
zásobování teplem), jejímž stěžejním zdrojem tepelné energie je výtopna 
společnosti Energoaqua, a.s. Výtopna společnosti Energoaqua,a.s. disponuje 
instalovaným výkonem 78 MW vyrobených na středotlakých parních kotlích s 
možností spalování zemního plynu nebo těžkého topného oleje s obsahem síry do 
1%.  

4.1.1 Kotelna ve zdroji CZT v Rožnov ě p. Radhošt ěm 

V současné době jsou v parní kotelně firmy ENERGOAQUA s.r.o. instalovány 4 
parní kotle o celkovém parním výkonu 116 (25 + 16 + 50 + 25) tun páry za hodinu, 
respektive o celkovém výkonu 78 MW (16,8 + 10,8 + 33,6 + 16,8). Z hlediska 
dnešních dodávek tepla je tato kotelna značně předimenzována (dědictví 
socializmu). Tři z instalovaných kotlů jsou starší než 25 let a tudíž jsou značně 
fyzicky opotřebované a morálně zastaralé. Relativně nový(r.v. 2005) kotel (K3) má 
nejnižší výkon (16 t/h) je vhodné výkonové velikosti a je tudíž i nejvíce používaným 
kotlem. Tento kotel je vybaven pouze hořáky na zemní plyn, zatímco ostatní kotle 
mají dvoupalivová hořáky (ZP a TTO). Kotle jsou parní, což je pozůstatek původní 
koncepce výstavby zdroje. Za současného stavu odbírají páru jen tři externí 
odběratelé páry a výrobna demineralizované vody firmy ENERGOAQUA s.r.o. 
Odběr páry představuje v posledních letech jen 5 - 7 % z celkové výroby páry. 

Jak již bylo zmíněno je kotelna provozována s dvoupalivovou základnou (ZP a 
TTO). V minulých letech byl TTO cenově výhodnější než ZP, ale již od roku 2007 se 
cena TTO dostala prakticky na stejnou úroveň jako cena ZP. Za současné cenové 
úrovně obou paliv již není nákup TTO výhodný. Přehled o průměrných cenách obou 
paliv za poslední 3 roky je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 28: Základní údaje o spot řebě paliv a pr ůměrných cenách za roky 2005 až 2007. 

Položka Jednotka  Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
Spotřeba  ZP GJ/rok 236 682 175 970 166 573 
Platba za ZP tis.Kč/rok 44 993 40 395 32 425 
Spotřeba TTO GJ/rok 185 177 196 991 155 092 
Platba za TTO tis.Kč/rok 27 957 39 272 30 368 
Cena ZP Kč/GJ 190 230 195 
Cena TTO Kč/GJ 151 199 196 

Přehled o spotřebě paliva výrobě páry za poslední tři roky je uveden v následující 
tabulce. 

Tabulka 29: Základní údaje o spot řebě paliv a výrob ě páry za roky 2005 až 2007. 

Položka Jednotka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
Spotřeba  ZP tis.m3/rok 6 951 5 168 4 892 

Spotřeba ZP GJ/rok 236 682 175 970 166 573 

Spotřeba TTO t/rok 4 561 4 852 3 820 

Spotřeba TTO GJ/rok 185 177 196 991 155 092 

Spotřeba paliva celkem GJ/rok 421 858 372 962 321 665 

Výroba páry na kotlích GJ/rok 397 161 342 005 292 343 

Průměrná účinnost kotlů % 94,1 91,7 90,9 
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Položka Jednotka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
Vlastní spotřeba ENERGOAQUA GJ/rok 15 554 15 473 15 674 

Výroba tepla na prahu zdroje GJ/rok 381 607 326 532 276 669 

Výroba páry na kotlích má v posledních sledovaných letech poměrně velký pokles. 
Následující graf názorně ukazuje vývoj výroby páry v jednotlivých sledovaných 
letech. 

Obrázek 36: Výroba páry ve zdroji Energoaqua, a.s. v letech 2005 - 7 

Výroba páry v letech 2005 až 2007

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007

G
J/

ro
k

 

Přehled o využívání jednotlivých kotlů v průběhu roku je uveden v následující 
tabulce. 

Tabulka 30: M ěsíční údaje o spot řebě paliv a výrob ě páry na jednotlivých kotlích roce 2007. 

Měsíc ZP celkem 
(GJ) 

TTO 
Celkem 
(GJ) 

Palivo 
Celkem 
(GJ) 

K2 
Výroba 
(GJ) 

K3 
Výroba 
(GJ) 

K6 
Výroba 
(GJ) 

Kotelna 
Výroba 
(GJ) 

Kotelna 
Účinnost 
(%) 

I. 16 364 28 495 44 859 292,5 0 39 933 40 225 89,7% 
II: 13 196 25 502 38 698 119,1 0 34 516 34 635 89,5% 
III. 12 888 23 575 36 463 12236,7 0 19 656 31 893 87,5% 
IV. 16 268 7 380 23 648 18909,5 2 051 0 20 960 88,6% 
V. 12 732 1 804 14 536 1923,8 11 675 0 13 599 93,6% 
VI. 9 686 0 9 686 0 9 104 0 9 104 94,0% 
VII. 9 120 0 9 120 0 8 550 0 8 550 93,8% 
VIII. 9 264 0 9 264 0 8 686 0 8 686 93,8% 
IX. 16 027 0 16 027 0 14 944 0 14 944 93,2% 
X. 15 618 11 972 27 590 21616,9 3 565 0 25 182 91,3% 
XI. 17 935 24 272 42 207 8334,8 0 29 778 38 113 90,3% 
XII. 17 463 33 620 51 083 1428,4 145 44 879 46 452 90,9% 
Rok 166 562 156 620 323 182 64 862 58 720 168 762 292 343 90,5% 

Z uvedeného je vidět, že kotel K7 nebyl v roce 2007 vůbec provozován a největší 
kotel K6 byl provozován jen v zimních měsících, zatímco letní provoz kotelny byl 
zajišťován hlavně pomocí kotle K3. 
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Roční využití instalovaného výkonu celé kotelny (včetně K7) bylo v roce 2007 na 
úrovni   1 041 hodin za rok. Nejvíce vytěžovaným kotlem byl nový kotel K3 (1510 
h/r), dále pak největší kotel K6 (1 510 h/r) a dále kotel K2 (1 072 h/r) a kotel K7 
nebyl v provozu vůbec. Grafické znázornění výroby páry na jednotlivých kotlích je 
uvedeno na následujícím obrázku. 

Obrázek 37: Ro ční využití výkonu kotelny v roce 2007  
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Sumární výroba páry v jednotlivých měsících roku 2007 je znázorněna na dalším 
obrázku. 

Obrázek 38: Souhrnná výroba páry ve zdroji Energoaq ua, a.s. 
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Zdroj: Podklady a data od Energoaqua, a.s. 
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4.1.2 Přímí odb ěratelé páry a parovody 

V současné době jsou v bývalém areálu TESLA jen čtyři přímí odběratelé páry, kteří 
odebírají páru o tlaku 8 barů.  

1. ON SEMICONDUCTOR – odběr páry pro klimatizaci 

2. MEDITES PHARMA – odběr páry pro technologické účely 

3. ZPV – odběr páry pro lisy 

4. ENERGOAQUA - výrobna demineralizované vody (parní ohřev surové vody) 

Přehled o odběrech páry za poslední tři roky je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 31: Ro ční údaje o spot řebě páry jednotlivých odb ěratel ů za poslední t ři roky. 

Odběratel Rok 2005 
(GJ/r) 

Rok 2006 
(GJ/r) 

Rok 2007 
(GJ/r) 

Průměr 2005-7 
(GJ/r) 

ON SEMICONDUCTOR 8 823 7 835 8 996 8 551 
MEDITES PHARMA 1 329 1 045 802 1 059 
ZPV 4 530 4 924 7 733 5 729 
ENERGOAQUA 4 823 2 573 3 057 3 484 
Celkem 19 506 16 376 20 588 18 823 

Z uvedeného je patrné, že parní odběratelé mají poměrně ustálený odběr. Nicméně 
odběratelé páry odeberou cca 6 – 7 % z celkového množství vyrobené páry. Další 
parní odběr, který zde není uveden je spotřeba páry na odplynění napájecí vody pro 
parní kotle. 

S uvážením, že převážná většina odběratelů tepla odebírá teplo ve formě otopné 
vody, která je ohřívána pomocí páry, je uvažováno, že v jedné z variant rozvoje 
CZT budou zrušeny parní odběry a stávající kotle budou nahrazeny kotli 
horkovodními. Při případné realizaci této varianty se odstraní ztráty tepla při 
zrušení odplynu napájecí vody (dojde ke snížení vlastní spotřeby tepla EA), 
odpadnou ztráty parovodem a kondenzátním potrubím a v kotelně může být 
instalována plynová kogenerační jednotka na výrobu elektrické energie a tepla. 
Výhodou pro případný odklon od výroby páry a přechod na horkovodní kotelnu je 
poměrně staré vybavení parní kotelny. 

Parní a kondenzátní potrubí je v areálu vedeno po potrubních mostech, přičemž 
celková délka externích parovodů dosahuje cca 1 600 metrů a celková délka 
kondenzátního potrubí je zhruba stejná. Vypočtené ztráty tepla parního a 
kondenzátního potrubí jsou cca 5930 GJ/rok. 

Předpokladem pro realizaci ukončení výroby páry na centrálním zdroji tepla je 
výstavba náhradních zdrojů páry pro tři cizí parní odběratele.  

4.1.3 Přímí odb ěratelé horké vody a horkovody 

Přímí odběratelé tepla z horkovodní sítě představují významné portfolio odběratelů 
tepla z centrální kotelny firmy ENERGOAQUA. Jedná se více než sto odběrných 
míst a to hlavně v areálu bývalého podniku TESLA. Mimo areál TESLA jsou další 4 
odběratelé tepla z horkovodu (finanční úřad, dva internáty SŠIEŘ a trojblok domů). 
Kromě těchto odběratelů tepla z horkovodu je ještě řada přímých odběrů pro 
objekty firmy ENERGOAQUA. 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
63 

Přehled o vývoji dodávek tepla za poslední tři roky - v členění externí odběratelé a 
ENERGOAQUA je uveden v následující tabulce.  

Tabulka 32: M ěsíční údaje o spot řebě paliv a výrob ě páry na jednotlivých kotlích roce 2007. 

Měsíc r.2005 
Dodávka 

z HV/externí 
(GJ) 

r.2005 
Dodávka 
z HV/EA 

(GJ) 

r.2006 
Dodávka 

z HV/externí 
(GJ) 

r.2006 
Dodávka 
z HV/EA 

(GJ) 

r.2007 
Dodávka 

z HV/externí 
(GJ) 

r.2007 
Dodávka 
z HV/EA 

(GJ) 
I. 17 942 4 249 16 230 6 088 9 519 3 250 
II: 21 293 4 822 12 340 4 655 8 042 2 997 
III. 19 104 4 231 11 065 4 297 7 399 2 180 
IV. 8 652 1 987 5 078 1 923 4 524 1 052 
V. 3 791 1 100 2 906 1 038 2 752 513 
VI. 2 173 289 2 213 595 1 735 109 
VII. 2 219 70 1 635 41 1 716 75 
VIII. 2 509 118 1 968 98 1 810 53 
IX. 3 766 201 2 035 149 2 700 465 
X. 6 781 1 289 3 921 1 063 5 362 1 424 
XI. 13 793 2 872 6 414 2 363 9 538 2 701 
XII. 19 134 5 091 8 386 3 091 11 708 3 260 
Rok 121 156 26 319 74 188 25 400 66 805 18 080 

V následujícím grafu jsou znázorněny odběry tepla z horkovodu pro externí 
odběratele za poslední tři roky. 

Obrázek 39: Vývoj dodávek tepla z horkovodu v letec h 2005 -. 2007, v jednotlivých m ěsících 
roku 
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Lépe je patrný výrazný meziroční pokles odběrů tepla u odběratelů z horkovodní 
sítě v následujícím grafu, kde jsou porovnávány roční odběry (2005 – 2007) u 
externích odběratelů tepla. 

Obrázek 40: Odb ěry tepla z horkovod ů, 2005 – 2007, GJ/rok 
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4.1.4 Odběratelé otopné vody a sekundární rozvody 

Síť horkovodních rozvodů je ukončena ve výměníkových stanicích, které jsou 
v majetku firmy ENERGOAQUA. V těchto výměníkových stanicích, které se 
nacházejí mimo průmyslový areál bývalého podniku TESLA. Tyto výměníkové 
stanice jsou vybaveny deskovými výměníky horká voda/otopná voda, případně 
horká voda/teplá voda (užitková). Dodávka tepla z již zmíněných výměníkových 
stanic je realizována ve většině případů pomocí dvoutrubního rozvodu (výjimečně 4 
trubního rozvodu) do objektových předávacích stanic. Dodávka tepla ze sekundárů 
výměníkových stanic je měřena na patách objektů odběratelů.Jedná se cca o 160 
odběrných míst. Dodávky tepla jsou sumárně sledovány podle jednotlivých 
výměníkových stanic – a to v členění Domov mládeže č.1077 (DM), Dolní paseky I 
(DP I), Dolní Paseky III (DP III), Dolní Paseky IV (DP IV), Koryčanské Paseky (KP), 
Jižní Město (JM), oblast u M1 (M1), oblast u VS 1.Máj I (1.Máj I), oblast u VS 
1.Máj II (1.Máj II).  

Přehled o odběrech tepla z jednotlivých výměníkových stanic za poslední tři roky 
jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 33: Údaje o odb ěru tepla ze sekundárních sítí jednotlivých VS za ro ky 2005 až 2007. 

VS 
 
 

r.2005 
Dodávka tepla 

(GJ) 

r.2006 
Dodávka tepla 

(GJ) 

r.2007 
Dodávka tepla 

(GJ) 
DM 1 524 1 298 1 169 
DP I 12 226 11 640 9 890 
DP III 19 593 17 964 15 849 
DP IV 20 182 18 127 16 904 
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VS 
 
 

r.2005 
Dodávka tepla 

(GJ) 

r.2006 
Dodávka tepla 

(GJ) 

r.2007 
Dodávka tepla 

(GJ) 
KP 31 343 28 667 26 383 
JM 14 414 13 403 11 879 
M1 4 205 3 791 3 502 
1.Máj I 19 302 18 506 15 839 
1.Máj II 21 333 19 556 17 685 
Celkem 144 122 132 953 119 101 

Grafický přehled o odběru tepla ze sekundárních sítí jednotlivých výměníkových 
stanic v posledních třech letech je patrný z následujícího grafu. 

Obrázek 41: Dodávky tepla podle jednotlivých vým ěníkových stanic v letech 2005 až v2007 
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Z uvedeného grafu jsou patrné meziroční poklesy odběru tepla u každé 
z uvedených výměníkových stanic. 

4.1.5 Ztráty tepla p ři provozu soustavy CZT firmy ENERGOAQUA 

Pro stanovení ztrát tepla při výrobě transformacích a dodávce tepla vycházíme 
z bilancí roku 2007. Ztráty tepla máme zde rozčleněny do několika okruhů.  

1. Ztráty účinností kotlů při výrobě páry – především komínová ztráta 

2. Ztráty při distribuci páry k odběratelům páry a ztráty tepla vratného kondenzátu 

3. Ztráta při přípravě napájecí vody  a přeměně páry na horkou vodu (ztráta tepla 
při odplynění napájecí vody a ztráta tepla při provozu výměníků pára/ horká 
voda) 

4. Ztráty tepla horkovodními rozvody včetně výměníků horká primární voda/ 
sekundární otopná voda 

5. Ztráty tepla sekundárními rozvody. 
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Ad 1. Ztráty ú činností kotl ů 

Podle výkazů firmy ENERGOAQUA bylo v roce 2007 spáleno 166 652 GJ zemního 
plynu a 165 620 GJ těžkého topného oleje – tedy celkem 323 182 GJ/rok. Množství 
vyrobené páry na kotlích bylo vykázáno ve výši 292 343 GJ/rok. Z toho ztráty tepla 
účinností kotlů jsou ve výši 30 839 GJ/rok. Z uvedeného vyplývá, že přeměna tepla 
v palivu (počítáno na výhřevnost ) byla v roce 2007 relativně vysoká – tedy cca 
90,5%. 

Ad 2. Ztráty p ři distribuci páry a ztráty tepla vratného kondenzát u 

Parní rozvody po areálu firmy ENERGOAQUA jsou vedeny jednou západní větví (do 
objektu M15) a jednou východní větví. Celkové ztráty parních i kondenzátních 
rozvodů byly vypočteny na 5 931 GJ/rok. Převážný podíl na těchto tepelných 
ztrátách mají ztráty tepla parovody. Uvedená ztráta představuje 2,0% z tepla 
vyrobené páry, respektive 1,8% z tepla spáleného  paliva. Lze říci, že ztráty parním 
a kondenzátním potrubím jsou přiměřené k délce a stavu těchto rozvodů. 

Horší je porovnání ztrát tepla parovodních a kondenzátních rozvodů s dodávkou 
páry pro přímé odběratele páry. V roce 2007 bylo dodáno celkem 20 588 GJ páry, 
přičemž ztráty parním a kondenzátním potrubím činily tudíž téměř 29 % z dodaného 
množství páry. Z uvedeného je zřejmé, že dodávky poměrně malých množství páry 
k jednotlivým odběratelům páry jsou neefektivní.  

Ad 3. Ztráta p ři p říprav ě napájecí vody  a p řeměně páry na horkou vodu  

Dalším zdrojem ztrát tepla jsou ztráty způsobené transformací páry na horkou vodu 
a dále ztráty tepla při odplynění napájecí vody. Pro provoz stávající soustavy CZT 
je nezbytné mít v provozu výměníky pára/ primární voda pro horkovody a dále je 
třeba zajistit odplynění napájecí vody pro parní kotle. Toto odplynění je zajištěno 
nízkotlakou parou s následným odfukem brýdových par z odplyňováku. 

Tyto ztráty byly pro rok 2007 vypočteny na 7 310 GJ/rok. Tyto ztráty představují cca 
2,5% z celkově vyrobeného tepla, respektive 2,3% z tepla obsaženého v palivu. 

Ad 4. Ztráty tepla horkovodními rozvody  

Rozsáhlá síť horkovodů má celkovou délku téměř 20 km. Horkovodní rozvody mají 
vypočtenou tepelnou ztrátu cca 31 425 GJ/rok. Celkové ztráty horkovodů 
představují cca 10,7% z vyrobeného tepla na kotlích, respektive 9,7% ze spáleného 
paliva. Ztráty horkovodů se výrazným způsobem podílejí na celkových tepelných 
ztrátách soustavy CZT. Nejhorší situace nastává v letním období, kdy přepravované 
množství tepla pro odběratele dramaticky klesá, zatímco ztráty tepla v potrubí 
klesají jen málo. Z uvedených důvodů je v jedné z navržených variant rozvoje CZT 
uvažováno se tím, že ve stávajících výměníkových stanicích budou instalovány 
plynové kotle, čímž by se podstatným způsobem snížily ztráty tepla. 

Ad 5. Ztráty tepla teplovodními rozvody  

Teplovodní rozvody jsou až na výjimky nové a jedná se o rozvody 
z predizolovaného potrubí v bezkanálovém uložení. Celková délka teplovodních 
sekundárních rozvodů dosahuje délky téměř 22 km. Celkové tepelné ztráty 
teplovodních rozvodů na 23 850 GJ/rok. Celkové ztráty tepla sekundárními 
teplovody představují cca 8,2% z celkové výroby tepla, respektive 7,4% z tepla 
obsaženém v palivu. Ztráty tepla v teplovodech lze snížit jen o malé množství poté 
až bude ve všech výměnících ukončena rekonstrukce sekundárních teplovodů na 
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dvoutrubkový systém. V žádné z navržených variant rozvoje CZT se nepočítá 
s likvidací sekundárních sítí CZT. 

Přehled o ročních ztrátách tepla od spalovaného paliva až ke spotřebitelům je 
názorně patrný v následujícím Sankeyovu diagramu. 

Obrázek 42: Ro ční bilance a ú činnost výroby tepla  

 

Palivo 100%

Po ztrátách horkovod ů 76,6%

Po ztrátách parovod ů, 
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 69,3%
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Po ztrátách parovod ů 86,4%

Vyrobená pára90,5%

Komínová 
ztráta 9,5%

 ztráta 
ohřevem NV 
a 
transformací 
na HV 2,3%

ztráta parním a 
kond potrubím 
ztráta 1,8%

ztráta 
horkovody 
9,7%

ztráta 
teplovody 7,4%

 
 

4.1.6 Letní provoz soustavy CZT 

Z ekonomického i energetického hlediska je nejproblematičtější letní provoz 
soustavy CZT. Z hlediska odběru tepla ve formě páry se v současnosti jedná jen o 
tři externí odběratele páry (interní odběr pro ohřev vody před reverzní osmózou je 
v létě mimo provoz). Dále je v letním období zajišťována dodávka teplé vody pro 
přímé odběratele z horkovodu a samozřejmě dodávky teplé vody pro odběratele 
z teplovodních okruhů na sídlištích. 

Rozložení ztrát a bilance výroby tepla v letním obd obí  

Průměrná spotřeba paliva v letním měsíci je vypočtena na 9 357 GJ/měs. Průměrná 
výroba páry v letním měsíci je 8 795 GJ/měs. 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
68 

Průměrná dodávka páry  v letních měsících (průměr dodávek za červen až srpen 
2007) je cca 895 GJ/měs. Průměrná letní dodávka přímým odběratelům tepla 
z horkovodu činí cca 1 830 GJ/měs a letní dodávka tepla na přípravu TV ze 
sekundární sítě činí v průměru cca 2 680 GJ/měs.  

Celková letní dodávka tepla ze všech sítí CZT činí v průměru 5 410 GJ/měs. 
Množství vyrobeného tepla na parním kotli činilo v průměru 8 780 GJ/měs. 
Průměrná měsíční ztráta za uvedené letní období byla vypočtena  cca 3 370 
GJ/měs.  

Spotřeba paliva na centrální parní kotelně činila v průměru 9 360 GJ/měs. 
Průměrná účinnost výroby tepla je podle výkazů o provozu kotelny velmi vysoká 
(93,8 %), ale průměrná letní účinnost dodávky (počítaná z vyrobeného tepla)   je 
jen 61,6 %, respektive letní ztráty vyrobeného tepla  v tepelných sítích  jsou na 
úrovni 3 370 GJ/měs, což představuje cca 38,4 % z výroby tepla. 

Ztráty tepla v tepelných sítích se v průběhu roku ve své absolutní hodnotě mění jen 
málo, ale jejich podíl z výroby tepla při snížené dodávce tepla prudce vzrůstá. 
Jestliže ztráty vyrobeného tepla jsou v letních měsících na úrovni cca 38%, pak 
v zimních měsících klesají na úroveň cca 14% z vyrobeného tepla. 

Z uvedeného je zřejmé, že nutné přeměny médií ( vyrobená pára, redukce páry, 
transformace tepla do horké vody primární sítě a později do teplé vody sekundární 
sítě) spolu s teplotními ztrátami rozsáhlé potrubní sítě CZT mají negativní vliv na 
ztráty tepla mezi vyrobeným teplem na kotlích a dodaným teplem ke konečným 
spotřebitelům. Tato skutečnost se do značné míry odráží i na ceně tepla pro 
konečné spotřebitele. 

4.1.7 Cena tepla pro kone čné odb ěratele v roce 2007 

Cena tepla pro konečné odběratele je určena mnoha faktory. Základní (fixní) cena 
vznikla rozdělením investice a nákladů CZT podle instalovaného výkonu 
předávacích stanic (dále jen PS) a její doby splácení. Tato položka tvoří pevnou 
složku ceny pro daný rok. Tato cena je však subjektům, které se podílely na 
spolufinancování PS a jiných částí CZT o tuto část snížena. Druhou složku ceny za 
teplo tvoří platba za skutečně odebranou energii (pracovní složka). Z tohoto důvodu 
má každý odběratel úplně jinou cenu v Kč/GJ. 

Průměrná cena tepelné energie schválená ERÚ byla v posledních čtyřech letech 
následující: 

� rok 2005 ….. 408,03 Kč/GJ bez DPH ….. 428,43 Kč/GJ vč. DPH 

� rok 2006 ….. 506,62 Kč/GJ bez DPH ….. 531,95 Kč/GJ vč. DPH 

� rok 2007….. 511,28 Kč/GJ bez DPH …..  536,84 Kč/GJ vč. DPH 

� rok 2008……534,20 Kč/GJ bez DPH……. 582,27 Kč/GJ vč. DPH. 

Cena tepla a její vývoj je jednoznačně určen v dlouhodobých kupních smlouvách o 
dodávkách tepla, které byly uzavřeny s jednotlivými odběrateli připojenými k síti 
centrálního zásobování teplem. Na ceny tepla má rovněž vliv hodnota roční 
spotřeby tepla, která by se měla blížit předpokládanému množství. 

V neposlední řadě má velký vliv na konečnou cenu tepla z CZT i nákupní cena 
zemního plynu a těžkého topného oleje a to v závislosti na poměru jednotlivých 
spalovaných paliv, přičemž při rozhodování o tom, které palivo bude spalováno, 
rozhoduje momentální cena paliv na trhu. Cenu ovlivňuje i povinný nákup emisních 
povolenek (CO2) a zvýšení daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 %. 
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4.1.8 Porovnání ceny tepla s jinými lokalitami 

Pro porovnání s cenami tepla z jiných soustav CZT zde uvádíme následující 
přehled cen tepla ve vybraných soustavách CZT. Cena v Rožnově pod Radhoštěm 
patří mezi nejvyšší v ČR. Cena je schválena Energetickým regulačním úřadem. 

Obrázek 43: P řehled cen tepla ve vybraných soustavách CZT – návrh  cen 2008 – dodávky do 
primárního rozvodu 
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Obrázek 44: P řehled cen tepla ve vybraných soustavách CZT – návrh  cen 2008 – dodávky do 
sekundárního rozvodu 
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Jak je zřejmé z porovnání cen tepla, cena tepla je v Rožnově relativně vysoká. 
Podíl fixních nákladů dosahuje 41% a ztráty ve výrobě a rozvodu energie celkem 
dosahují v zimním období výše přes 30% a v letním období dokonce 40%. Tato 
skutečnost se odráží i v ceně tepla pro konečné spotřebitele.  Výše ceny je  
významně ovlivněna již provedenými investicemi a jejich odpisy, které se odrážejí 
ve stálé složce za teplo. Jednotková cena tepla  roste s každým snížením odběru 
tepla. Na odpojení některých zákazníků doplácí a doplatili ostatní odběratelé 
v soustavě CZT.  

4.1.9 Regulace ceny tepla a její nedostatky 

Ve výrobě tepla fungují místní teplárny většinou jako místní monopoly.  Cena tepla 
je proto regulována státem (vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb.). Způsob této regulace 
je postaven na předkládání návrhů cen na příslušný rok stanovené na principu 
uplatnění „oprávněných“ nákladů. Vyúčtování je velmi podrobné a je odvislé od 
porovnání ceny tepla s referenční hodnotou decentralizovaných alternativ. Kontrola 
oprávněnosti účtovaných nákladů se jeví poslancům kontrolního výboru Parlamentu 
ČR jako nedostatečná. Teplárny dle názoru mnoha odběratelů a také poslanců z 
kontrolního výboru Sněmovny předražují teplo. Cenovou regulaci tepla převzal 
v roce 2001 od Ministerstva financí Energetický regulační úřad, jeho kompetence a 
kvalifikace nejsou dle poslanců dostatečné. Za poslední roky dochází spolu 
s růstem ceny tepla k vyhrocování vztahů mezi výrobci tepla a mezi jeho odběrateli. 
Stížnosti na činnost Energetického regulačního úřadu se týkají jeho nedůslednosti a 
nemožnosti kontroly oprávněnosti účtovaných nákladů. Kontrolní pravomoci ERÚ 
jsou dle názoru poslanců neúčinné. Na nátlak občanských iniciativ bylo proto 
poslanci kontrolního výboru v Parlamentu ČR iniciováno opětovné převedení 
kontroly nad cenou tepla na Ministerstvo financí a to připravovanou novelou zákona 
o cenách. Další snahou poslanců je liberalizace trhu s teplem a otevření sítí pro 
vstup dalších výrobců tepla – jako je tomu např. u elektřiny. 

4.2 Varianty vývoje soustavy CZT v Rožnov ě 

Soustava CZT v Rožnově se může rozvíjet několika možnými způsoby a to od jejího 
rozšiřování až po její úplný zánik. 

Po dohodě se zastupiteli města byly v rámci ÚEK Rožnov schváleny následující 
varianty vývoje soustavy CZT města Rožnov. 

1. Varianta s doplněním centrální kotelny o plynový pístový motor 

2. Varianta likvidace části parovodů a instalace teplovodních plynových 
kotelen do stávajících výměníkových stanic 

3. Varianta s doplněním parní kotelny jedním kotlem na spalování biomasy. 
Předpokladem pro realizaci je zajištění dostatečného množství biomasy 
v přijatelné cenové úrovni. 

4. Byla také předběžně propočtena varianta řešící letní dodávku tepla pro 
oblast DP1 až DP4 pomocí plynového zdroje pro oblast DP1 až DP4 a 
plynového zdroje pro oblast Jižní město. 

4.2.1 Varianta 1 – malá kogenerace 

V této variantě se počítá se stávajícím způsobem zásobování odběratelů teplem. 
Počítá se pouze s dovybavením centrální kotelny o nový plynový motor na výrobu 
elektrické energie, přičemž teplo spalin tohoto motoru bude použito na ohřev 
zpátečky horkovodu. 
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Pro návrh vhodného dimenzování zařízení na doplnění kotelny o plynovou 
kogenerační jednotku se vycházelo z letních průměrných dodávek tepla přímým 
odběratelům tepla z horkovodu a průměrných dodávek tepla z teplovodů a to včetně 
průměrných ztrát tepla při letním provozu tepelných sítí. Při návrhu vhodné velikosti 
plynového motoru bylo rovněž přihlédnuto k nutnosti zabezpečit dodávky páry 
v letním provozu z kotle K3, který má jmenovitý výkon 10,8 MWtep a minimální 
výkon má cca 2,3 MWtep. Návrh vhodné velikosti kogenerační jednotky vychází 
z předpokladu, že kogenerační jednotka bude volena tak, aby i při plném výkonu 
této jednotky byl i v letních měsících umožněn provoz kotle K3. Dalším omezením 
pro provoz kogenerační jednotky je horní hranice teploty na vstupu chladícího 
média (zpátečka horkovodu) do této jednotky. Vstupní teplota chladícího média by 
neměla překročit 80°C. Pro návrh vhodné velikosti KJ se  vycházel o z následujících 
hodnot průměrných dodávek a ztrát tepla v horkovodních a teplovodních sítí. 
Vstupní parametry pro výpočet jsou uvedeny v následující tabulce 

Tabulka 34: Vstupní parametry pro vhodné dimenzován í kogenera ční jednotky. 

Položka Hodnota Jednotka 
Průměrná hodinová letní dodávka tepla ze sekundárů    3,8 GJ/h 
Průměrná hodinová letní dodávka tepla z primárů   2,6 GJ/h 
Průměrné letní hodinové ztráty v primáru a sekundáru 3,9 GJ/h 
Celková letní hodinová potřeba tepla pro primár a sekundár 10,3 GJ/h 
Celková letní hodinová potřeba tepla pro primár a sekundár 2,9 MWtep 

Po odečtení minimálního výkonu kotle se dostáváme k hodnotě cca 0,6 MWtep, což 
by měl být přibližně tepelný výkon kogenerační jednotky.  

V následující tabulce jsou uvedeny charakteristické parametry zvolené kogenerační 
jednotky. 

Tabulka 35: Charakteristické  parametry zvolené kog enera ční jednotky. 

Položka Hodnota Jednotka 
Tepelný výkon kogenerační jednotky 674 kWtep 
Elektrický výkon kogenerační jednotky 580 kWel 
Maximální účinnost KJ na výrobu elektrické energie 40,8 % 
Maximální účinnost KJ na výrobu tepla 47,4 % 
Náklady na opravy a údržbu kogenerační jednotky 0,30 Kč/kWhel 
Předpokládaná doba plného provozu kogenerační jednotky 6 700 h/r 
Předpokládaná cena zemního plynu  244 Kč/GJ 
Předpokládaná cena nákupu elektrické energie 1 830 Kč/MWh 
Předpokládaný příspěvek na vyrobenou elektřinu (dle ERÚ) 240 Kč/MWh 
Předpokládaná výroba elektrické energie 4 408 MWh/r 
Výnosy z vyrobeného množství elektrické energie 9 125 tis.Kč/r 
Předpokládaná výroba tepla 18 440 GJ/r 
Náklady na nákup zemního plynu pro kogenerační jednotku 9 968 tis.Kč/r 
Náklady na opravy a údržbu zařízení kogenerační jednotky 1 322 tis.Kč/r 
Ekvivalentní náklady na nákup zemního plynu pro kotel 5 250 tis.Kč/r 
Rozdíl v nákladech na nákup zemního plynu 4 718 tis.Kč/r 
Náklady na opravy a údržbu zařízení kogenerační jednotky 1 322 tis.Kč/r 
Celkový roční zisk z provozu plynové kogenerační jednotky 3 084 tis.Kč/r 
Celkové investiční náklady na instalaci kogenerační jednotky 10 860 tis.Kč 
Prostá návratnost vložených investičních prostředků 3,5 roky 
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Provoz kogenerační jednotky bude prakticky po celý rok s výjimkou doby nutných 
revizí a oprav a s výjimkou, kdy bude teplota zpátečky horkovodu vyšší než 80°C. 
Předpokládaná doba plného provozu KJ je odhadnuta na cca 7 600 hodin za rok. 

Z uvedeného je zřejmé, že prostá návratnost vložených investičních prostředků do 
plynové kogenerační jednotky je cca 3,5 roku a to i bez případné dotace 
z programu OPPI, ze kterého by bylo možno získat značnou část z uznatelných 
nákladů na pořízení plynové kogenerační jednotky. 

Tato varianta vývoje CZT se jeví jako přínosná a její realizace se pozitivně projeví 
na ceně tepla pro konečné odběratele tepla. 

4.2.2 Varianta 2 – úplná decentralizace výroby tepl a 

Jedná se o radikální řešení, které uvažuje prakticky se zrušením centrální parní 
kotelny spolu se zrušením všech parovodů i horkovodů v majetku firmy 
ENERGOAQUA. Z původních rozvodů tepla centrálního zásobování teplem by 
v této variantě zůstaly zachovány jen sekundární teplovody z výměníkových stanic 
a objektové předávací stanice v objektech konečných odběratelů tepla. 

Předpokladem pro realizaci této varianty je rozhodnutí, že v období od ukončení 
jedné topné sezóny do začátku nové topné sezóny dojde u všech odběratelů tepla 
k zásadní změně ve způsobu zabezpečování dodávek tepla a dojde k úplné 
decentralizaci výroby a dodávek tepla pro jednotlivé odběratele. 

Před vlastním přepojením na jiný způsob zásobování teplem by kromě schválení 
této koncepce statutárními orgány města musela být ve městě dobudována 
rozsáhlá síť středotlakých plynovodů s dostatečnou kapacitou, která by umožnila 
výstavbu nových plynových kotelen v místech, kde se nyní nachází výměníkové 
stanice (na sídlištích), nebo přímé odběry páry, případně horké vody.  

Pro čtyři stávající odběratele páry (tři externí a jeden ENERGOAQUA) se 
předpokládá vybudování lokálních plynových parních zdrojů (parní vyvíječe), které 
zabezpečí potřebnou dodávku páry v místech její potřeby. Jednalo by se o 3 
plynové vyvíječe páry pro tři externí parní odběratele. Vlastní odběr páry pro 
reversní osmózu by se zrušil a potřebný ohřev vody by se zajistil přímým plynovým, 
případně elektrickým  ohřevem. 

Všechna stávající odběrná místa z horkovodní sítě budou vybavena plynovými 
kotelnami, které budou dodávat potřebné teplo namísto současného odběru tepla 
z horkovodů. 

Stávající výměníkové stanice ve městě Rožnov (v oblasti mimo areál bývalého 
podniku TESLA) by byly přezbrojeny na plynové teplovodní kotelny, přičemž 
sekundární rozvody tepla z těchto výměníkových stanic by zůstaly zachovány. 
Rovněž se počítá s vybavením plynovými kotelnami pro všechny přímé odběratele 
tepla z horkovodů i teplovodů. 

Ve všech stávajících odběrných místech v areálu TESLA by byly rovněž 
vybudovány plynové teplovodní kotelny. 

Základním předpokladem pro realizaci této varianty je rozšíření středotlaké 
plynovodní sítě po městě a po areálu TESLA.  Namísto stávajících horkovodních 
rozvodů po průmyslovém areálu TESLA by bylo nutno rozvést zemní plyn. Obdobně 
se předpokládá, že středotlaký rozvod zemního plynu po městě bude rozšířen tak, 
aby všechny stávající VS po městě mohly být připojeny na rozvod zemního plynu. 
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Stávající plynovodní síť po městě je doposud provozována jako nízkotlaké rozvody, 
které by musely být doplněny středotlakými rozvody zemního plynu.  

Rozvody tepla po areálu TESLA jsou vedeny po potrubních mostech. V této 
variantě se uvažuje s případným doplněním středotlakého plynovodu po stejném 
potrubním mostě.  

Plynové potrubí po městě Rožnov je vedeno převážně jako nízkotlaké potrubí 
s přetlakem 5 kPa. Toto plynové potrubí je sice vedeno v  blízkosti všech 
výměníkových stanic, ale ve variantě se nepočítá s možností provozování této 
nízkotlaké sítě na středotlak. V rozpočtu této varianty se uvažuje s tím, že se 
potřebné středotlaké rozvody zemního plynu vybudují nové. 

Nové rozvody zemního plynu po m ěstě Rožnov 

Předpokládané nové rozvody zemního plynu po městě jsou znázorněny červenými 
liniemi na následujícím obrázku. 

Obrázek 45: Nové rozvody zemního plynu a umíst ění decentralizovaných kotelen  
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Celkové náklady spojené s potřebnou plynofikací města jsou odhadnuty na 8 400 
tis.Kč. 

Zajišt ění nových zdroj ů páry pro parní odb ěratele  

Nynější tři externí parní odběratelé mají celkový roční odběr páry ve výši 17 531 
GJ/rok. Všichni odběratelé páry mají nepřetržitý provoz  a  v případě přivedení 
plynu do objektu by mohli pro svou potřebu využívat plynové parní vyvíječe. Podle 
charakteru spotřeby tepla by bylo vhodné instalovat do firmy ONSEMICONDUCTOR 
a plynový parní vyvíječ, každý o výkonu 500 kW a pro firmu  Medites Pharma by 
stačil parní vyvíječ o výkonu 100 kW. Pro vlastní potřebu firmy ENERGOAQUA by 
se dal parní ohřev vody nahradit ohřevem elektrickým, případně přímým plynovým 
ohřevem surové vody . 
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Předpokládané investiční náklady na uvedené změny technologie jsou odhadnuty 
3 000 Tis.Kč. 

Poměrně velké investiční náklady se očekávají s instalací nových kotelen namísto 
stávajících výměníkových stanic a v místech přímých odběratelů tepla z horkovodu 
(mimo areál bývalého podniku TESLA). Pro ocenění investičních nákladů na tyto 
kotelny byl vypočten potřebný instalovaný výkon pro jednotlivé kotelny a 
předpokládané investiční náklady. Vypočtené hodnoty výkonu kotelen a očekávané 
investiční náklady na realizaci nových kotelen jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 36: Údaje o odb ěru tepla a výkonech nových kotelen v četn ě předpokládaných náklad ů 

VS 
 
 

Odběr tepla 
(GJ) 

Předpokládaný výkon 
kotelny 
(kW) 

Předpokládaná 
investice 
(tis.K č) 

DM 917 119 581 
DP I 7 628 1 048 5 137 
DP III 10 436 1 648 8 073 
DP IV 9 102 1 632 7 999 
KP 19 511 2 753 13 492 
JM 8 077 1 052 5 154 
M1 12 520 1 781 8 725 
1.Máj II 14 023 1 962 9 616 
1.Máj III 794 399 1 957 
Fin. úřad 917 130 637 
Celkem  12 525 61 370 

Při realizace této varianty decentralizace by bylo nejvíce náročné spolehlivě zajistit 
kotelny na zemní plyn pro jednotlivé odběratele tepla z horkovodní sítě v rámci 
areálu bývalé firmy TESLA. V areálu TESLA se v současné době nachází více než 
40 přímých „cizích“ odběratelů tepla z horkovodu a 44 odběratelů firmy 
ENERGOAQUA. Pro tyto odběratele by bylo nutno zabezpečit vybudování vlastních 
plynových kotelen takovým způsobem, který by byl z hlediska emisí z těchto kotelen 
přijatelný. Před realizací varianty decentralizace by bylo nutno zpracovat 
podrobnou rozptylovou studii. 

Z hlediska nákladů na tyto kotelny bylo v této variantě přikročeno stanovením 
celkového potřebného výkonu všech kotelen dohromady (bez rozdílu velikosti a 
lokality) a vypočtený výkon byl vynásoben průměrnou cenou 4 500 Kč/kW.  

Vypočtený výkon kotelen pro externí odběratele tepla z horkovodů je cca 9,8 MW a 
tudíž investiční náklady na pořízení potřebných kotelen jsou vypočteny na cca 41 
mil.Kč. Pro výstavbu nových kotelen v rámci fy ENERGOAQUA se jedná o kotelny 
s celkovým instalovaným výkonem  cca 2,66 MW, což představuje investici ve výši 
cca 12 mil Kč. Celkový přehled investičních nákladů na realizaci varianty 
decentralizace je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 37: P řehled investi čních náklad ů na realizaci varianty decentralizace. 

Položka 
Předpokládaná investice  
(tis.Kč) 

Investice do nových plynovodů k výměníkovým stanicím 7 704 
Investice do plynovodů v rámci areálu TESLA 700 
Investice do nových plynových kotelen ve stávajících VS 61 370 
Investice do nových plynových kotelen externích firem areálu TESLA 40 983 
Investice do nových plynových kotelen firmy ENERGOAQUA 11 973 
Investice do nových parních vyvíječů pro stávající parní odběratele 10 643 
Celkem 133 373 
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Energetické a ekonomické přínosy z realizace varianty decentralizace spočívají 
v odstranění veškerých ztrát parních a kondenzátních potrubí, odstranění 
veškerých ztrát horkovodů včetně ztrát výměníků pára/horká voda a odstranění 
spotřeby elektrické energie na pohon oběhových čerpadel na horkovodních 
okruzích. Přehled o přínosech varianty decentralizace je uveden v následující 
tabulce. 

Tabulka 38: P řehled p řínos ů varianty decentralizace. 

Položka 
Předpokládané 
úspory 
(GJ/rok) 

Předpokládané 
úspory 
(tis.K č/rok) 

Úspora energie na centrálním zdroji (ohřev NV a výměníky) 7 309 1 782 
Úspora po odstranění ztrát parními a kondenzátními rozvody 5 931 1 446 
Úspora po odstranění ztrát horkovodními rozvody  31 425 7 660 
Úspora na čerpací práci v horkovodech 2 748 670 
Celkem 47 412 11 557 

Z předchozích tabulek je zřejmé, že za předpokladů uvedených v této kapitole by 
roční úspora na palivu (zemním plynu) a elektrické energii činila cca 
11,56 mil.Kč/rok, což při investičních nákladech cca 133 mil.Kč představuje prostou 
návratnost vložených investičních prostředků za 11,5 roku. 

4.2.3 Varianta 3 – dopln ění kotelny parním kotlem na biomasu 

V této variantě se uvažuje s doplněním parní kotelny novým kotlem na biomasu 
(uvažuje se s kotlem na spalování dřevní štěpky) a s manipulační skládkou na tuto 
štěpku. 

Velikost parního kotle je volena tak, aby tento kotel byl schopen zajistit v letním 
období veškerou potřebu tepla. Tedy jak dodávky páry externím odběratelům, tak i 
veškerou potřebu tepla pro ostatní letní odběry tepla. Podle výpočtů ze spotřeb 
tepla roku 2007 je možno uvažovat s předpokládanou letní výrobou tepla ve výši 
cca 10 000 GJ/měsíc. 

Pro zabezpečení této výroby tepla by postačoval parní kotel (13 barů, 220°C) o 
jmenovitém parním výkonu 6 t/h. Předpokládaná provozní účinnost tohoto parního 
kotle je 82%. Předpokladem ekonomického využití tohoto kotle je jeho celoroční 
provoz (cca 8500 h/rok). 

Předpokládané investiční náklady na doplnění kotelny novým parním kotlem spolu 
s potřebným technickým zabezpečením jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 1: Investi ční náklady pro dopln ění kotelny kotlem na biomasu. 

 
Položka 

Předpokládaná 
investice 
(tis.K č) 

Parní kotel na dřevní hmotu o výkonu 6 t/h 20 000 
Zařízení kotelny 5 000 
Ostatní náklady 5 000 
Provozní a manipulační skládky paliva 15 000 
Mechanizační technika 4 000 
Celkové investi ční náklady 49 000 
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Předpokládá se, že pro provoz takovéhoto parního kotle spolu s přilehlou skládkou 
štěpky by bylo nutno přijmout do trvalého pracovního poměru další 4 
pracovníky.Největším a nedořešeným problémem této varianty je nákup vlastní 
biomasy. V rámci zjišťovaného potenciálu obnovitelných zdrojů v mikroregionu 
Rožnov  bylo nalezeno jen 13 000 prm biomasy, což je naprosto nedostatečné pro 
provoz zde navrženého kotle.Pro provoz kotle se v této variantě počítá 
s předpokládanou roční spotřebou dřevní štěpky ve výši 15 840 t/rok – respektive 
cca 39 590 prm/rok,  což při výhřevnosti paliva 9,5 GJ/t představuje 150 450 
GJ/rok. Takovéto množství dřevní štěpky v mikroregionu Rožnov nenachází.  

Z uvedeného důvodu je zde uvažován jen fiktivní nákup štěpky z neznámého místa. 
Pro ekonomické hodnocení varianty se uvažuje s cenou štěpky dané výhřevnosti ve 
výši 1 600 Kč/t. Cena nesušené štěpky je uvažována mírně nad hranicí obvyklých 
cen v České Republice. V ceně je zahrnut náklad na její přepravu do vzdálenosti 
cca 25 km od prodejního místa. Vzhledem k tomu, že konkrétní místa prodeje 
potřebného množství dřevní štěpky nejsou známa, je i cena biomasy včetně jejího 
dovozu na místo spotřeby velkou neznámou, která má však zásadní vliv na 
ekonomické hodnocení této varianty.Technické a ekonomické údaje pro hodnocení 
této varianty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 39: Technické a ekonomické údaje pro dopln ění kotelny kotlem na biomasu. 

Položka Hodnota Jednotka 
Předpokládaná doba provozu kotle na štěpku 8 500 h/rok 
Předpokládaná roční výroba na kotli se štěpkou 123 369 GJ/rok 
Předpokládaná roční spotřeba paliva (štěpky) 150 450 GJ/rok 
Předpokládaná roční spotřeba paliva (štěpky) 15 837 t/rok 
Předpokládaná roční spotřeba paliva (štěpky) 39 592 prm/rok 
Předpokládané náklady na štěpku 25 339 TKč/rok 
Předpokládaná výroba na kotlích na ZP 168 974 GJ/rok 
Předpokládaná spotřeba ZP pro parní kotelnu 186 799 GJ/rok 
Předpokládaná spotřeba paliv navíc oproti roku 2007 12 725 GJ/rok 
Předpokládané náklady na štěpku 25 339 TKč/rok 
Předpokládané náklady na ZP 36 542 TKč/rok 
Předpokládané náklady na paliva celkem 61 881 TKč/rok 
Náklady na palivo jen v případě spalování ZP 69 890 TKč/rok 
Předpokládaná úspora nákladů na paliva 8 009 TKč/rok 
Předpokládané mzdové náklady navíc -1 440 TKč/rok 
Předpokládané údržbové náklady navíc -650 TKč/rok 
Předpokládané roční výnosy celkem 5 919 TKč/rok 
Prostá doba návratnosti 8,3 roky 
Uvažovaná průměrná cena ZP a TTO 216 Kč/GJ 

Ekonomické parametry této varianty jsou silně závislé na ceně dřevní štěpky a 
rovněž na budoucím vývoji ceny zemního plynu a těžkého topného oleje. 

Největším nedostatkem pro možnou realizaci této varianty rozvoje CZT ve městě 
Rožnově je zatím to, že nebyl nalezen reálný místně cenově dostupný potřebný 
objem dřevní štěpky. Jen při změně ceny štěpky z uvažovaných 1600 Kč/t o 10% se 
již posune doba návratnosti vložené investice na neúnosnou míru ( na  14,5 roku). 

Z uvedeného důvodu je tato varianta bez nalezení místního cenově dostupného 
zdroje jen teoretická možnost. 
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4.2.4 Varianta 4 – letní zdroje 

Ve variantě 4 se uvažuje s provozováním dvou letních plynových zdrojů pro 
zásobování TV nejvzdálenějších sídlišť v době mimo otopnou sezónu.  

V této variantě se jednak počítá s vybudováním plynové kotelny ve výměníkové 
stanici Dolní Paseky 4 (DP4) a letním využíváním již instalovaného plynového kotle 
ve výměníkové stanici VS Jižní město. V případě výměníkové stanice DP4 se jedná 
o především o  vybudování nové plynové přípojky od  severní větve VTL plynovodu 
a následné vybudování plynové kotelny ve stávající výměníkové stanici DP4. 

Předběžné výpočty ukázaly, že realizací této varianty by došlo jen k poměrně 
malému snížení ztrát tepla při dodávce tepla. Při realizaci této varianty by mohla 
být v letním období zcela mimo provoz větev parovodu mezi centrálním zdrojem a 
výměníkovou stanicí Jižní město a dále část horkovodní trasy mezi VS Koryčanské 
Paseky a odbočkou horkovodu pro VS DP 4.  Po dobu letní sezóny (asi 1/3 roku) by 
se eliminovaly tepelné ztráty horkovodní větve ze zdroje do VS Jižní město a 
horkovodní větve  mezi VS Koryčanské Paseky, což by představovalo snížení ztrát 
horkovodů o cca 1 625 GJ/r, respektive úsporu paliva ve zdroji ve výši  cca 1 800 
GJ/rok, což odpovídá snížení palivových nákladů cca o cca 390 tis.Kč/r.  

Náklady na realizaci této varianty by však byly příliš velké. Bylo by nutno vybudovat 
novou plynovou přípojku do VS DP4 a to v délce cca 1 100 metrů tedy o přibližných 
nákladech 2,2 mil.Kč a dále ve VS DP 4 by musela být vybudována nová plynová 
kotelna, která by v letních měsících zásobovala všechny objekty připojené na CZT v 
oblasti Dolní Paseky. Předpokládaný výkon této kotelny by byl cca 1 000 kW, což 
představuje investiční náklady ve výši cca 5 mil.Kč. Kromě toho by bylo nutno 
vyřešit zásobování teplou vodu pro finanční úřad, který je současnosti zásobován z 
trasy horkovodu, která by v této variantě měla být v letních měsících uzavřena.  
Předpokládáme, že by teplá voda v letních měsících byly ve finančním úřadě 
zajišťována pomocí elektrické energie a náklady na vybavení pro zajištění teplé 
vody pro FÚ byly cca 500 tis.Kč. 

Celkové náklady na realizaci této varianty by byly cca  7,7 mil. Kč a výnosy z 
realizace varianty byly odhadnuty na cca 390 tis.Kč/r. Prostá doba návratnosti 
vložených investičních prostředků by byla cca 20 let. 

Vzhledem ke špatným ekonomickým parametrům nedoporučujeme tuto variantu k 
realizaci. 

4.3 Dopady variant do ceny tepla 

Cenový vývoj za předpokladu 2% navyšování cen paliv a energie ročně je uveden 
v tabulce a následujícím grafu. Varianty se od sebe dopadem do ceny významně 
neliší. Varianta kogenerace bude zvýhodněna oproti výpočtu v případě, kdy bude 
na její realizaci získána dotace z Operačního programu podnikání a inovace a navíc 
uplatněn odečet daně z CO2 na nákup zemního plynu. 

Tabulka 40: Cena tepla v jednotlivých letech Územní  energetické koncepce (K č/GJ) 

ROK kogenerace decentralizace štěpka letní kotelny 
2008 534 534 534 534 
2010 536 537 546 556 
2018 633 636 646 651 
2028 772 776 788 794 

 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
78 

Obrázek 46: Výhled cen tepla v jednotlivých variant ách rozvoje CZT 
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4.4 Problematika p řipojování a odpojování od soustavy CZT 

Jak vyplývá ze zákona č. 48/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
dle § 77 - odběratel tepelné energie: 

Odst. 1. má  právo na  připojení ke  zdroji tepla  nebo rozvodnému tepelnému 
zařízení v případě, že a) se nachází v místě výkonu licencované činnosti, b) má  
zřízenou  tepelnou  přípojku  a  odběrné  tepelné  zařízení v souladu s technickými 
předpisy, c) splňuje podmínky týkající se výkonu, místa, způsobu, základních 
parametrů  teplonosné  látky   a  termínu  připojení  stanovené dodavatelem, a d) 
dodávka  tepelné  energie  je  v  souladu  se schválenou ú zemní energetickou 
koncepcí.  

Odst. 4. Odběratel je povinen při změně parametrů teplonosné látky v souladu   s  
územní   energetickou  koncepcí nebo  v zájmu technického  rozvoje upravit  na 
svůj  náklad své  odběrné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo  uvedeným změnám, 
nebo včas vypovědět smlouvu o dodávce tepelné energie. Jiné úpravy odběrných 
tepelných zařízení zajišťuje  jejich vlastník na  náklady toho, kdo  potřebu změn 
vyvolal,  a to po předchozím  projednání s držitelem licence. Změnu parametrů 
vyžadující úpravu  odběrného tepelného zařízení je povinen držitel licence oznámit 
písemně nejméně 12 měsíců předem. 

Odst. 5. Odběratel může provozovat vlastní náhradní či jiný zdroj, který je propojen 
s rozvodným zařízením, jakož i dodávat do tohoto zařízení tepelnou energii, pouze 
po dohodě s držitelem licence. 

Odst. 6. Změna  způsobu dodávky nebo  změna způsobu vytápění  může být  
provedena pouze  na  základě  stavebního řízení  se souhlasem orgánů  ochrany   
životního  prostředí  a   v  souladu  s územní energetickou  koncepcí .  Veškeré  
vyvolané  náklady  na  provedení těchto  změn a  rovněž náklady  spojené s  
odpojením od rozvodného tepelného  zařízení  uhradí  ten,   kdo  změnu  nebo  
odpojení  od rozvodného tepelného zařízení požaduje. 
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Pozn.: 

Podle okolností, které odpojení od soustavy CZT vyvolalo, je možné definovat tři 
vzájemně se lišící stavy pro stanovení komplexních nákladů na odpojení od 
soustavy CZT. 

� Stav A - Odpojení nevyvolá změnu v soustavě CZT 

� Stav B - Odpojení vyvolá potřebu rekonstrukce části CZT 

� Stav C - Odpojení vyvolá potřebu ukončení provozu části CZT 

V případě nejjednodušším – tedy podle bodu A – budou komplexní náklady na 
odpojení tvořeny těmito nákladovými složkami: 

� Pořizovacími náklady náhradního zdroje tepla odběratele 

� Změnou nákladů na teplo 

� Změnou systémových nákladů výroby tepla v soustavě CZT vlivem odpojení 

� Ekologickými náklady 

� Ztrátou z nerealizovaného prodeje tepla 

Podrobnější popis jednotlivých případů je v teoretické rovině popsán v publikaci od 
docenta Romana Povýšila vydanou Českou Energetickou agenturou v roce 2006 
pod názvem „Energetický audit a stanovení nákladů spojených s odpojením 
odběratele od soustavy CZT“. 

Pro korektní posouzení případného odpojení od soustavy CZT je nezbytné zahrnout 
do výpočtu ekonomických ztrát vzniklých dodavateli tepla náklady spojené s 
odpojením od stávajícího systému CZT. Tato problematika však není řešena 
žádnou vyhláškou a ten, kdo je nucen tento stav řešit, stojí před problémem jak se 
vyrovnat s předmětnou úlohou pokud nechce trpně přihlížet, jak se mu soustava 
CZT rozpadá a jak se tato skutečnost projevuje ve zvýšení ceny tepla pro zbývající 
odběratele tepla. Zde je nutno si uvědomit právě na dopad snížené dodávky tepla 
na cenu pro zbývající odběratele tepla. 

V minulosti došlo v Rožnově k odpojení některých objektů od soustavy CZT, 
přičemž dodavatel tepla se nepokusil uplatnit požadavek na náhradu od odpojených 
subjektů. V případě masivního odpojování od soustavy CZT by v krajním případě 
mohlo dojít až k rozpadu soustavy CZT.  

V případě, že by k takové nepříznivé situaci došlo, pak je třeba, aby případný 
rozpad soustavy CZT byl řízený a pokud možno se uskutečnil v průběhu jednoho 
roku. Nejhorší pro všechny, kterých by se případný rozpad soustavy CZT týkal, by 
byl živelný rozpad soustavy, neboť zbylí odběratelé tepla včetně majitele soustavy 
CZT by byli vystaveni mimořádně stresující situaci. 
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5. HODNOCENÍ TECHNICKY A EKONOMICKY DOSAŽITELNÝCH 
ÚSPOR 

5.1 Definice potenciálu úspor 

Ocenění potenciálu úspor energie je nezbytnou součástí při formulaci výhledové 
poptávky po energii a současně je hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných 
úspor z hospodárnějšího využití energie požadováno zákonem i Nařízením vlády č. 
195/2001 Sb. Zvyšování energetické účinnosti může probíhat v oblasti 
energetických zdrojů a přeměn (ve výrobních a distribučních systémech) a v oblasti 
konečné spotřeby (ve spotřebitelských sektorech). Cílem analýzy je zjištění stavu 
v účinnosti užití energie v jednotlivých spotřebitelských i výrobních a distribučních 
sektorech. Při vlastním stanovení potenciálu úspor rozlišujeme: 

� Technicky dostupný potenciál, který lze definovat jako rozdíl mezi 
předpokládanou spotřebou energie v daném roce, která je prostým 
pokračováním trendů spotřeby a spotřebou energie v témže roce (v případě 
ÚEK Rožnova pod Radhoštěm je to rok 2028), do které se promítnou veškerá 
technicky dosažitelná zlepšení energetické účinnosti, známá do té doby. 

� Ekonomicky nadějný potenciál je ta část technických opatření, která jsou 
návratná po dobu své životnosti, nejlépe v horizontu, který je přijatelný pro 
investice do těchto opatření. Při určování tohoto potenciálu je také zvažován 
vliv různých bariér, které brání realizaci dostupného potenciálu úspor a 
uplatnění energeticky účinných technologií, jak na straně trhu tak v jiných 
oblastech. 

5.2 Potenciál úspor v budovách bytového a terciární ho sektoru  

Spotřeba energie v budovách bytového a terciárního sektoru je závislá na mnoha 
faktorech. V dlouhodobém období do roku 2028 lze za významné faktory ovlivňující 
spotřebu energie a zároveň umožňující její úspory považovat zejména následující:  

� vývoj a změna klimatu; 

� omezené zdroje fosilních paliv s tím související vývoj v jejich cenách; 
� vývoj nových technologií z obnovitelných zdrojů energie; 

� vývoj materiálů pro výstavbu a vývoj technických norem; 

� vývoj počtu obyvatel a s tím související rozvoj bytového i terciárního sektoru;  
� institucionální nástroje ( politika prosazování energetických úspor, podpory 

využití obnovitelných zdrojů energie); 

� další 

Spotřeba energie je v budovách členěna dle účelu užití do čtyř kategorií:  

� vytápění  

� příprava teplé (užitkové) vody (TV) 
� chlazení a klimatizace 

� ostatní elektrické spotřebiče (technologie, kancelářská technika, umělé 
osvětlení, … ) 

Potenciál úspor z hospodárnějšího využití energie v budovách bytového a 
terciárního sektoru je stanoven po uvedených kategoriích. 
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5.2.1 Zdroje dat pro výpo čet 

Pro výpočty potenciálu úspor v bytovém sektoru byla použita zejména následující 
data: 

� časová řada konečné spotřeby energie v sektoru domácností v letech 1993–
2005; 

� energetická bilance města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2007; 

� výsledky statistického šetření domácností (měrné spotřeby) ENERGO 2004; 

� základní charakteristiky bytového fondu v letech 1961–2007; 
� vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok 2001; 

� měrné spotřeby energie podle účelu užití, ENERGO 2004; 

� průměrná doba cyklu komplexní rekonstrukce obytných budov (30 let);  
� u rekonstrukcí je kromě nižší energetické náročnosti na vytápění uvažována i 

nižší spotřeba nezaměnitelné elektřiny a energie na vaření (z důvodu využívání 
efektivnějších spotřebičů);  

Pro výpočet potenciálu úspor v terciárním sektoru byly použity: 

� informace ze zpracovaných energetické auditů z oblasti terciárního sektoru (16 
auditů)          

� ekonomické posuzování energeticky úsporných opatření v budovách  

� místní průzkum a fotodokumentace (podklady pro zhodnocení stávajícího stavu 
jednotlivých objektů) 

� normy ČSN 73 0540:1979, ČSN 73 0540:1994, ČSN 73 0540:2002.  

5.2.2 Charakteristika bytového sektoru v Rožnov ě pod Radhošt ěm  

Období do 60. let 20. století  

Do tohoto období je zahrnuta veškerá rozmanitá výstavba a doposud využívané 
objekty postavené v celé historii města Rožnov pod Radhoštěm. Mezi bytovými 
objekty převažují zejména městské činžovní domy a bytová výstavba po první 
světové válce, jejíž parametry se v rozmezí 20.–50.let výrazně nelišily. Z hlediska 
metodologie výpočtu potenciálu úspor je s touto výstavbou počítáno v souladu s 
předpokladem třicetileté doby mezi jednotlivými celkovými rekonstrukcemi.  

60.–70. léta 20. století  

Obvodové stěny byly stavěny zejména za použití děrovaných cihel a tvárnic 
tloušťky 300– 400 mm, stěny ze škvárobetonu a z lehkých betonů. Plochá střecha 
měla v tomto období tepelně izolační vrstvu obvykle tvořenou násypy ze škváry, 
dutinovými cihlami nebo vrstvami na bázi různých druhů monolitického betonu.  

70.–80. léta 20. století  

Nejpoužívanějším stavebním materiálem pro obvodové stěny byly v tomto období 
panely z lehkého betonu o tloušťce 240–300 mm, zdivo z pórobetonových tvárnic 
tloušťky 300–400 mm, keramické panely tloušťky 250–300 mm nejprve bez a 
později s tepelnou izolací a železobetonové sendvičové panely tloušťky 190–300 
mm. V tomto období byly v naprosté většině používány ploché střechy různých 
skladeb. Tepelně izolační vrstvu tvořily např. plynosilikátové desky, pěnosklo, 
polystyren o tloušťce 50–100 mm; v dvouplášťové střeše se používaly tepelné 
izolace z minerálních vláken tloušťky 60–80 mm, v pozdějším období o tloušťce 120 
mm.  
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90. léta 20. století  

Od devadesátých let minulého století je používáno obrovské množství stavebních 
materiálů, ať již v praxi ověřených nebo nikoli. Pro výstavbu rodinných a bytových 
domů se nejčastěji používá lehčené jednovrstvé zdivo. Nosný systém 
vícepodlažních bytových domů tvoří často železobetonová konstrukce. Současné 
požadované hodnoty ČSN 73 0540-2:2002 (Z1/2005) na součinitel prostupu tepla 
obvodových konstrukcí splňují např. i dřevostavby s tloušťkou tepelné izolace 
minimálně 15 cm, konstrukce zděné z plných cihel o tloušťce 450 mm + tepelná 
izolace tloušťky 100 mm, zdivo z keramických děrovaných tvarovek o tloušťce 445 
mm (na hranici splnitelnosti požadavků ČSN), stěny z tvárnic na bázi lehčeného 
betonu tloušťky 375 a 300 mm nebo menší, ale opatřené tepelnou izolací, a rovněž 
železobetonové panely s tepelně izolační vrstvou tloušťky minimálně 10 cm. S 
ohledem na energetickou náročnost vytápění je výhodnější navrhovat minimálně 
takové tloušťky tepelné izolace, aby byly splněny doporučené hodnoty uvedené 
normy.  

Pro stanovení potenciálu úspor energie je důležité znát podíl trvale obydlených a 
doposud nerekonstruovaných domů, neboť u těchto domů lze uvažovat o 
rekonstrukci a skutečně dosažitelném potenciálu úspor energie; a dále je třeba znát 
typ obvodové konstrukce. 

Stáří bytového fondu bylo zjištěno ze Sčítání lidu, domů a bytů (ČSÚ).  

Obrázek 47: Stá ří bytového fondu na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 
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Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ, SÚ města Rožnov pod Radhoštěm 

5.2.3 Přehled používaných stavebních konstrukcí 

Předpokladem pro stanovení spotřeby tepla na vytápění a zjištění potenciálu úspor 
energie jednotlivých budov dle účelu jejich užití je mimo jiné znalost tepelně-
technických parametrů jejich obvodových konstrukcí. 

V druhé polovině 20. století došlo k postupnému vývoji požadavků na stavební 
prvky, konstrukce a stanovení maximální spotřeby tepla na vytápění. Důvodem k 
zavedení přísnějších požadavků na energetickou náročnost budov byla závislost na 
ropných krizích a citelné zdražení energie v západní Evropě 70. a 80. letech 20. 
století. Poslední zpřísnění požadavků na energetickou náročnost budov přichází na 
konci 20. respektive na počátku 21.století. Zpřísnění požadavků na stavební 
konstrukce a snaha o sjednocení „koeficientů“ je toho zřejmým důkazem. V České 
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republice byly do října 2002 požadavky na výplně otvorů stanoveny pro součinitel 
prostupu tepla a na ostatní konstrukce pro tepelný odpor. Od listopadu 2002 došlo 
ke sjednocení a současné požadavky jsou udávány v jednotkách součinitele 
prostupu tepla.  

Tabulka 41: Vývoj požadavk ů na sou č initel prostupu tepla U  

Součinitel prostupu 
tepla U [W/(m2K)]  

Výstavba  
od června 
1964  

Výstavba  
od ledna 
1979  

Výstavba  
od května 
1994  

Výstavba  
od listopadu 
2002  

Výstavba           
a renovace  
od roku 2005  

Výstavba           
a renovace  
od roku 2007 

Okna   3,70 2,90 1,80 1,70 1,70 
Vnější stěna  1,467 0,894 0,461 0,38 0,38 0,38 
Podlaha  1,369 1,091 1,034 0,60 0,60 0,45 
Střecha  0,900 0,508 0,316 0,30 0,24 0,24 

Pozn.: Voleny srovnatelné konstrukce, např. je uvažována těžká vnější stěna, podlaha na terénu, 
plochá střecha, svislé vnější okno. Požadavky platí pro venkovní teplotu -15 °C. Zdroj: data ČEA, 
ČSN 

Tabulka 42: Základní požadavky z hlediska pot řeby tepla na vytáp ění podle českých p ředpis ů 

Kritérium  Od 
roku Jednotky Hodnoty 

potřeba tepla na vytápění vztažená k objemu 200 m3
 

(pro byty)  1979 MWh/a  9,3  

potřeba tepla na vytápění vztažená k objemu 200 m3 

(pro byty)  1992 MWh/a  6,5  

celková tepelná charakteristika budovy (ostatní 
budovy)  1994 W/(m3K)  1,5.((A/V) + 0,1 ) / 

(A/V) + 1,1)*  
potřeba tepla na vytápění vztažená na jednotkový 
vytápěný objem eV  nebo na jednotkovou vytápěnou 
plochu eA **  

2001 
kWh/(m3a)  

kWh/(m2a)  

20,64+ 26,03.(A/V)*  

0,32.(20,64 + 
26,03.(A/V))*  

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N ***  2005 W/(m2K)  0,30 + 0,15 / (A/V)*  

* v závislosti na kompaktnosti budovy (faktoru tvaru A/V dříve označovaném také jako geometrická 
charakteristika budovy)  

** podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. pro větší budovy (spotřeba energie nad 700 GJ) financované ze 
soukromých prostředků,při použití veřejných prostředků pro všechny budovy  

*** Podle ČSN 73 0540:2+Z1 (2005) závazné pro všechny nové a rekonstruované budovy. Hodnoty 
Uem,N platí pro A/V v rozmezí 0,2 -1,0. Pro A/V nižší než 0,2 platí hodnota 1,05 W/(m2K) a pro A/V 
vyšší než 1,0 platí hodnota 0,45 W/(m2K). Nadále platí vyhláška č. 291/2001 Sb.  

Tabulka 43: Skladba obvodových st ěn 

Období 
(přibližně) Popis obvodové stěny U[W/(m2K)] 

do roku 1920 
zdivo z cihel pálených tl. 450 mm 
zdivo z cihel pálených tl. 600 mm 
zdivo z cihel pálených tl. 900 mm 

1,400 
1,100 
0,800 

1921 - 1945 
konstrukce z předcházejícího období a zdivo z děrovaných cihel a 
tvárnic tl. cca 300 mm 
zdivo ze škvárobetonu tl. 250 – 300 mm 

1,600 
 

1,800 

1946 - 1960 
konstrukce z předch. období a zdivo z děrovaných cihel tl. 300 – 400 
mm 
stěny z lehkých betonů tl. 300 mm 

1,400 
 

1,600 

1961 - 1980 

konstrukce z předch. období a panel z lehkého betonu tl. 240 – 300 
mm 
zdivo z pórobetonu tl. cca 300 mm 
keramický panel tl. 250 – 300 mm bez tepelné izolace 

1,000 
 

1,100 
1,200 
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Období 
(přibližně) Popis obvodové stěny U[W/(m2K)] 

kovoplastický panel (tzv. Boletický) tl.120 mm 
železobetonový panel sendvičový tl. 190 – 240 mm 

0,700 

po roce 1981 

zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 400 mm 
panel z lehkého betonu tl. cca 300 mm 
keramický panel tl. 300 mm s tepelnou izolací 
železobetonový panel sendvičový tl. cca 300 mm 

0,700 
0,900 
0,800 
0,600 

Zdroj: data ČEA  

Následující graf a tabulka dokumentují skladbu nosného zdiva domů v Rožnově pod 
Radhoštěm. 

Obrázek 48: Skladba nosného zdiva dom ů a zdroj ů vytáp ění byt ů v Rožnov ě p.Radhošt ěm  

 
 

Tabulka 44: Skladba nosného zdiva dom ů a zdroj ů vytáp ění byt ů v Rožnov ě p.Radhošt ěm  

Domovní fond 
Byty 

celkem 
Stěnové panely Cihly, tvárnice 

Domovní fond celkem  6 693 3 645 3 048 

Zdroj: SDLB 2001 (ČSÚ), vlastní zjištění  
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5.2.4 Potenciál úspor – možná opat ření 

V roce 2007 činila předpokládaná spotřeba energie na vytápění 60,6 %, spotřeba 
energie pro přípravu TV 19,4 %, energie na vaření 8,5 % a spotřeba nezaměnitelné 
elektřiny činí 7,5 % z celkové spotřeby bytového sektoru. 

Úspory ve spot řebě energie ve vytáp ění 

Realizací úsporných opatření v dosud nerekonstruovaných budovách bytového a 
terciárního sektoru  lze docílit snížení spotřeby energie na vytápění při stávající 
úrovni dostupných technologií následovně:  

Tepelně-technická sanace obvodového pláště budov - zateplením svislých 
obvodových konstrukcí (včetně ostění oken a nadpraží) je možno snížit spotřebu 
energie cca až o 30%, zateplením střechy až o 10%, výměnou oken za okna s 
nízkým prostupem tepla cca 10%.  

Pokud se po zateplení neprovede úprava (vyregulování) otopné soustavy, bude 
úspora energie proti předpokladu menší, neboť bude docházet k přetápění a 
následně individuální regulaci teploty nadměrným větráním.  

Instalace měřící a regulační techniky v budovách. např. zavedením regulace a 
měření na otopné soustavě v budovách terciárního sektoru (TRV, IRC systémy, 
hydraulické vyvážení otopné soustavy, poměrové měření spotřeby tepla konečných 
uživatelů) lze docílit úspor 5 - 15% (v extrémním případě až 30%), přičemž 
návratnost tohoto opatření je velmi rychlá (pohybuje se od 1 do 4 roků).  

Tabulka 45: Potenciál úspor energie v budovách byto vého a  terciárního sektoru  

Opatření  % 
úspor  Poznámka 

Výměna oken                 
a vstupních dveří 

10 – 
20% 

Záleží na typu oken, a co očekáváme od oken nových – úspora 
odpovídá výměně oken starých 20 let (U= 2,9 W/(m2K) a horší) za nová 
okna s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,2 W/(m2K); 
náhrada za okna s ještě lepšími parametry je možná a přinese další 
úspory, ale je vhodné úsporná opatření optimalizovat (tzn. např. že v 
určitém okamžiku se již nevyplatí osazovat okna s velmi nízkou 
hodnotou U, ale místo toho např. investovat do zvýšení tloušťky tepelné 
izolace obvodových konstrukcí) a naopak.  

Tepelná izolace 
objektu – 
obvodových stěn  

15 - 
30% 

Procento úspor odpovídá porovnání objektu s obvodovým  zdivem tl.35 
cm po zateplení izolací tl.15 cm, izolace vyšší tloušťky přinese 
dodatečnou úsporu, záleží ale velmi na provedení a odizolování od 
terénu a řešení tepelných mostů.  

Tepelná izolace 
objektu – střechy, 
podlahy, základy, 
sokly apod. 

10 - 
20% 

Tepelná izolace střechy může být náročná na provedení, ale přináší 
efekt i v létě jako ochrana proti přehřívání (tl.35cm); izolace základů a 
podlahy nad terénem velmi přispívá ke zvýšení tepelné pohody.  

Kotel na pelety 
plnoautomat.  2% 

Úspora je vyčíslena pro porovnání s moderním kotlem na uhlí, podstatný 
je režim využití kotle, doporučuje se použití akumulační nádrže; 
v případě náhrady starého kotle je relativní úspora podstatně vyšší (až 
10%).  

Změna topného 
systému  5% 

Výrazných úspor lze docílit účinnou regulací topného systému a 
osazením úsporných zařízení, armatur, regulačních ventilů, izolací 
rozvodů a armatur v nevytápěných prostorech apod. Velmi důležitou roli 
pro skutečné dosažení úspor hraje chování uživatele.  
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Větrání s 
rekuperací  5% 

Úspory energie při nuceném větrání jsou dány účinností rekuperace (cca 
75% tepla v odváděném vzduchu je využito pro předehřev přiváděného 
větracího vzduchu; na rozdíl od přirozeného větrání, kdy je toto teplo 
odváděno bez užitku).  

Sluneční ohřev              
s akumulací tepla 8% 

Vyjadřuje úsporu tepla pro ohřev vody při krytí její potřeby solárním 
systémem ze 60%, v případě využití pro přitápění se úspora zvýší o cca 
polovinu (12%).  

Celkem  
40-
60%  

Podíl (%) úspor dílčími opatřeními nelze přímo sčítat  
(např. realizací zateplení po předcházející výměně oken se uspoří 
přibližně uvedené % tepla, které je ale nově vztaženo již  k odpovídající 
snížené spotřebě tepla díky provedené výměně oken, nikoli tedy k 
původnímu stavu).  

Celkové dosažitelné množství úspor není dáno prostým součtem uváděných 
hodnot, neboť realizace jednotlivých opatření ovlivňuje potenciál dosažitelných 
úspor dalších prováděných opatření (např. zateplením objektu klesne spotřeba 
tepla na vytápění, čímž se sníží podíl energie, kterou lze uspořit).  

O míře dosažení předpokládaných úspor při následném provozu budovy rozhodují 
zejména dva faktory. Prvním je kvalita provedení uvedených opatření a je tudíž 
ovlivnitelný pouze v procesu projektové přípravy a následně při realizaci a velmi 
zodpovědném dozorování kvality provedení. Druhým zásadním faktorem je chování 
uživatelů budovy.  

Úspory ve spot řebě energie na p řípravu teplé vody  

Realizací úsporných opatření v oblasti spotřeby teplé (užitkové) vody (TV) v dosud 
nerekonstruovaných bytových domech a objektech terciární sféry lze docílit snížení 
spotřeby energie při stávající úrovni dostupných technologií následovně:  

� Tepelnou izolací potrubí topné vody a rozvodů teplé (užitkové) vody lze 
dosáhnout snížení tepelných ztrát potrubí až o 50 % (potrubí TUV a topné vody 
vedené nevytápěnými prostory; vyjma potrubí topné vody procházející 
vytápěnými prostory, které přispívá ke krytí tepelných ztrát). Osazením 
předizolovaného primárního potrubí soustavy CZT, resp. zvýšením tloušťky 
tepelné izolace potrubí lze uspořit rovněž až 50 % tepelných ztrát potrubí.  

� Regulací cirkulace teplé vody v budovách v době mimo jejich provoz lze uspořit 
40– 50 % energie. Jedná se nejen o snížení nejen tepelných ztrát potrubí 
cirkulující teplé vody, ale také o úsporu elektrické energie potřebné na provoz 
oběhových čerpadel.  

� Množství energie získávané z neobnovitelných zdrojů lze snížit také využitím 
sluneční energie. Např. osazením solárních kolektorů lze uspořit cca 60 % 
energie na ohřev TUV za rok.  

� Náhradou starších elektrických ohřívačů teplé vody (se spotřebou cca 2870 
kWh/byt.rok) za nové, energeticky účinnější (1730–1830 kWh/byt.rok) lze ušetřit 
cca 35 % energie na ohřev TUV za rok. 

Následující tabulka ukazuje výhody a nevýhody různých způsobů přípravy teplé 
vody v jedné domácnosti: 
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Tabulka 46: Potenciál úspor tepla p ři p říprav ě TV  

Způsob p řípravy 
teplé vody (TUV)  Výhody / nevýhody  

Elektrický/plynový 
zásobníkový ohřev 
v bytě 

+ u elektrických zásobníkových ohřívačů nabíjení v době nižšího zatížení 
elektrické sítě    a  tím i nižší provozní náklady v porovnání s průtokovými + 
postačí zdroj o nižším výkonu než při průtočném ohřevu -prostorové 
nároky na zdroj a zásobník pro ohřev TUV  

Elektrický/plynový 
průtokový ohřev - byt 

-nutný zdroj o vyšším výkonu -časté zapínání/vypínání zdroje má za 
následek zkrácení životnosti a zvýšení spotřeby plynu  

Centrální zdroj        (a 
bytové stanice)  

 

+ individuální regulace, odpadají rozsáhlé rozvody, cirkulace, centrální 
zásobníky, což vede k nižším tepelným ztrátám + TUV okamžitě k 
dispozici, bez rizika nákazy Legionellou + malé prostorové nároky, dálkový 
odečet spotřeby tepla -nutný vyšší výkon zdroje vzhledem k průtočnému 
ohřevu vody ve stanicích  

Zdroj: vlastní  

Tabulka níže ukazuje příklad dimenzování solárního systému v rodinném (RD) a v 
bytovém (BD) domě. Měrné investiční náklady na solární systém se pohybují okolo 
25 000 Kč/m2 plochy kolektorů. Podpora vytápění solárním systémem v bytových 
domech připadá z ekonomických důvodů v úvahu pouze u nízkoenergetických či 
pasivních domů (díky nízkoteplotní otopné soustavě) a v případě domů s menším 
počtem bytových jednotek.  

Tabulka 47: Solární systémy rodinných a bytových do mů – úspora energie z m 2 instalované 
plochy

 

Zdroj: Závěrečná zpráva projektu VaV/320/6/00 „Výzkum a vývoj systémů využívajících OZE a 
potenciál úspor energie pro bytové a pro rodinné domy“, Solární energie – využití při obnově budov 
(Grada Publishing 2001) 

Tabulka 48: Solární systémy budov terciárního sekto ru - úspora energie z m 2 instalované 
plochy 

Parametr  ohřev vody  ohřev vody s p řitáp ěním celoro čně 

plocha kolektorů  0,6-1,1 m2/( kWh/den ) (0,5-1,0 
m2/osoba)  

pro přitápění cca 0,6 m2/1000 kWh spotřeby 
energie na vytápění  

akumulační 
zásobník  

45 l/osobu, 40-70 l/m2 

kolektorové plochy  100 1/m2 kolektorové plochy  

roční úspora 
energie  400 až 700 kWh/m2  250 až 500 kWh/m2  

Zdroj: Dílčí závěrečná zpráva z řešení projektu VaV/320/10/03„Zpracování prognózy využívání 
obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050“,“Využití OZE v energetickém zásobování budov“,  
Solární energie – využití při obnově budov ( Grada Publishing 2001 )  
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Potenciál úspor v chlazení a klimatizaci  

Chlazení a zvláště klimatizace jsou velkými spotřebiteli energie. Malé kanceláře, 
obchody, provozovny, školy a jiné menší budovy terciárního sektoru, které často 
klimatizační systém nemají, vynakládají finanční prostředky především na vytápění. 
Ve velkých kancelářích, supermarketech, hotelech a podobných velkých budovách 
se platí především za klimatizaci. Ve středně velkých a velkých budovách 
terciárního sektoru připadá největší podíl klimatizace na teplo vytvořené lidmi, 
kancelářskými elektrospotřebiči a osvětlením.  

Z hlediska potenciálu úspor jsou však významná zejména chladící zařízení a 
klimatizace, protože velké snížení spotřeby energie na tyto technologie nelze 
v budoucnu očekávat. 

K dispozici nejsou přesná statistická data o rozdělení budov terciárního sektoru 
podle jejich vybavení různými druhy elektrospotřebičů pro účely chlazení a 
klimatizaci, ani není známo přesnější rozdělení vybavenosti podle stáří jednotlivých 
spotřebičů technologie chlazení a klimatizaci.  

Následující tabulka obsahuje vybrané příklady potenciálu úspor elektrické energie 
dosažitelný obnovou ostatních běžných spotřebičů.  

Tabulka 49: Potenciál úspor energie provozu chladíc ích a klimatiza čních za řízení 

spot řeba el. energie  starší spot řebiče 
(kWh/rok) 

energeticky úsporné 
spot řebiče (kWh/rok) 

přibližná 
úspora 

klimatizace 100 m3 2700-4300 1800-2600 37 % 

chladnička  370-440 100-190 64 % 

mraznička  540-570 140-200 69 % 
 

Zdroj: Energetika 1/2001, Nízkoenergetický dům (HEL 1994), vlastní výpočet 

Potenciál úspor u ostatních spot řebičů 

K dispozici nejsou přesná statistická data o rozdělení domácností podle jejich 
vybavení různými druhy elektrospotřebičů, ani není známo přesnější rozdělení 
vybavenosti podle stáří jednotlivých spotřebičů. Podíl domácností s různým druhem 
spotřebičů včetně jejich průměrného stáří, zpracované na základě statistického 
šetření v roce 2003, uvádí následující tabulka. 

Obrázek 49: Vybavenost domácností elektrickými spot řebi č i a pr ůměrné stá ří spot řebi čů 

Druh spot řebiče  
vybavenost  
(%)  

průměrné  
stáří (roky)  

Druh spot řebiče  
vybavenost  
(%)  

průměrné  
stáří (roky)  

el. otopná tělesa  9,94 x neautomatická pračka  10,87 17,5 
chladnička  99,40 9,2 sušička prádla  1,89 5,3 
mraznička  70,09 8,2 boiler, průtok. ohřívač 34,82 9,7 
elektrický sporák  35,98 9,7 barevný televizor  97,42 7,2 
vařič, dvouvařič 5,10 11,5 černobílý televizor  2,96 17,1 
mikrovln. trouba  71,58 4,9 klimatizace  0,28 4,1 
myčka nádobí  13,18 3,5 počítač 34,47 3,7 
automat.pračka  88,54 7,6    

Zdroj: ENERGO 2004 

Z uvedené tabulky a rovněž z rozdělení trvale obydlených bytů podle technického 
vybavení dle SDLB 2001 (ČSÚ) je patrné, že téměř 35 % domácností připravuje 
teplou vodu ohřevem v elektrických průtokových nebo zásobníkových ohřívačích, 
jejichž průměrné stáří je téměř 10 let. Potenciál úspor dosažitelný jejich výměnou je 
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ve výpočtu zahrnut v kategorii „ohřev TV“, protože se nejedná o nezaměnitelnou 
elektřinu. Následující tabulka obsahuje potenciál úspor elektrické energie 
dosažitelný obnovou ostatních běžných spotřebičů.  

Tabulka 50: Potenciál úspor energie provozu elektri ckých spot řebi čů v bytové jednotce  

 
Zdroj: Energetika 1/2001, Nízkoenergetický dům (HEL 1994)  

Na velikost úspor má ale opět značný vliv i chování uživatele, které nelze do 
výpočtu přesně zahrnout. Např. nepoužíváním stand-by modu (5-20 W) lze v běžné 
domácnosti ušetřit energii odpovídající celoročnímu provozu žárovky 60 W, 
efektivním používáním domácích spotřebičů lze snížit spotřebu elektřiny na jejich 
provoz -např. při vaření v nádobách s pokličkou nebo při použití velikosti nádob 
odpovídající velikosti plotny až o 30 %, používáním rychlovarné konvice také až o 
30 %, při praní na teplotu 60°C místo 90°C až o 25 %. Naopa k snížení teploty 
chlazení ledničky o 2°C si vyžádá cca o 15 % vyšší spot řebu elektřiny. K úspoře 
elektrické energie dojde rovněž při efektivním využití kapacity pračky, sušičky i 
myčky nádobí, protože tzv. úsporné programy zmíněných elektrospotřebičů 
nespotřebovávají úměrně méně elektřiny a vody.  

5.2.5 Příklad realizovaných úsporných energetických opat ření 

Tabulka 51: Základní údaje o revitalizovaném panelo vém bytovém dom ě G 57 

Panelová soustava G 57 
Rok výstavby 1964 
Počet nadzemních / podzemních podlaží 10 / 1 
Celkový počet bytových jednotek 38 
Celkový objem objektu 7 592 m3 
Průměrná spotřeba tepla objektu v letech 2001-2003 1 083,5 GJ 
Průměrná spotřeba tepla objektu na vytápěnou plochu 
– v letech 2001-2003   0,516 GJ/m2 

Tabulka 52: Technické údaje o realizaci úsporných o pat řeních  

Obvodový plášť (kolmé konstrukce štítů a průčelí) zateplení minerální vlna tl 120 mm 
Rekonstrukce střechy zateplení  minerální vlna tl 120 mm 

Výměna průsvitných konstrukcí 
nová okna v plastových rámech 

U skla = 1,1 W/m2.K 
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Zateplení přízemí zateplení  EPS tl 80 mm 
Celková cena realizovaných pasivních úsporných 
opatření 4 121 038,- Kč vč DPH 

Celková cena realizovaných pasivních úsporných 
opatření na průměrnou bytovou jednotku 108 448,- Kč vč DPH 

Realizace úsporných opatření 2005-2006 

Tabulka 53: Technické údaje stavu bytového domu po realizaci úsporných energetických 
opat ření 

Spotřeba tepla objektu – stav po revitalizaci (průměr 
2006-2007) 529,6 GJ 

Uspořené množství energie – skutečnost 2007 554 GJ/objekt 
Procentuální energetická úspora 51% 
Průměrná spotřeba tepla objektu na vytápěnou plochu 
– současný stav 2006-2007  0,252 GJ/m2 

Roční úspora nákladů na vytápění - celý objekt  
(vzhledem průměru 2006-2007) 

305 365,- Kč/objekt 

Roční úspora nákladů na vytápění na bytovou 
jednotku 8 036,- Kč/byt 

Pozn: Počítáno na ceny tepla: 551,3 Kč/GJ vč. DPH 

Zdroj: Informace z Energetického auditu Ing. Belica, vlastní výpočet 

Obrázek 50: Porovnání spot řeby na vytáp ění panelového bytového domu p řed realizací 
revitalizace a po ní 
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POROVNÁNÍ SPOTŘEB NA ÚT PŘED A PO REALIZACI OPAT ŘENÍ

Průměrná spotřeba tepla objektu 2001-2003 v GJ

Průměrná spotřeba tepla objektu 2006-2007 v GJ

Dosažená úspora

Zdroj: Informace z Energetického auditu Ing. Belica, vlastní výpočet 

5.2.6 Potenciál úspor ve spot řebě pro vytáp ění - výpo čet 

Technický potenciál  

Technický potenciál úspor energie pro vytápění byl stanoven na základě 
dostupných dat jednak o počtu budov bytového a terciárního sektoru v různém 
období výstavby a také dat o měrné spotřebě tepla na vytápění odpovídající této 
době výstavby. Pro zjednodušení a konkrétní vyčíslení úspor energie pro vytápění 
byl vybrán soubor domů napojených na CZT. U tohoto vzorku jsou zastoupeny jak 
starší cihlové domy z 50.-60.let, tak i novější výstavba do r.2000. V těchto bytových 
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domech jsou zastoupeny jednak garsonky, jednak byty 2+1 a 3+1. Jako technický je 
ve výpočtu označován potenciál, který je dán rozdílem současné roční spotřeby 
tepla na vytápění těchto budov a spotřeby tepla, jakou by tyto budovy měly, pokud 
by byly zrekonstruovány ve standardu odpovídajícím současným normám. Pro 
jednotlivé stavební soustavy byl technický potenciál stanoven na základě 
dostupných informací ze zpracovaných energetických auditů v Rožnově pod 
Radhoštěm a informací o prokazatelných úsporách po realizaci doporučených 
energeticky úsporných opatření. Do tohoto potenciálu se nezapočítávají úspory 
dosažené realizací energeticky úsporných opatření realizovaných do konce r.2006.  

Zjednodušeně je tento potenciál úspor energie pro vytápění rozdělen takto: 
 
pro cihelné bytové domy: obvodový plášť   15 % 
     střecha       5 % 
     okna, vstupní dveře  15 % 
     podlaha nad suterénem, ost.   5 % 

pro panelové domy G 57: obvodový plášť   20 % 
     střecha       5 % 
     okna, vstupní dveře  20 % 
     podlaha nad suterénem, ost.   5 % 

pro panelové domy T 06 B: obvodový plášť   15 % 
     střecha     5 % 
     okna, vstupní dveře  20 % 
     podlaha nad suterénem, ost.   5 % 

Při výpočtu potenciálu úspor v bytovém sektoru se vychází z rozdělení bytových 
jednotek a rodinných domů podle katastrálního členění: 

Tabulka 54: Skladba domovního fondu v Rožnov ě p.Radh. 

Domovní fond 
Domy 
celkem 

Trvale 
obydlené 
domy 

v nich 
bytů 

Domy do 
r.v.1919 

Domy 
r.v. 1920-
45 

Domy 
r.v. 1946-
80 

Domy 
r.v. 1981-
90 

Domy 
1991-
2001 

RD celkem 
z toho: 
k.ú.Rožnov 
k.ú. Tylovice 
k.ú Hážovice 

1 732 
 

1 349 
264 
119 

1 528 
 

1 208 
220 
100 

1 725 
 

1 356 
257 
112 

68 
 

56 
6 
6 

183 
 

162 
10 
11 

830 
 

665 
111 
54 

299 
 

247 
33 
19 

352 
 

282 
60 
10 

BD celkem  
z toho: 
k.ú.Rožnov 
k.ú. Tylovice 
k.ú Hážovice 

298 
 

295 
3 
0 

298 
 

295 
3 
0 

4 649 
 

4 639 
10 
0 

11 
 

11 
0 
0 

48 
 

48 
0 
0 

213 
 

210 
3 
0 

12 
 

12 
0 
0 

14 
 

14 
0 
0 

Zdroj: SDLB 2001 (ČSÚ), vlastní výpočet 

Technický potenciál úspor energie na vytápění v budovách bytového a terciárního 
sektoru byl tak stanoven na 62 523 GJ. Z toho u objekt ů bytového sektoru   při 
průměrné úspoře 41 % spotřebované energie na vytápění na 21 700 GJ  u bytových 
jednotek zásobovaných z CZT (propočet z údajů o dodávkách tepla k jednotlivým 
domům a se zohledněním již provedených opatření) a na 22 620 GJ  zásobovaných 
teplem na vytápění z jiných zdrojů.  

U objektů terciárního sektoru je technický potenciál úspor energie na vytápění 
stanoven na 18 212 GJ .  
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Ekonomický potenciál  

Ekonomický potenciál je ta část technických opatření, která jsou návratná po dobu 
své životnosti, nejlépe v horizontu, který je přijatelný pro investice do energeticky 
úsporných opatření. Pro odhad tohoto potenciálu je významný vývoj cen energie, 
investiční náročnost úsporných opatření, nákladová efektivnost a dostupnost 
finančních zdrojů. 

Následující tabulka ukazuje přehled standardů pro spotřebu energie na vytápění 
uvažovaných ve výpočtu ekonomického potenciálu úspor energie v budovách 
bytového a terciárního sektoru. Z tabulky je patrné, že v 60. - 90. letech 20. století 
měrná spotřeba tepla pro vytápění těchto budov v průměru rostla a to zejména díky 
značnému podílu panelových konstrukcí na nové výstavbě. Dále se předpokládá, že 
všechny rekonstrukce od roku 2020 budou provedeny již v nízkoenergetickém 
standardu a od roku 2030 v pasivním standardu (spotřeba energie na vytápění do 
50 kWh/m2/rok). V dolní části tabulky je uvedená měrná spotřeba tepla na vytápění 
vztažená  na 1 m2  podlahové plochy. Pro výpočet potenciálu byly vzaty pouze 
stávající domy a budovy. 

Tabulka 55: Energetické standardy pro vytáp ění (GJ/rok na 1 m 2; kWh/ m 2/rok), p ředpoklad 

Typ budovy (jednotka)  < 60.léta  
60. -90. 
léta > 90. léta do 2010  2018 2028 2050 

v GJ/1 m2.rok         

novostavby, rekonstrukce  59,2 55,6 37,5 35,0 13,9 4,2 4,2 

ostatní budovy*  59,2 55,6 46,9 46,9 46,9 43,9 39,2 

novostavby, rekonstrukce  213 200 135 126 50 15 15 

ostatní budovy*  213 200 169 169 169 158 141 

*Hodnoty v kolonkách ostatní budovy vyjadřují průměrný energetický standard budov, které již byly 
rekonstruované v lepším energetickém standardu v minulém období.  

Zdroj: ENERGO 1997 a ENERGO 2004 (ČSÚ), vlastní výpočet  

Ekonomický potenciál úspor u vytáp ění do roku 2028 byl stanoven pomocí výše 
uvedeného vývoje energetických standardů na spotřebu tepla ( přepočtených na 
GJ/m2/rok) v daném období, tyto standardy byly vztaženy k předpokládanému 
vývoji počtu rekonstrukcí, které představují zhruba 5 % objektů ročně. Dále bylo 
přihlédnuto k tomu, že s rostoucím množstvím zateplených bytových jednotek a tím 
snižující se spotřebě tepla z CZT na vytápění poroste měrná cena za GJ. 
Z uvedených důvodů bude technický dostupný potenciál úspor tepla na vytápění 
využit na cca 30 – 35 %. Rozdíl mezi takto stanovenou spotřebou energie na 
vytápění v roce 2028 a spotřebou v roce 2007 činí ekonomický potenciál 
energetických úspor ve výši 20 320 GJ , z toho u objektů bytového sektoru na 
14 400 GJ a na 5 920 GJ  u objektů terciárního sektoru.  

5.2.7 Potenciál úspor p ři p říprav ě TV - výpo čet 

Technický potenciál  

Technický potenciál úspor energie pro ohřev TV zohledňuje jednak efektivnější 
přípravu teplé užitkové vody v nových zdrojích s vyšší účinností a zahrnuje rovněž 
podíl krytí potřeby tepla na ohřev TV solárním systémem do roku 2028, který se 
předpokládá ve výši 30 % celkové potřeby tepla na ohřev TV. Technický potenciál 
je tak stanoven na 14 075 GJ. Z toho u bytového sektoru je potenciál 5 800 GJ u 
bytových jednotek zásobovaných z CZT a na 3 500 GJ zásobovaných teplem na 
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ohřev TV z jiných zdrojů. U objektů terciárního sektoru je technický potenciál úspor 
energie na ohřev TV stanoven na 4 775 GJ. 

Ekonomický potenciál  

Potenciál úspor energie na přípravu teplé užitkové vody má svá specifika, při jeho 
stanovení byly ve výpočtu uvažovány následující skutečnosti:  

� úspora tepla pro ohřev vody je limitována její spotřebou, na jejíž velikost má 
značný vliv chování uživatele (např. zavedení měření spotřeby teplé vody 
zaznamenalo v minulosti úsporu tepla na ohřev vody až o 40 %);  

� na spotřebu tepla pro ohřev TV má vliv způsob její přípravy (lokální, centrální) a 
tím i ztráty např. rozvody, pláštěm akumulačních zásobníků, cirkulací, chybějící 
regulací cirkulace TV, apod.;  

� uvažováno je krytí potřeby tepla na TV solárním systémem cca ze 30 % budov 
(omezení daná únosností konstrukce a prostorem využitelným pro solární 
kolektory).  

Následující tabulka ukazuje přehled standardů pro spotřebu energie pro přípravu 
TV uvažovaných ve výpočtu potenciálu úspor energie v budovách terciární sféry.  

Tabulka 56: Energetické standardy pro p řípravu TV ( GJ/rok na 1 budovu ) 

Typ budovy  < 60.léta  60. -90. léta  > 90. léta  do 2010  2018  2028  

Všechny budovy  6,9 7,8 5,5 4,9 4,8 4,8 

Ekonomický potenciál úspor  energie  pro p řípravu TV  do roku 2028 byl stanoven 
pomocí výše uvedeného vývoje energetických standardů pro přípravu TV ( 
přepočtených na GJ / budovu / rok ) v daném období, tyto standardy pak byly 
vztaženy k předpokládanému vývoji počtu budov bytového a terciárního sektoru do 
roku 2028. Rozdíl mezi takto stanovenou spotřebou energie na ohřev vody v roce 
2028 a spotřebou v roce 2007 činí ekonomický potenciál energetických úspor ve 
výši 7 000 GJ .  

Z toho u bytového sektoru je ekonomický potenciál úspor energie na ohřev TV ve 
výši 2 400 GJ u bytových jednotek zásobovaných z CZT a 1 500 GJ zásobovaných 
teplem na ohřev TV z jiných zdrojů. U objektů terciárního sektoru je ekonomický 
potenciál úspor energie na ohřev TV stanoven na 2 100 GJ.  

5.2.8 Potenciál úspor v chlazení a klimatizaci - vý počet 

Z hlediska potenciálu úspor jsou významné zejména chladící zařízení a klimatizace 
z nezaměnitelné elektřiny, protože velké snížení spotřeby energie na tyto 
technologie nelze v budoucnu očekávat. 

Technický potenciál   

Potenciál úspor energie v chlazení a klimatizaci se uvažuje pouze v terciárním 
sektoru a je založen na předpokladu rostoucí spotřeby klimatizace a chlazení do 
roku 2010 oproti roku 2007, po roce 2010 do roku 2015 je předpokládáno snižující 
se tempo potřeby klimatizace v důsledku zlepšující se výstavby a po roce 2020 v 
modelu dochází k významnějšímu meziročnímu snižování potřeby energie pro 
klimatizaci.  

Celkový technický potenciál úspor energie v chlazení a klimatizaci je tak stanoven 
na 980 GJ.  
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Ekonomický potenciál  

Cyklus obnovy jednotlivých spotřebičů pro chlazení a klimatizaci a dosažitelná 
úspora elektřiny vychází ve výpočtovém modelu z odborného odhadu. Předpokládá 
se zvýšení účinnosti obnovovaných spotřebičů o 1-3 % ročně.  

Ekonomický potenciál úspor energie v chlazení a klimatizaci do roku 2028 byl na 
základě výše uvedených předpokladů a vývoje účinnosti v čase stanoven na 390 GJ 
(tj. rozdíl „ostatní“ spotřeby energie v roce 2028 a spotřeby v roce 2007). 

5.2.9 Potenciál úspor ve spot řebě elektrické energie - ostatní spot řebiče 

Ostatní spotřebiče zahrnují jak spotřebiče nezaměnitelné elektřiny, tak i spotřebiče 
pro vaření. Z hlediska potenciálu úspor jsou však významné zejména 
elektrospotřebiče nezaměnitelné elektřiny, protože velké snížení spotřeby energie 
na vaření např. díky modernějším technologiím ( ať už elektrickým, na ZP či jiná 
paliva ) nelze v budoucnu očekávat. 

Účinnost domácích spotřebičů je regulována v EU i v České republice – u praček a 
ledniček směrnicí 96/57/EC, pro ostatní spotřebiče je povinné používání 
energetických štítků, které upravuje i Zákon č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcí 
vyhláška č. 215/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických 
spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace jakož i 
minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh. Tímto jsou 
transponovány legislativní požadavky EU v této oblasti do českého práva. 

Opatření k úsporám elektřiny, zvýšená energetická účinnost moderních spotřebičů 
(boilerů, sporáků, praček, ledniček, varných konvic, žárovek, apod.) bude z větší 
části eliminovat růst ve spotřebě elektřiny. Ve výhledu se nicméně očekává nárůst 
spotřeby elektřiny vlivem stále rostoucí vybavenosti domácností elektrickými 
spotřebiči a elektronikou. 

Technický potenciál  

Technický potenciál úspor při spotřebě elektrické energie vychází z předpokladu 
náhrady elektrických spotřebičů za nové účinnější v energetické třídě A (eventuelně 
A+ a A++). Tento potenciál úspor elektřiny byl vyčíslen na 8 % původní spotřeby. 
Výpočet vychází z průměrných hodnot stáří a spotřeby jednotlivých spotřebičů, 
nezohledňuje počet jednotlivých elektrospotřebičů podle jejich stáří a 
předpokládané životnosti ( cyklu obměny ), neboť potřebná data nebyla k dispozici. 
Technický potenciál je tak stanoven na 5 547 GJ (do této hodnoty je zahrnutý i 
potenciál úspor energie na vaření s použití zemního plynu), přičemž celkové úspory 
energie na vaření činí 1 824 GJ a na nezaměnitelnou elektřinu 3 723 GJ.  

Ekonomický potenciál  

Vyčíslení spotřeby nezaměnitelné elektřiny a následně potenciálu úspor 
předpokládá v souladu s evropským trendem:  

� cca do roku 2010 mírný nárůst spotřeby elektřiny v domácnostech v důsledku 
vybavení domácností větším počtem nových moderních spotřebičů;  

� mírné zvyšování spotřeby elektřiny je ovlivněno i předpokladem zvyšujícího se 
počtu spotřebičů souvisejících s rozvojem terciárního sektoru;  

� v následujícím období ( 2010-2028 ) by pak pokles ve spotřebě elektřiny měl být 
díky pořizování a obnově spotřebičů s vysokou účinností.  
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Cyklus obnovy jednotlivých spotřebičů a dosažitelná úspora elektřiny vychází ve 
výpočtovém modelu z odborného odhadu, předpokládá zvýšení účinnosti nových 
spotřebičů o 1-3 % ročně.  

Ekonomický potenciál úspor energie u ostatních spotřebičů do roku 2028 byl na 
základě výše uvedených předpokladů a vývoje účinnosti v čase stanoven na 2 200 
GJ ( tj. rozdíl „ostatní“ spotřeby energie v roce 2028 a spotřeby v roce 2007 ), 
přičemž 720 GJ připadá na vaření a 1 480 GJ na nezaměnitelnou elektřinu. 
Podobné výsledky celkového potenciálu úspor v rámci terciárního sektoru u 
nezaměnitelné elektřiny a vaření jsou dané tím, že i když spotřebiče nezaměnitelné 
elektřiny vykazují značný potenciál úspor, tak na druhou stranu lze očekávat, že se 
jejich počet bude v rámci terciárního sektoru zvyšovat, kdežto u vaření, kde lze 
očekávat potenciál úspor nižší se počet spotřebičů pravděpodobně významně 
zvyšovat nebude, snad jen v oblasti veřejného stravování (podíl na spotřebě 
elektrické energie poměrně malý ). 

5.2.10 Ekonomický potenciál úspor u ve řejného osv ětlení - výpo čet 

Veřejné osvětlení představuje ve veřejném sektoru významnou spotřebu 
„nezaměnitelné elektřiny“. Proto je samostatně je vyčíslen technický potenciál 
úspor elektrické energie spotřebovávané ve veřejném osvětlení. Při roční spotřebě 
1 099 MWh tento potenciál představuje 400 GJ. 

5.2.11 Potenciál úspor v bytovém sektoru a v terciá rní sfé ře celkem 

Celkový potenciál úspor energie v bytovém a terciárním sektoru do roku 2028 je 
dán součtem dílčích potenciálů uvedených v předešlých kapitolách. Přehledně jsou 
údaje uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 57: Celkový potenciál úspor energie v roce 2028 

POTENCIÁL ÚSPOR vytápění TV vaření chlazení a 
klimatizace 

nezaměnitel. 
elektřina CELKEM 

Technický potenciál celkem 62 532 14 075 1 824 980 4 387 83 798 
- z toho bytový sektor 44 320 9 300 1 024 0 3 107 57 751 
- terciární sektor 18 212 4 775 800 980 1 180 25 947 

 

Ekonomický potenciál celkem 20 320 7 000 720 390 1 090 29 520 
- z toho bytový sektor 14 400 4 900 404 0 870 20 574 
- terciární sektor 5 920 2 100 316 390 220 8 946 

Potenciál úspor energie v bytovém sektoru celkem  

Z tabulky je zřejmé, že celkový technický potenciál úspor energie v bytovém  
sektoru je vypo čten ve výši 59 751 GJ , což je přibližně 16,7 % současné celkové 
spotřeby energie v bytovém sektoru. Technický potenciál úspor je největší ve sféře 
vytápění ( 29,1 % současné spotřeby ) a přípravy TV (30,0 % současné spotřeby), u 
nezaměnitelné elektřiny (6,3 % současné spotřeby), nejnižší potenciál úspor pak 
vykazuje vaření (1,8 % současné spotřeby energie).  

Zároveň se na celkovém technickém potenciálu úspor v roce 2028 podílejí ze 74,1 
% úspory týkající se vytápění, z 18,9 % úspory v oblasti přípravy TV, z 5,2 % 
úspory nezaměnitelné elektřiny a z 1,7 % úspory energie na vaření. Situaci 
znázorňuje i následující graf.  
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Obrázek 51: Technický potenciál úspor energie v byt ovém sektoru v roce 2028 ( MJ ) 
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44,3

11,3

1,0 3,1

vytápění TV vaření nezaměnitelná elektřina
 

Celkový ekonomický potenciál úspor energie v bytové m sektoru do roku 2028 
představuje 23 947 GJ . Celkový ekonomický potenciál činí přibližně 9,2 % 
současné celkové spotřeby energie v bytovém sektoru. Největší ekonomický 
potenciál úspor je u vytápění ( 9,5 % současné spotřeby), dále pak u přípravy TV ( 
10,3 % současné spotřeby ), u nezaměnitelné elektřiny ( 1,7 % současné spotřeby 
energie ) a nejnižší potenciál je u energie na vaření ( 0,8 % současné spotřeby ).  

Zároveň se úspory energie na vytápění v bytovém sektoru podílejí 73,6 %, úspory 
energie na přípravu TV 19,9 %, úspory nezaměnitelné elektřiny 4,4 % a úspory 
energie na vaření 2,1 % na celkovém ekonomickém potenciálu úspor v roce 2050.  

Potenciál v bytových domech napojených na soustavu CZT 

Potenciál úspor byl propočten pro každý jednotlivý bytový dům na základě dat o 
spotřebě na m2 podlahové plochy. Tyto údaje byly za jednotlivé domy nasčítány na 
výměníkové stanice – pro potřeby výpočtů jednotlivých variant rozvoje v soustavě 
CZT. Výsledný potenciál v bytových domech napojených na soustavu CZT uvádí 
následující tabulka: 

Tabulka 58: Potenciál úspor u panelových bytových d omů v Rožnov ě pod Radhošt ěm 

Spot řeba_2007 Spot řeba_norm_denostupn ě Potenciál úspor 
VS 

GJ/rok GJ/rok GJ/rok 
VS Domov mládeže 1 169 1 168 610 
VS Dolní Paseky I. 9 890 9 880 1 780 
VS Dolní Paseky III. 15 849 15 833 3 434 
VS Dolní Paseky IV. 16 904 16 887 2 230 
VS Kor.Paseky 26 383 26 357 5 914 
VS Jížní město 11 879 11 867 3 060 
Oblast M1 3 502 3 498 1 200 
VS 1.máj II 16 998 16 981 5 489 
VS 1.máj III 17 685 17 667 6 089 

Tento potenciál byl uplatněn ve výpočtech výhledové spotřeby tepla z CZT – 
předpokládáme jeho realizaci do roku 2018 vzhledem ke stáří tohoto bytového 
fondu, s ohledem na pravděpodobnou dostupnost dotací pro revitalizaci panelových 
domů a v důsledku snahy nájemníků domů o snížení nákladů na vytápění. 
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Potenciál úspor v terciárním sektoru celkem  

Celkový  technický potenciál úspor energie v terciárním sekt oru představuje 
23947 GJ , což je přibližně 23,7 % současné celkové spotřeby energie v terciárním 
sektoru. Technický potenciál úspor je největší ve sféře vytápění ( 41,0 % současné 
spotřeby ) a přípravy TV (6,1 % současné spotřeby), na chlazení a klimatizaci ( 2,5 
% současné spotřeby ), na vaření ( 1,8 % současné spotřeby ) a u nezaměnitelné 
elektřiny ( 2,6 % současné spotřeby ).  

Zároveň se na celkovém technickém potenciálu úspor v roce 2028 podílejí ze 76,1 
% úspory týkající se vytápění, z 11,6 % úspory v oblasti přípravy TV, z 4,9 % 
úspory nezaměnitelné elektřiny ze 4,1 % úspory na chlazení a klimatizaci a z 3,3 % 
úspory energie na vaření. 

Obrázek 52: Technický potenciál úspor energie v ter ciárním sektoru v roce 2028 ( MJ ) 
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Celkový ekonomický potenciál úspor energie v terciá rním sektoru do roku 
2028 představuje 9 946 GJ. Celkový ekonomický potenciál činí přibližně 9,9 % 
současné celkové spotřeby energie v terciárním sektoru. Největší ekonomický 
potenciál úspor je u vytápění (13,3 % současné spotřeby), dále pak u přípravy TV 
(27,9 % současné spotřeby ), energie na chlazení a klimatizaci (1,0 % současné 
spotřeby ), na vaření (0,7 % současné spotřeby)  a u nezaměnitelné elektřiny (4,2 
% současné spotřeby energie).  

Zároveň se úspory energie na vytápění v tomto sektoru podílejí 59,5 % na 
celkovém ekonomickém potenciálu úspor, úspory energie na přípravu TV 31,2 %, 
úspory energie na chlazení a klimatizaci 3,9 %, úspory energie na vaření 3,1 % a 
úspory nezaměnitelné elektřiny 2,2 % na celkovém ekonomickém potenciálu úspor 
v roce 2028.  

Ekonomicky nadějný potenciál úspor (a také rozsah opatření, která jsou 
ekonomicky návratná) se bude se stoupajícími cenami zemního plynu a elektrické 
energie přibližovat potenciálu technickému. 

Tabulka 59: Souhrn základních energeticky úsporných  opat ření v budovách 

Skupina, za řízení Opatření 
Konstrukce budov odrazivá fólie za radiátory 

oprava a utěsnění dveří a oken 
vzdušné clony u vchodů 
automatické ovládání vstupních dveří 
přídavné zasklení 
použití tepelně-izolačních fólií na skla oken 
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Skupina, za řízení Opatření 
výměna oken a dveří 
oprava a zateplení obvodového pláště, podlah, stropů a střech 

Vytápění oprava vadných armatur 
zlepšení tepelné izolace rozvodů 
optimalizace regulace vytápění 
ekvitermní regulace 
individuální regulace vytápění jednotlivých místností 
regulace s programováním denního a nočního provozu vytápění 
instalace termostatických ventilů na radiátorech 
zónování otopných soustav  
užití oběhových čerpadel s elektronickým řízením doby chodu a tlaku 
údržba a seřízení kotlů, seřízení případně výměna hořáků 
doplňkové ekonomizéry (kondenzátory) 
kaskádová regulace kotlů 
připojení na CZT 
aplikace kogenerace 
náhrada parních otopných soustav teplovodními 
hospodaření s kondenzátem u parních soustav 

Větrání užití ventilátorů s elektronickou regulací otáček 
rekuperace tepla 
údržba vzduchotechnických zařízení 

Chlazení užití pohonů s regulací otáček 
vybavení chladicího zařízení kvalitní regulací 
modernizace chladicích zařízení (adiabatické chlazení, akumulace chladu) 

Teplá voda oprava uzavíracích a výtokových armatur 
aplikace úsporných sprchových hlavic 
měření spotřeby TUV 
využití OZE 

Osvětlení zlepšení kvality (intenzity) osvětlení (z hygienických důvodů) 
aplikace žárovek s nízkou spotřebou 
náhrada žárovkového osvětlení za fluorescenční zářivkové osvětlení  
zavedení automatických spínačů (čidla na denní světlo a přítomnost) 
rozdělení systému osvětlení do více skupin (zónování) 
aplikace bodového halogenového osvětlení 

Řízení spotřeby 
 

zpracování zásad energetické efektivnosti 
pravidelné odečítání, registrace a vyhodnocování spotřeby energie a vody 
vyhodnocování smluv s dodavateli 
pravidelné prohlídky, úklid a údržba včetně zápisu 

Změna chování v oblasti vytápění 
� regulování vytápění podle vývoje počasí 
� dodržování doporučované teploty, nepřetápění místností 
� omezené vytápění přechodně nevyužívaných prostor 
� otevírání dveří a oken omezit jen na dobu nutnou 
� používání záclon a závěsů 
� odstranění krytů z otopných těles 

v oblasti nuceného větrání a klimatizace 
� vypínání ventilátorů po použití 
� snížení větrání v nevyužívaných prostorách 

v oblasti osvětlení 
� vypínání osvětlení v nevyužívaných prostorách 
� vypínání osvětlení při dostatku slunečního světla 
� umožnění volného vstupu slunečního světla 

při vaření 
� předehřev zařízení, které bude použito 
� dostatečné využívání kapacity zařízení 
� správná volba velikosti zařízení pro vaření 
� snížení teploty nebo vypnutí zařízení při přestávkách  
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Skupina, za řízení Opatření 
� udržování zařízení v dobrém stavu a v čistotě 

při chlazení potravin 
� udržování funkčního a čistého těsnění dveří 
� chlazení potravin na teplotu doporučenou 
� ukládání pouze vychladlých potravin do chladničky  
� udržování čisté výparníkové plochy bez námrazy 
� umístění chladniček v chladných místnostech 
� nezakrývání kondenzátorů 

při praní 
� používání správné teploty při praní 
� omezené používání sušiček. 

 

5.3 Potenciál úspor v pr ůmyslu 

Potenciál v průmyslu byl odhadnut na základě vlastního šetření a informací od 
provozovatelů objektů. Pohybuje se u jednotlivých šetřených subjektů na úrovni cca 
10% do roku 2018 a cca 16% do roku 2028. Ve výpočtech byl tento potenciál 
uplatněn ve výši dle následující tabulky. 

Tabulka 60: Potenciál úspor v pr ůmyslu 

Potenciál úspor/rok 
technicky dostupný ekonomicky nad ějný 

 
Průmysl 

MWh/rok GJ/rok % MWh/rok GJ/rok % 
Potenciál úspor celkem 7 120 25 633 16,6 4 231 15 233 9,8 

5.4 Potenciál úspor u výrobních a distribu čních systém ů 

Příležitosti pro získání úspor energie v jednotlivých výrobních a distribučních 
systémech zahrnují obvykle: 

� Zvýšení účinnosti využití paliv při výrobě tepla 
� Snížení tepelných ztrát v rozvodech 

Potenciál pro zvýšení energetické účinnosti výroby tepla v současném zdroji je 
značný vzhledem ke stáří kotlů a části sítě: 

Tabulka 61: Ztráty ve výrob ě a distribuci tepla – Rožnov pod Radhošt ěm 

Ztráty p ři výrob ě a distribuci tepla GJ/rok 
Ztráty účinností kotlů 30 839 
Ztráty při distribuci páry a ztráty tepla vratného kondenzátu 5 931 
Ztráta při přípravě napájecí vody  a přeměně páry na horkou vodu 7 310 
Ztráty tepla horkovodními rozvody 31 425 
Ztráty tepla teplovodními rozvody 23 850 
Celkem 99 355 
Podíl ztrát ve výrobě na palivu 9,50% 
Podíl ztrát v distribuci na vstupním palivu 21,20% 

Ztráty v rozvodu tepla jsou dány technickou úrovní a stavem potrubních rozvodů 
tepla a teplé vody. Tato hodnota je velmi vysoká. Zásadní modernizací rozvodů 
tepla a výměníkových stanic byly již tyto ztráty značně sníženy, potenciál v dalším 
snížení ztrát ale existuje a je propočten ve výši cca 34 258 GJ/rok (jako technicky 
dosažitelný potenciál) . Tento potenciál je technicky realizovatelný s vysokými 
náklady. Ekonomicky nadějný potenciál se pohybuje kolem 24 000 GJ/rok . 
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6. HODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJ Ů 
ENERGIE 

6.1 Hodnocené zdroje energie 

Obnovitelnými zdroji pro účely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých                    
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou: 

a) vodní energie do výkonu výrobny elektřiny 10 MWe, 
b) sluneční energie, 
c) větrná energie, 
d) geotermální energie (nízkopotenciální teplo) 
e) biomasa a bioplyn. 

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů mají, pokud o to požádají a  pokud splňují 
podmínky  připojení a dopravy,  podmínky obsažené v Pravidlech provozování  
přenosové soustavy a Pravidlech provozování distribuční soustavy, právo k  
přednostnímu připojení svého  zdroje  elektřiny  k  přenosové  soustavě nebo 
distribučním soustavám za účelem přenosu nebo distribuce. 

Analýza potenciálu obnovitelných zdrojů energie je založena na dílčích analýzách a 
závěrech Integrované environmentální strategie, která byla v roce 2005 zpracovaná 
společností EKOTOXA Opava, na dílčích analytických podkladových materiálech 
pro přípravu projektů v oblasti energetiky subjektů malého a středního podnikání ve 
Zlínském kraji (zpracoval REC, o.p.s. Valašské Meziříčí v r. 2005 pro KÚ Zlínského 
kraje) a s využitím materiálu ENVIROS pro ÚEK Valašského Meziříčí.. 

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie současně zaručuje 
výrobcům elektrické energie z obnovitelných zdrojů, pokud splňují podmínky 
připojení a dopravy, podmínky obsažené v Pravidlech provozování přenosové 
soustavy a Pravidlech provozování distribuční  soustavy, přednostní připojení 
svého zdroje k přenosové soustavě a zaručené výkupní ceny elektřiny, které jsou 
vyšší než tržní. Pro vlastní spotřebu je stanoven režim tzv. zelených bonusů, kdy 
výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, který ji spotřebovává sám nebo ji dodává 
přímo spotřebiteli, může nárokovat příplatek k tržní ceně. 

Existence podpory výroby elektřiny z OZE dle Zákona č.180/2005 Sb. rozšiřuje 
ekonomický potenciál využívání OZE, protože využívání OZE je pro soukromé 
investory díky němu zajímavější. Naproti tomu zatím neexistuje žádná přímá 
podpora využívání na produkci tepla z obnovitelných zdrojů, podporována je však 
kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Výše podpory kombinované výroby ovšem 
není zdaleka tak finančně atraktivní jako zmíněná podpora výroby el. energie. 
Nepřímá podpora je poskytována na produkci energetických plodin využitelných i na 
produkci tepla (bližší podmínky jsou specifikovány v nařízení vlády č. 80/2007 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických 
plodin, ve znění pozdějších předpisů). V současnosti je výše podpory stanovena na 
31 €/ha ploch oseté plodinami, u nichž převažující ekonomický výnos je realizován 
prodejem energetické suroviny. Je také k dispozici celá řada investičních pobídek 
ve formě nenávratných dotací v rámci operačních programů pro programovací 
období 2007–2013 a to jak pro soukromé subjekty (např. podprogram Eko-energie 
v rámci programu OPPI), tak i veřejné subjekty (např. prioritní osa 3 Operačního 
programu Životní prostředí). 

Spotřebovávaná el. energie na území města nemá vliv na místní imisní situaci 
neboť se nevyrábí v místě spotřeby. Na rozdíl od výroby tepla na území města 
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pomocí OZE nahrazujících místní spalování fosilních paliv není výroba el. energie 
pro město životně důležitá – pokud nedojde k rozpadu veřejné el. sítě. Záměry na 
výrobu el. energie z OZE (navíc s výhodami garantované výkupní ceny) lze tedy 
hodnotit především jako podnikatelské záměry mající emisní význam pouze 
s celospolečenského hlediska. 

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie současně zaručuje 
výrobcům elektrické energie z obnovitelných zdrojů, pokud splňují podmínky 
připojení a dopravy, podmínky obsažené v Pravidlech provozování přenosové 
soustavy a Pravidlech provozování distribuční  soustavy, přednostní připojení 
svého zdroje k přenosové soustavě a zaručené výkupní ceny elektřiny, které jsou 
vyšší než tržní. Pro vlastní spotřebu je stanoven režim tzv. zelených bonusů, kdy 
výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, který ji spotřebovává sám nebo ji dodává 
přímo spotřebiteli, může nárokovat příplatek k tržní ceně. 

6.2 Potenciál využití nízkopotenciálního tepla a ge otermální energie 

Stávající využití  

V Rožnově pod Radhoštěm se nenachází žádný vysokopotenciální zdroj tepla. 
Naopak využití nízkopotenciálního tepla prostředí a geotermální energie je v rámci 
území města Rožnov pod Radhoštěm reálné s pomocí tepelných čerpadel, která 
využívají tzv. nízkopotencionální zdroje tepla, jako je voda, vzduch a teplo 
horninového prostředí.  

V současné době je v bytovém sektoru na území města nainstalováno 14 ks 
tepelných čerpadel typu voda/voda nebo vzduch/voda o celkovém výkonu 220 kWe. 
V terciárním sektoru jsou využívány kogenerační jednotky TEDOM na zemní plyn 
145 a 45 kWe k výrobě elektrické energie a tepla, s využitím odpadního tepla z KGJ 
pro ohřev bazénové a TV na krytém bazénu. 

Tabulka 62: Typologie tepelných čerpadel 

 Typ čerpadla  
 ochlazuje 
se/ohřívá se  

 Možnost použití 

 vzduch/voda  jako doplňkový zdroj tepla též pro teplovzdušné vytápění, klimatizaci 

 voda/voda  pro využití odpadního tepla, geotermální energie 

 nemrznoucí  
 kapalina/voda 

 pro ochlazování půdy, povrchové vody, pro nízkoteplotní zdroje tepla   
 obecně  

 voda/vzduch  pro teplovzdušné vytápěcí systémy 

Zdroj: vlastní č lenění 

Na území města Rožnov pod Radhoštěm, kde jsou objekty napojeny na CZT, 
případně jsou plynofikovány, nemá tepelné čerpadlo jako zdroj energie z 
energetického i ekologického hlediska velký význam. Jeho využití může mít 
nejvýznamnější přínos v oblastech, které dosud nebyly plynofikovány, případně 
tam, kde dochází k přechodu od používání plynu zpět k tuhým palivům (uhlí). Jako 
ekonomicky nejvýhodnější se na území města Rožnov pod Radhoštěm jeví využití 
tepla z vody, která se nachází v malých hloubkách zejména v údolní nivě řeky 
Rožnovské Bečvy. Data z hydrogeologických vrtů potvrzují, že vydatnost zdroje 
vody v těchto lokalitách by měla být během roku dostačující. Tepelná čerpadla 
využívající podpovrchovou vodu mohou být využita zejména v jihozápadní části 
města, která se nachází blíže k řece Bečvě.  
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Je vhodné zdůraznit, že u nové výstavby nízkoenergetických domů není v současné 
době vhodné TČ obvykle instalovat vzhledem k nízkému časovému ročnímu využití 
jeho výkonu a tím nepříznivé ekonomii jeho provozu. Instalaci TČ lze především 
doporučit do budov s přímotopným nebo akumulačním vytápěním (především 
rodinné domy s přímotopnými nebo akumulačními kotli s již instalovanou otopnou 
soustavou). Pro běžné provozní podmínky je možno dosáhnout průměrného 
topného faktoru 3 což znamená, že spotřeba el. energie bude vůči stávající 
spotřebě cca třetinová.  

Důležitá je především kombinace tepelného čerpadla jako zdroje vytápění se 
systémem vytápění o nízkém teplotním spádu (podlahové, velkoplošné radiátory) a 
doplnění bivalentním zdrojem tepla, který může dodávat teplo v nejchladnějších 
dnech ( elektrokotel ). 

Posouzení využitelného potenciálu  

Z dat ze SLDB byly v lokalitách, kde není doposud CZT ani plynofikace, zjištěny 
počty domů, ve kterých je vytápění zajištěno elektřinou – viz následující tabulka; 
jedná se celkem o 63 domů, které by mohly v budoucnu přejít na vytápění tepelným 
čerpadlem. 

Tabulka 63: Vytáp ění dom ů elekt řinou ve m ěst ě Rožnov pod Radhošt ěm - 2001  

 k.ú. Rožnov p.Radh. k.ú. Hážovice k.ú. Tylovice 

Počet RD vytápěných elektřinou 115 9 30 

Zdroj: SLDB 2001 

Vzhledem k vysokým nákladům na tento typ vytápění klesl počet RD vytápěných 
elektřinou v současné době na cca 1/5. Při náhradě elektrického vytápění ve všech 
RD vytápěných elektřinou v uvedených lokalitách a průměrné poptávce o energii 
pro vytápění a ohřev TV cca 100 GJ / rok a průměrném topném faktoru 3 by přínos 
tepelných čerpadel (podíl obnovitelné složky dodané tepelné energie) mohl být ve 
výši cca 2 500 GJ/rok .  

Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům je vytápění tepelnými čerpadly dostupné 
bez dotační podpory jenom pro vyšší příjmové skupiny obyvatel. 

Tabulka 64: Vytipování prioritních oblastí pro využ ití nízkopotenciálního tepla pomocí 
tepelných čerpadel 

KÚ – 
katastrální 
území 

Kategorie z hlediska využití energie spodních vod 

Bytové 
jednotky 

v RD 
(2001) 

RD 
vytápěné 
elektřinou 

(2001) 

Podíl 
vytápění 
plynem 
(2001) 

Rožnov 
p.Radh. 

vesměs vhodné, především v nivě Rožnovské Bečvy, 
v ostatních částech vysoký podíl plynofikace a CZT 1 356 99 62,8 % 

Hážovice částečně vhodné, především v nivě potoka Hážovka, 
ale z velké části plynofikováno 112 9 53,6 % 

Tylovice částečně vhodné, především v nivě potoka Hážovka, 
ale z velké části plynofikováno 257 30 71,6 % 

Zdroj: SLDB 2001, vlastní členění 

Z hlediska vhodnosti pro využívání potenciálu a zásobování teplem z tepelných 
čerpadel voda/vzduch nebo země/vzduch mohou být realizace zejména v oblastech 
kolem koryta Rožnovské Bečvy, případně kolem potoka Hážovka. 

Realizace projektů na instalaci tepelných čerpadel v rodinných domech a bytech 
realizované nepodnikajícími fyzickými osobami jsou podporována v rámci Státního 
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programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 
2008. Podpora je ve výši maximálně 30 % investičních nákladů a maximálně 60 tis. 
Kč. Projekty tepelných čerpadel ve veřejných objektech jsou přijatelné pro podporu 
v rámci Operačního programu Životní prostředí – oblast podpory 3.1 – Výstavba 
nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE 
pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby. Nově jsou od dubna 2009 
podpořena tepelná čerpadla také programem GIS (Green Investment Scheme). 

6.3 Potenciál využití slune ční energie pro solární oh řev 

Přírodní podmínky a p ředpoklady pro využití potenciálu  

Z hlediska dopadajícího slunečního záření na území města Rožnov pod Radhoštěm 
se toto území nachází v oblasti s průměrnými až mírně nadprůměrnými podmínkami 
v rámci ČR. Podle Atlasu podnebí ČR se průměrný roční úhrn dopadajícího 
globálního záření na horizontální plochu pohybuje v rozmezí 3 600 – 3 800 MJ/m2. 
Z toho podíl přímé složky představuje cca 1 700 MJ/m2. Doba slunečního svitu se 
podle informací z Atlasu podnebí ČR pohybuje mezi 1 500 – 1 600 MJ/m2. 

Obrázek 53: Slune ční záření v ČR – MWh/kWh/m˛ (dopad na vodorovnou plochu) 

 
Zdroj: http://sunbird.jrc.it/pvgis/solradframe.php?lang=sk&map=europe  

Z výpočtu vyplývá, že v Rožnově pod Radhoštěm je průměrný potenciál solární 
energie (dopadající globální záření) během roku přibližně mezi 950 -1000 kWh/m2 
plochy nakloněné na jih pod úhlem 30-45°. B ěhem roku se však hodnoty značně 
liší. 

Současné využití potenciálu solární energie  

Na území města Rožnov pod Radhoštěm je v současné době v bytovém sektoru 
nainstalováno 12 solárních systémů na ohřev TV. V terciárním sektoru jsou 
využívány 3 solární systémy na ohřev TV. Největší termický solární systém, 21,6 m2 
solárních kolektorů a 2 x zásobník 950 l – slouží pro ohřev TV pro sprchy a 
sociálního zařízení venkovního koupaliště v Rožnově p.R. Termický solární systém 
- solární kolektor a zásobník 115 l (demonstrační zařízení) je na Střední 
zemědělská škole, obdobný systém je v sociálním zařízení Domov Kamarád. 

Vzhledem k relativně nízkému zvýšení nákladů na stavbu budovy s pasivním 
využitím solární energie oproti stavbě klasické budovy je vytápění budov pasivním 
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způsobem ve zdejších klimatických podmínkách ekonomicky vhodnější než při 
využití aktivního systému.Pasivní využití solárního záření se může podílet na 
celkové spotřebě energie pro vytápění budovy až cca 40%, tato hodnota je tím 
vyšší, čím je budova lépe tepelně izolována. 

Při výběru lokality pro využití sluneční tepelné energie se daleko více než k vlastní 
lokalizaci v rámci území ČR sledují předpokládané technicko – ekonomické 
ukazatele. Plocha pro umístění solárních kolektorů by měla splňovat následující 
kriteria: 

� Orientace na jih, případně s mírným odklonem max. ±50° ( cca JV – JZ).  
Správná orientace je velmi důležitá, nejvyšší výkon je při nasměrování s 
odchylkou mírně na západ (asi o 8 až 15°), kdy lze lépe využít i e nergii 
zapadajícího Slunce.  

� Celodenní osvit Sluncem bez stínících překážek. Krátkodobé zastínění 
kolektorů je přípustné spíše dopoledne, protože maximum výkonu je kolem 14. 
hodiny.  

� Možnost umístit kolektory obvykle na volnou plochu střechy (šikmá nebo plochá 
střecha s dodatečnou nosnou konstrukcí pro kolektory) – u celoročního provozu 
optimálně se sklonem cca 30 – 45° k vodorovné rovin ě, pro zimní provoz je 
výhodnější sklon cca 60 – 90°. 

� Konfigurace s co nejkratšími potrubní rozvody z hlediska snížení tepelných ztrát 
a investičních nákladů a snížení objemu nemrznoucí kapaliny v primárním 
rozvodu. 

� Stálá celoro ční poptávka po TUV , případně se špičkou v letním období 
(energii získanou v době nejvyššího příkonu sluneční energie je nutno využít) – 
z tohoto důvodu je vhodné využití solárního ohřevu bazénové vody nebo ohřevu 
TUV v ubytovacích zařízeních (hotely, penziony, kempy s hlavní sezónou 
v letním období. Naproti tomu využití solárních tepelných systémů ve školách, 
kde není zabezpečena poptávka po TUV i v letním období (např. využití 
internátů/kolejí pro letní ubytování), se jeví jako nevhodné, protože v době 
nejvyššího slunečního svitu bývají většinou nevyužívané. 

� U solárních tepelných systémů s kapalinovými kolektory je vhodné, pokud je 
možno využít k dodatečnému zabudování solárního výměníku pro ohřev TUV 
vhodné stávající elektrické (plynové) zásobníkové ohřívače TUV - proto jsou pro 
instalace vhodné zejména rodinné domky.  

Pasivní solární systémy - V případě využití pasivních solárních prvků pro přitápění 
(vytápění) budov se sleduje: 

� Maximální využití jižní strany budovy, která musí být osluněná (bez stínících 
překážek), měla by mít co největší plochu, severní stěna by měla mít plochu co 
nejmenší. 

� Prvky pasivní solární architektury se umísťují na jižní stěnu, u jednodušších 
systémů to jsou např. velká okna pro zachycení solárního záření, u 
dokonalejších systémů je celá jižní stěna prosklená a za ní je teprve vlastní 
nosná a akumulační stěna s okny do místností, dveřmi, větracími kanály a pod. 

� Je nutné zabezpečit akumulaci takto získaného tepla - obvykle do stavební 
konstrukce a zabezpečit rozvod teplého vzduchu do ostatních místností. 

� Jižní stěna, prosklené plochy a další prvky musí být zkonstruovány tak, aby se 
zamezilo úniku tepla vedením a sáláním v době minima slunečního svitu (např. 
v zimě v noci). 

� Je nutné zabezpečit zejména v letních měsících odvětrání jižních místností v 
budově a také zabezpečit systém clonění velkých prosklených ploch z důvodu 
přehřívání budovy. 

� V ideálním případě využít přebytky tepla pro ohřev TUV (bazénu). 
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Posouzení využitelného potenciálu  

Technicky je možné instalovat solární kolektory kdekoliv, kde je k dispozici 
nezastíněná plocha o vhodném, sklonu. Lokality, kde by byla vhodná instalace 
solárních kolektorů, zahrnují oblasti, které nejsou napojeny na CZT a plynofikovány 
(případně plynofikovány pouze z části) a kde převažuje vytápění uhlím. Jedná se 
zejména o okrajové lokality města Rožnov pod Radhoštěm: Dolní Paseky, Horní 
Paseky, Chumchálky, Rybníčky, Kramolišov, Hážovice, Tylovice. 

Obecně je známo, že pouze na přibližně 70% střech je možné (vhodné) umístit 
solární kolektory. Ve výše uvedených lokalitách Rožnova pod Radhoštěm žije 
(2001) 3 931 obyvatel, na pokrytí jejich spotřeby TV by bylo potřeba přibližně 2 400 
m2 plochy solárních kolektorů. Při reálné využitelnosti střech ze 70 % je možno 
uvažovat o potřebě přibližně 1 600 m2 solárních kolektorů. Z této plochy kolektorů 
(při výrobě 420 kWh/rok) se dá vyrobit celkem 672 000 kWh energie ročně, což je 2 
420 GJ/rok. 

U budov  terciárního sektoru je potenciál využití sluneční energie pro výrobu tepla, 
konkrétně pro ohřev TV v rozsahu přibližně 25 % stávající spotřeby. Náhradou 
stávajících zdrojů ohřevu TV ohřevem solárními kolektory lze do roku 2028 
uvažovat s technickým potenciálem ve výši 2 775 GJ. 

Posouzení ekonomického potenciálu  

Ekonomický potenciál je možné hodnotit z pohledu ekonomické návratnosti ohřevu 
TV solárním teplem (případně pro přitápění). V závislosti na zvoleném technickém 
řešení a použitém typu kolektorů, příp. dalších zařízeních (solární zásobník TV, 
regulace) se může cena tohoto solárního systému pro ohřev TV s nuceným oběhem 
pohybovat u rodinného domu  cca 60 – 100 000,- Kč (vč.DPH). Při energetickém 
přínosu cca 8 GJ/rok je prostá návratnost tohoto solárního systému pro ohřev TV 
kolem 20 roků, což není bez možnosti získání dotační podpory ekonomicky 
zajímavé. 

Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům a následně dlouhé době návratnosti 
vložené investice je tedy využití solární tepelné energie vhodné bez dotační 
podpory pro vyšší příjmové skupiny obyvatel nebo pro vysoce environmentálně 
uvědomělé občany. 

Využití solární tepelné energie může být vhodným doplňkovým zdrojem tepla, 
zejména pro ohřev teplé užitkové vody (TV), spíše výjimečně pro přitápění a musí 
být součástí bivalentního zdroje s dalším doplňkovým zdrojem tepla. Tedy nejlépe v 
kombinaci se stávajícím elektrickým či plynovým ohřevem TV, dodávkou tepla z 
CZT nebo s moderními kotli s vysokou účinností a automatickým provozem (i kotli 
na spalování dřeva, dřevních pelet nebo briket) případně s tepelným čerpadlem. 

Nejvhodnějšími a v současné době běžně realizovatelnými aplikacemi solárních 
tepelných systémů je: 

� ohřev TV v rodinných domech – pro ohřev TV je možné využít plochých nebo 
vakuových solárních kolektorů. Z technického hlediska je nejvhodnější využití 
tam, kde je v současné době využívána k ohřevu TV elektřina. Použití solárního 
ohřevu TV v bytových domech je omezeno vysokými pořizovacími náklady, 

� ohřev TV ve veřejných a soukromých objektech terciárního sektoru – využívání 
solárních systémů pro ohřev TV je vhodné zejména tam, kde je stálá nebo 
zvýšená poptávka po TV v letním období (rekreační a ubytovací zařízení, 
penziony, autokempy). Naopak u školských zařízení bez provozu v období 
letních prázdnin je to nevhodné, 

� ohřev bazénové vody (v případné kombinaci s ohřevem TV) – potenciální 
možnost využití solárních systémů pro ohřev TV a bazénové vody ve 
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venkovních bazénech existuje ve sportovně rekreačních zařízeních. Na 
městském koupališti bylo již realizováno (viz kap. 6.3.2), 

� aplikace teplovzdušných solárních systémů  - pro ohřev vzduchu pro přitápění, 
sušení zemědělských plodin a především biomasy. 

Prioritní sektory pro využití potenciálu solární tepelné energie jsou zejména: 

� individuální zástavba rodinných domů v oblastech bez plynofikace a zásobování 
teplem z CZT 

� podnikatelský a veřejný sektor – v omezené míře pouze menší aplikace 

Realizace projektů na realizaci solárních tepelných kolektorů v rodinných domech a 
bytech realizované nepodnikajícími fyzickými osobami jsou podporovány v rámci 
Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
pro rok 2008. Podpora je ve výši maximálně 30 % investičních nákladů a maximálně 
60 tis. Kč. 

Projekty využití solární tepelné energie ve veřejných objektech jsou přijatelné pro 
podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013: oblast 
podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a 
elektřiny. 

Dále jsou projekty využití solární tepelné energie v rámci podnikatelských subjektů 
přijatelné pro podporu v rámci programu EKO – ENERGIE operačního programu 
Podnikání a inovace 2007 – 2013. 

6.4 Potenciál slune ční energie pro výrobu elektrické energie 

Stávající stav využití potenciálu slune ční energie pro výrobu elektrické  
energie  

Na území města Rožnov pod Radhoštěm je v současné době v terciárním sektoru 
nainstalováno 8 demonstračních solárních fotovoltaických systémů pro výrobu 
elektrické energie (0,2 kWe - základní školy a 1,2 kWe - střední školy). V sociálním 
zařízení Domova Kamarád je nainstalován fotovoltaický systém pro výrobu 
elektrické energie o výkonu 2,7 kWe. Pohyblivý demonstrační tracker 0,2 kWe je na 
budově výrobce FV článků – fy Solartec. 

Obrázek 54: Aplikace solárních č lánk ů pro výrobu elektrické energie – sociální za řízení Domov 
Kamarád 
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Posouzení využitelného potenciálu  

S využitím fotovoltaických článků bylo dosud v ČR uvažováno převážně pro 
demonstrační účely (označení dopravního značení, parkovací automaty, mobilní 
zařízení a objekty nepřipojitelné k veřejné síti). Po přijetí zákona o OZE č.180/2005 
Sb. a nastavení vysokých výkupních cen (přes 13,- Kč/kWh) nastal obrovský boom 
a v současné době se uvádí do provozu několik solárních elektráren s výkony 1 – 3 
MW. 

Solární fotovoltaická zařízení lze umístit na střechy či fasády objektů, v těchto 
případech však nelze dosáhnout vysokých instalovaných výkonů (max. desítky kW). 
Pro vyšší výkony v řádu stovek kW nebo jednotek MW je nutno pro solární 
fotovoltaické elektrárny vyhradit vhodný pozemek o ploše v řádu až několika 
hektarů, na který je možno umístit rozsáhlejší plochy fotovoltaických panelů a jejich 
příslušenství. 

Jsou-li standardní stavební prvky pro realizaci pláště budovy vybaveny solárními 
články, získává tak budova novou dimenzi. Část své běžné energetické spotřeby je 
schopná krýt z vlastní produkované energie. Jako příklad fotovoltaiky integrované 
do budov uvádíme střešní integrovaný fotovoltaický systém pro ploché střechy 
(„fotovoltaická fólie“). 

Obrázek 55: P říklady fotovoltaiky integrované do budov – rovné  s t řechy 

  
 

Při výběru lokality pro realizaci fotovoltaického systému se daleko více než vlastní 
územní  lokalizace sleduje, zda jsou splněna následující kritéria: 

� orientace ploch na jih s mírným odklonem na západ (8 – 15°), kdy lze nejlépe 
využít energii zapadajícího slunce, 

� celodenní osvit sluncem bez stínících překážek (maximum výkonu kolem 14 
hod.), 

� umístění fotovoltaického článku na šikmou nebo rovno střechu s optimálním 
sklonem 30 – 40° pro celoro ční provoz, 60 – 90° pro zimní provoz, 

� mobilní charakter spotřeby (maringotky, karavany apod.) nebo vysoké náklady 
na zabezpečení dodávky elektřiny z veřejné sítě (rekreační chaty, parkovací 
automaty aj.) – nákladné výkopové práce, 

� možnost zabezpečení fotovoltaických aplikací proti poškození nebo krádeži, 

� nízký a pokud možno stálý příkon elektrických spotřebičů napájených z těchto 
systémů. 

Solární fotovoltaický zařízení připojovaná do sítě lze umístit na střechy či fasády 
obytných, administrativních či komerčních objektů. V těchto případech se bude 
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jednat o nižší instalované výkony (max. desítky kW). Větší fotovoltaický výkony lze 
realizovat jak na volných plochách, tak na plochých střechách větších budov 
s dostatečnou statickou únosností. Nevýhodou fofovoltaických systémů je jejich 
značná investiční náročnost a poměrně značná náročnost na zabranou plochu 
vzhledem k dosažitelnému výkonu (cca 3 – 3,5 ha na 1 MWp výkonu).  

Na katastrálním území Rožnova pod Radhoštěm nejsou k dispozici dostupné 
pozemky pro realizaci větších fofovoltaických elektráren. Tuto skutečnost potvrzuje 
i výrobce fofovoltaických panelů – fa SOLARTEC. Na území města je reálné 
uvažovat spíše s umístěním fofovoltaických panelů na budovy. Využitelný potenciál 
do roku 2028 se odhaduje na zhruba 600 kWp instalovaného výkonu s přínosem 
cca 2 000 GJ/rok . 

Posouzení ekonomického potenciálu  

Po přijetí zákona o OZE č.180/2005 Sb. a nastavení výkupní ceny pro elektřinu z 
fotovoltaiky ve výši 13,20 Kč/kWh v roce 2006 začala být solární fotovoltaická 
zařízení připojená do sítě v řadě případů ekonomicky návratná. Pro rok 2008 se 
pevná výkupní cena pohybuje kolem 13,48 Kč/kWh a tzv. zelený bonus ve výši 
12,65 Kč/kWh. Vzhledem ke klesajícím cenám technologie se u větších instalací 
pohybuje návratnost investice do fofovoltaických elektráren mezi 9 a 12 lety. 

Výroba elektrické energie z fofovoltaických článků je podporována zvýhodněnou 
výkupní cenou nebo zeleným bonusem dle zákona č.180/2005 Sb. a záruka 
podpory pro tuto výrobu byla novelou vyhlášky č.475/2005 prodloužena z 15 na 20 
let. 

Projekty využití solární fotovoltaiky ve veřejných objektech jsou přijatelné pro 
podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013: oblast 
podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a 
elektřiny. Podpora je limitována na 20% způsobilých výdajů a maximálně do výše 
200 000 €. 

Dále jsou projekty solární fotovoltaiky v rámci podnikatelských subjektů přijatelné 
pro podporu v rámci programu EKO – ENERGIE operačního programu Podnikání a 
inovace 2007 – 2013, ale vzhledem k nastaveným prioritám programu je šance na 
získání podpory velmi nízké. 

Pro vysokou investiční náročnost je realizace projektů v této oblasti vhodná spíše 
pro podnikatelské subjekty, než pro realizaci fyzickými osobami nebo veřejnými 
institucemi. 

6.5 Potenciál energie v ětru 

Pro využití energie větru nejsou na území města Rožnov pod Radhoštěm vhodné 
podmínky, protože zde nejsou splněny základní technicko-ekonomické podmínky – 
minimální průměrná roční rychlost větru 5 m/s. Podle větrných map ČR se pohybuje 
tato hodnota mezi 3 a 4 m/s, což neumožňuje využití větrné energie. Jediná 
fungující větrná elektrárna ve Zlínském kraji je na Sv. Hostýnu. Samotná elektrárna 
je vybudována v blízkosti vyhlídkové věže a vzrostlých stromů, které mají 
nepříznivý vliv na lokální  proudění vzduchu (průměrná roční rychlost větru je zde 
5,9 m/s). 

Na území města Rožnov pod Radhoštěm není reálné využití větrné energie a 
nepřipravují se žádné realizační projekty. 
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6.6 Potenciál vodní energie 

Stávající stav využití potenciálu vodní energie  

Na Rožnovské Bečvě v katastru Prostřední Bečvy je umístěna malá vodní 
elektrárna (MVE) o celkovém výkonu 16 kWe. Na jezu na říčním km 3,8 Rožnovské 
Bečvy je v současné době provozována malá vodní elektrárna na území města 
Valašské Meziříčí o výkonu 77 kWe. Další MVE se nachází v části Hamry města 
Zubří. Tato MVE se jmenovitým výkonem 7,5 kWe je napájena náhonem z 
Rožnovské Bečvy. 

Malé vodní elektrárny jsou dimenzovány do výkonu 10 MWe. MVE je vhodné 
provozovat zejména v těch lokalitách, kde již v minulosti byla vodní energie 
využívána (hamry, mlýny apod.). V regionu Rožnovské Bečvy se využívají a jsou 
vhodné pro využití především průtočné MVE (využívající přirozený průtok) a 
nízkotlaké se spádem do 20 m. Vhodné jsou MVE s náhonem, Francisovou nebo 
Bánkiho turbínou a asynchronním generátorem.  

Využitelný potenciál vodní energie  

Na základě dostupných údajů z Povodí Moravy, pod které Rožnovská Bečva patří, 
dále databází SFŽP a SME, a.s. a na základě konzultací s odborníky lze reálně 
předpokládat, že na území města Rožnova pod Radhoštěm lze na nevyužitých 
jezech Rožnovské Bečvy realizovat v budoucnosti MVE o výkonu 50 – 80 kWe, 
dosažitelná výroba el. energie cca 1 400 GJ/rok. 

Energetický přínos využití vodní energie z hlediska energetické bilance města 
Rožnov pod Radhoštěm není v současné době žádný a i budoucnu bude zcela 
zanedbatelný. 

Vzhledem k velmi omezenému potenciálu využití vodní energie nebyly pro realizaci 
projektů vytipovány prioritní oblasti, ani formulována konkrétní opatření. Dostupný 
potenciál může být využit v rámci případného podnikatelského záměru. 

Projekty malých vodních elektráren v rámci podnikatelských subjektů přijatelné pro 
podporu v rámci programu EKO – ENERGIE operačního programu Podnikání a 
inovace 2007 – 2013, a patří k nastaveným prioritám programu. Je šance na 
získání podpory. 

6.7 Potenciál biomasy pro výrobu bioplynu 

6.7.1 Využitelný potenciál bioodpadu ze zahrad 

V souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. (§ 10 písm. b)) je biologicky rozložitelným 
odpadem (BRO) jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního 
rozkladu. Mezi biologicky rozložitelné odpady patří zejména komunální BRO, 
zemědělské, zahradnické a lesnické BRO, BRO z potravinářského průmyslu, 
průmyslu papíru a celulózy, ze zpracování dřeva, z kožedělného a textilního 
průmyslu, papírové a dřevěné obaly, čistírenské a vodárenské kaly. Komunální 
odpady tvoří v Rožnově pod Radhoštěm a okolních obcích nejvýznamnější skupinu 
odpadů. 

Odhad využitelného potenciálu bioodpadů ze zahrad a sadů ve formě čerstvé trávy 
byl proveden za předpokladu produkce 150 m3/1 tuna a výhřevnosti bioplynu 18 MJ/ 
m3. Sběrem se dá získat maximálně 50 % celkového potenciálu produkce biomasy. 
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Tabulka 65: Odhad využitelného energetického potenc iálu odpadní biomasy ze zahrad v ORP 
Rožnov p.R. 

Územní útvar 
Celková výměra (ha) Využitelný potenciál 

biomasy (t/rok) 

Energeticky využitelný 
potenciál biomasy 
(GJ/rok) 

  zahrady sady zahrady             
50 % plochy 

sady                         
20 % plochy 

zahrady             
30 % plochy 

sady                         
20 % plochy 

         

Dolní Bečva 37 0 37 0,0 100 0 

Horní Bečva 40 1 40 0,6 108 2 

Hutisko - Solanec 47 2 47 1,2 127 3 

Prostřední Bečva 14 3 14 1,8 38 5 

Rožnov p. R. 154 33 154 19,8 416 53 

Valašská Bystřice 23 2 23 1,2 62 3 

Vidče 54 4 54 2,4 146 6 

Vigantice 24 4 24 2,4 65 6 

Zubří 106 6 106 3,6 286 10 

MR Rožnovsko 499 55 499 33 1 348 88 

CELKEM  532 t/rok  1 436 GJ/rok  

Energetický potenciál odpadní biomasy ze zahrad (cca 50 % celkové rozlohy) a 
sadů (20 % celkové rozlohy) na území samotného města Rožnov pod Radhoštěm je 
poměrně malý, ale při zahrnutí okolních obcí z Mikroregionu Rožnovsko se jeví již 
jako významnější. Celkový potenciál pro využití odpadní biomasy ze zahrad a sadů 
pro využití v bioplynových stanicích představuje 1 436 GJ. 

V případě záměru výstavby bioplynové stanice v MR Rožnovsko by bylo možné 
využít zelené biomasy ze zahrad a sadů jako jednoho ze vstupů do tohoto zdroje. 

6.7.2 Využitelný potenciál kal ů z ČOV 

V čističce odpadních vod v katastru Zubří, kde je modernizovaná ČOV v rámci 
projektu „Čistá Bečva 1“ a kde je prováděno čištění odpadních vod pro město 
Rožnov pod Radhoštěm jsou kaly využívány k produkci bioplynu pro kogenerační 
jednotku, jež je součástí ČOV. Dle sdělení společnosti VaK Vsetín je zde 
produkováno přibližně 500 m3 bioplynu denně při průměrné výhřevnosti 21,6 MJ/m3. 
Veškerá vyrobená elektrická energie je využita pro vlastní spotřebu (pro pohon 
technologických zařízení ČOV). Celkové množství vyprodukované elektrické 
energie je 1 080 MWh, tzn. 3 900 GJ ročně. 

Obrázek 56: Zásobník bioplynu na ČOV Zub ří 
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6.7.3 Využitelný potenciál biologicky rozložitelné složky komunálního 
odpadu 

Energeticky využitelné – na produkci bioplynu v bioplynové stanici – jsou odpady z 
velkoobjemového odpadu. Separovaný papír je z environmentálního hlediska lepší 
recyklovat. Významnou část směsného komunálního odpadu tvoří bioodpad, který v 
případě jeho vyseparování (buď na úrovni jednotlivých domácností, nebo např. při 
mechanicko-biologické úpravě, která na území města Rožnov pod Radhoštěm 
neexistuje) ze směsného komunálního odpadu může tvořit také významnější zdroj 
energie.  

Energeticky využitelné odpady z tržišť (1,1 t/rok), odpady z kuchyní (9,4 t/rok) a 
velkoobjemový papír (943,8 t/rok) by byly využitelné pro produkci bioplynu v 
bioplynové stanici. Separovaný papír je však z environmentálního hlediska mnohem 
výhodnější recyklovat. Potenciál z BRO komunálního odpadu by byl v ročním 
objemu 10,5 tun, což je z energetického hlediska naprosto zanedbatelné. 

Vzhledem k tomu, že veškerý směsný komunální odpad z území města i celého 
ORP Rožnov pod Radhoštěm se nezpracovává ani neukládá na tomto území, není 
tento potenciál využitelný pro energetické účely. V budoucnosti by po vyřešení 
problematiky skladování a třídění mohlo být uvažováno i s jeho energetickým 
využitím. 

6.7.4 Využitelný potenciál biologicky rozložitelnéh o odpadu z pr ůmyslu 

Odbor životního prostředí města Rožnov pod Radhoštěm vede evidenci 
produkovaného množství odpadu na území obcí v ORP Rožnov pod Radhoštěm. 
Data jsou poskytována souhrnně za celé území tohoto ORP. Celková produkce 
odpadů, které mohou určitý podíl biologicky rozložitelné složky, tedy činila v roce 
2007 celkem 2 311 tun. Po odečtení kalů z čištění komunálních a průmyslových 
odpadních vod, papírových a dřevních obalů a odpadů z dřevovýroby zůstane k 
dispozici množství 507 tun. Toto množství tvoří celkový potenciál BRO. Pokud by 
veškeré množství výše uvedeného bioodpadu bylo použito na výrobu bioplynu, je 
energetický potenciál roven 912GJ/rok. 

6.7.5 Využitelný energetický potenciál trvalých tra vních porost ů 

Trvalé travní porosty představují v Mikroregionu Rožnovsko s rozlohou takřka 4,66 
tis. ha, tj. 67,5 % zemědělské půdy. Asi 50 % rozlohy travních porostů je alokováno 
do horské části oblasti. Využívání travních porostů probíhá v horské části převážně 
extensivně pastvou masného skotu s jen menším podílem skotu dojeného. V údolí 
převažuje naopak chov dojnic. Na základě průzkumu bylo odhadnuto současné 
množství nevyužité hmoty na 10 %, při rozpětí dosahujícím 0 – 50 %. Podíl kolísá 
jak mezi jednotlivými oblastmi vzhledem k citlivosti trav na sucho. V budoucnosti je 
pravděpodobné další zvyšování podílu nevyužité hmoty. 

Tabulka 66: Odhad využitelného energetického potenc iálu odpadní biomasy z luk v ORP 
Rožnov p.R. 

Územní útvar 
  

Celková výměra  
louky (ha) 

Využitelný potenciál 
biomasy (t/rok) 
louky             10 % 
rozlohy 

Energeticky využitelný potenciál 
biomasy (GJ/rok) 
louky                10 % rozlohy 

     

 Dolní Bečva 252 50 657 

 Horní Bečva 962 192 2 496 

 Hutisko - Solanec 572 114 1 489 

 Prostřední Bečva 443 88 1 150 

 Rožnov p. R. 670 134 1 742 
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 Valašská Bystřice 774 154 2 008 

 Vidče 342 68 890 

 Vigantice 176 35 455 

 Zubří 471 94 1 229 

MR Rožnovsko 4 662 931 12 116 

Pozn.: Seno – sklizeň 2 t/ha louky, Zdroj: Vlastní výpočet 

Pro provoz bioplynové stanice s výkonem 250 kWe je potřeba vstupu travní biomasy 
(vedle kukuřice) minimálně 1 400 tun. Tento předpoklad není v současné době 
rámci Mikroregionu Rožnovsko splněn. 

Tabulka 67: Potenciál produkce bioplynu z travní bi omasy 

Produkce (t) Produkce bioplynu (tis. m3) Potenciál produkce energie (GJ) 
931 372 6 696 

Posouzení ekonomického potenciálu  

Přijetím zákona o OZE č.180/2005 Sb. a zejména Cenového rozhodnutí ERÚ 
č.8/2008, kterým se stanovuje výkupní cena elektřiny pro rok 2009 vyráběné v 
bioplynových stanicích využívajících biomasu pěstovanou v zemědělství (kukuřice, 
senáž) na 4,125 Kč/kWh a dostupnost dotací z Programu rozvoje venkova, OPPI a 
OPŽP podstatně zlepšilo ekonomiku bioplynových stanic a zájem o jejich výstavbu. 
Investiční náklady na výstavbu bioplynové stanice se pohybují v rozmezí mezi 70 – 
120 tis. Kč / 1 kWe. 

Vytipování prioritních oblastí pro realizaci projek tů 

V současné době nejsou vytvořeny v rámci Mikroregionu Rožnovsko základní 
podmínky pro realizaci bioplynové stanice – nízký potenciál travní biomasy a žádné 
plochy pěstované kukuřice.  

6.8 Potenciál biomasy využitelné pro spalování  

Pro spalování lze využívat biomasu lesní, dřevní odpad z dřevozpracujícího 
průmyslu a biomasu ve formě rostlinných zbytků ze zemědělství nebo údržby 
pozemků. 

Tabulka 68: Shrnutí - p řehled potenciálních producent ů a produkt ů podle druhu biomasy 

Druh biomasy Potenciální producenti 
(skupiny) 

Potenciální produkty 
(možné druhy paliva) 

Odpadní biomasa   

- lesnická Vlastníci či uživatelé lesů, 
lesní a.s. Štěpka, palivové dřevo 

- odpad z pil Pilařské provozy Peletky, brikety, štěpka 
- odpad ze zpracovatelského 
průmyslu 

Podniky v dřevozpracujícím 
průmyslu Peletky, brikety, štěpka 

- zemědělský odpad Vlastníci či uživatelé půdy, 
zemědělské podniky 

Sláma olejnin a obilovin, tráva, 
bioplyn 

- bioodpad z údržby obecních              
  a soukromých pozemků 

Obce, vlastníci či uživatelé 
pozemků 

 
Štěpka, tráva 

Energetické dřevo Vlastníci či uživatelé lesů, 
lesní a.s. 

Štěpka, palivové dřevo 

Cíleně pěstovaná biomasa   
- rychle rostoucí dřeviny (topol,  Vlastníci či uživatelé půdy, 

zemědělské podniky 
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  vrba,…) Štěpka, palivové dřevo 
- energetický les Vlastníci či uživatelé lesů, 

lesní a.s. 
 
Štěpka, palivové dřevo 

- energetické rostliny (šťovík, konopí,  
  laskavec, ….) 

Vlastníci či uživatelé půdy, 
zemědělské podniky 

Biobrikety, peletky, řezanka, 
lisované balíky, bioetanol, bioplyn 

- tradiční plodiny (obilí, kukuřice, …) Vlastníci či uživatelé půdy, 
zemědělské podniky 

Biobrikety, peletky, řezanka, 
lisované balíky bioetanol, bioplyn 

Využitelný potenciál  

Pro energetické využití biomasy je použitelná veškeré zbytková biomasa z 
dřevozpracujícího průmyslu, lesního hospodářství, ze zemědělství, z údržby 
městské zeleně, okolí komunikací, vodních toků, apod. Zjištění potenciálu biomasy 
pro energetické účely je rozhodujícím prvkem pro posouzení, zda může být na 
území města, příp. mikroregionu tento potenciál využíván, jaká je jeho technická a 
ekonomická dostupnost. Dále musí být identifikováno několik klíčových faktorů, 
které charakterizují úspěšné projekty využití biomasy: 

� možnost garance dlouhodobých dodávek paliva  

� cena paliva v nižším cenovém pásmu  

� existující poptávka po ekonomicky efektivním uplatnění biomasy pro výrobu 
tepla  

� relativně vysoká současná cena tepla  

� technologie, která má být nahrazena je zastaralá a nepříznivá životnímu 
prostředí 

Využitelnost potenciálu biomasy je limitována především náklady, za které lze tuto 
biomasu realizovat u odběratelů. Je patrné, že na jedné straně je možné za 
relativně dostupnou cenu získat malý potenciál biomasy, zatímco za vysokou cenu 
je již dostupný značný potenciál z energetických plodin. 

Obrázek 57: Pr ůměrné náklady na biomasu v ČR 

 

6.8.1 Biomasa z d řevozpracujícího pr ůmyslu 

Dřevozpracující průmysl zaznamenal v uplynulém období významné změny. Většina 
malých výrobců řeziva po krátké době zkrachovala. V současné době zbylo v 
Mikroregionu Rožnovsko v provozu několik málo pil a zpracovatelů řeziva. 
Celostátně probíhá významná koncentrace, která je charakterizována např. 
výstavbou nové pily návazně na celulózku v Paskově, kterou provozuje rakouská 
firma Mayr-Meinhof Holz na kapacitu 800 000 plm kulatiny. V návaznosti na 
vznikající dřevní odpad z pily (hobliny, piliny) byla v areálu pily vybudována nová 
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pletárna s kapacitou více než 100 000 tun pelet ročně. Z této produkce však jde 
téměř 100 % na vývoz. V budoucnu by se však měla pletárna orientovat především 
na tuzemský trh. 

Mezi největší dodavatele dřeva v Mikroregionu Rožnovsko patří v současnosti např. 
Státní lesy ČR, Lesní správa Rožnov p.Radh. s objemem zpracovávané obnovitelné 
suroviny v MR Rožnovsko 60 - 80 000 m3/rok, dále Městské lesy Rožnov p.Radh. s 
těžbou přes 1 500 m3/rok. Další soukromí zpracovatelé (….apod.) jsou na velmi 
nízkých zpracovávaných objemech. 

Jak vyplývá z výsledků průzkumu v Mikroregionu Rožnovsko, všechny podniky 
produkující v současné době odpad využitelný jako odpadní biomasa, tento také 
okamžitě předávají dále pro další zpracování, či jej zpracovávají samy. Nejčastěji 
bývá využíván buď přímo pro vytápění areálů či pro výrobu briket nebo peletek v 
sousedních mikroregionech.  

Vzniklá situace – neexistence přebytečné a tudíž obchodovatelné odpadní biomasy 
je tak jedním z faktorů zabraňujících vytvoření fungujícího trhu s biopalivy. 

Využití odpadních surovin ze zemědělství a lesnictví pro energetickou konverzi 
zatím brání vysoká pořizovací cena takto vzniklé energie v konkurenci se zdroji 
klasickými.  

Samotné dřevo určené přímo pro energetické zpracování ve větším měřítku, jako 
plnohodnotná komodita na trhu se dřevem u nás zatím ještě neexistuje.  

Samostatnou kapitolou je zakládání a pěstování plantáží rychlerostoucích dřevin. 
Tato technologie se jeví do budoucna jako jedna z nadějných možností, ale v 
současnosti zápasí se stejným problémem jako lesnictví či zemědělství a tím jsou 
vysoké pořizovací a provozní náklady ve srovnání s klasickými zdroji. 

V současné době je patrný odklon od intenzivního zemědělství zatěžujícího životní 
prostředí, zvyšuje se význam zemědělství jako nástroje pro údržbu krajiny.  

6.8.2 Lesní dendromasa 

Lesnictví je důležitým odvětvím nejen z hlediska ekonomického, ale především z 
důvodu dopadu lesnických aktivit na ekologickou stabilitu krajiny. V lesích 
mikroregionu převládají jehličnany. Lesní pozemky zaujímají 58,3 % rozlohy 
mikroregionu. Význam lesnictví se ukázal také při povodních roku 1997. Jsou proto 
realizována opatření vedoucí ke zvýšení retenčních schopností lesů (např. 
vhodnější výběr dřevin, opravy lesních toků atp.). Cílem těchto opatření je kromě 
zvýšení retenční schopnosti lesních porostů také snížení erozní síly vodních toků v 
mikroregionu, tzn. zpomalení degradace půdního fondu a snížení zanášení 
retenčních nádrží a dolních toků řek.  

V oblasti Mikroregionu Rožnovsko je druhý nejvyšší podíl lesní půdy v kraji, 
představuje 58,3 % rozlohy správního obvodu. Podíl zemědělské půdy tvoří 
necelých 32 %. 

Stávající stav využití potenciálu biomasy  

V současné době je dřevo v různých formách používáno pro vytápění především v 
sektoru bydlení, a to u rodinných domů. Z důvodu nárůstu ceny zemního plynu 
došlo od roku 2001 (šetření SLDB) do roku 2007 k téměř 50 %-nímu nárůstu 
spotřeby dřeva pro vytápění v RD na úkor zemního plynu. V současné době se 
využívá potenciál biomasy na vytápění a ohřev TV v bytovém sektoru (rodinné 
domy) v úrovni 31 794 GJ/rok, v terciárním sektoru v úrovni 796 GJ/rok (kotelna 
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Rožnovská travní semena, s.r.o.) a v sektoru zemědělství v úrovni 6 048 GJ/rok 
(sušení dřevních produktů s využitím dřevního odpadu - pilin). 

6.8.3 Využitelný energetický potenciál p ěstované biomasy 

Sláma ze zem ědělské produkce  

V mikroregionu Rožnovsko je oráno 2.327 ha (přes 33% celkové výměry 
zemědělské půdy). Vzhledem k omezeným osevním plochám obilí lze kalkulovat se 
získáváním slámy jako odpadu ze zemědělské prvovýroby jen minimálně, neboť 
dostupných by bylo maximálně 8 – 10 % slámy. 

Pokud by byly rostliny poskytující slámu (obilniny, řepka) pěstovány na 40 % orné 
plochy, tj. 930 ha, dostupná sláma pro energetické využití by byla z plochy 
maximálně 690 ha. Celkovou průměrnou produkci slámy po průzkumech 
odhadujeme ve výši 1,2 t/ha, a množství slámy využitelné pro energetické účely 
proto tedy jen mírně překračuje 831 tun/rok, což je z hlediska velikosti 
hodnoceného území poměrně malé množství, avšak z hlediska potenciálu 
mikroregionu se jedná o dobrý potenciál. Technicky dostupný potenciál pro 
energetické využití slámy představuje cca 11 634 GJ/rok. 

Seno  

Uvažujeme, že ze současné rozlohy luk (celkem 4.662 ha) je reálné získat seno pro 
energetické účely z plochy cca 10 % (výnos se odhaduje na 0,8 t/ha). Celkem je 
možné očekávat výnos sena v oblasti MR Rožnovsko 373 tun/rok. Při využití 
energetických odrůd trav na 10 % rozlohy luk (výnos se odhaduje na 4 t/ha) by 
potenciál produkce sena vzrostl na 1 864 tun/rok, což představuje 24 232 GJ. 

Rychlerostoucí d řeviny  

Z celkové plochy orné půdy 2 327 m2 je možné využít pro rychle rostoucí dřeviny 
cca 0,2 % půdy, rovněž tak z ostatních ploch, celkově tedy z úhrnu orné půdy a 
ostatních ploch 1%. Kalkulujeme (podle praxí ověřené skutečnosti v Neznašově) 
výnos do 10 t/ha. Na Rožnovsku je možné uvažovat o celkem 47,4 ha využitelných 
pro rychle rostoucí dřeviny a zisku 474 tun/rok biomasy. Technicky dosažitelný 
potenciál by představoval 4 977 GJ/rok. Projekty jsou v přípravě, podléhají 
schválení CHKO. 

6.8.4 Ostatní biomasa 

Další možné zdroje biomasy nepředstavují s ohledem na zdroje výše uvedené 
významné množství. Jejich získávání je obtížnější a podléhá mnoha variabilním 
faktorům. 

Patří mezi ně hmota vznikající jako odpad ze zahrad a sadů, ořezané větve z 
průklestu silničních stromořadí, vyřezávky dřevin z melioračních kanálů a podél 
vodních toků, materiál pocházející z údržby veřejné zeleně a parků. Ostatní zdroje 
mohou poskytovat biomasu vhodnou k pálení, ale její výše je z pohledu ostatních 
zdrojů nízká a jako taková zatížená velkou chybou. Rovněž náklady na přepravu 
této biomasy (která je značně rozptýlena) jsou vysoké v poměru k přepravovanému 
množství, a v rentabilitě hluboko zaostávají za biomasou z lesních porostů a 
především ze zemědělských ploch. 

Určitou výjimku by představovaly záměrně pěstované energetické byliny na 
zemědělské půdě ( za příklad může sloužit 140 ha technického konopí zkoušeného 
v ZD v České republice nebo více než 1 000 ha energetického šťovíku RUMEX II ). 
Pokud by zemědělci výhodněji zpeněžili jiné nežli dnes pěstované produkty, 
bezpochyby by měli o jejich pěstování zájem.  
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Tato paliva jsou dokonce konkurenceschopná vůči hnědému uhlí, neboť roční 
produkce sušiny (při odpovídající volbě druhu rostliny a technologie) se pohybuje 
kolem 10 t/ha. Využitelné jsou obilniny, řepka, slunečnice, len olejný, lnička setá, 
ředkev olejná (rostliny jednoleté) nebo topolovka, křídlatka, bělotrn, sléz a podobně 
(rostliny vytrvalé). Protože klimatické ani půdní podmínky nejsou ideálně rozložené, 
nelze očekávat roční výnos přes 12 t/ha (pokud by nebyly pro pálení pěstovány 
obiloviny, které představují vysoce efektivní zdroj biomasy). 

6.8.5 Posouzení energetického p řínosu biomasy 

Energetický přínos biomasy je nejvýznamnější ze všech potenciálně využitelných 
obnovitelných zdrojů energie. Současný podíl biomasy v energetické bilanci města 
Rožnov pod Radhoštěm je odhadován na necelých 5 % vzhledem k vysoké 
spotřebě zemního plynu, ostatních plynných a ostatních kapalných paliv v 
průmyslových zdrojích REZZO1.  

Potenciální energetický přínos využití biomasy je významný – na základě analýzy 
potenciálů lze konstatovat, že v Rožnově pod Radhoštěm a přilehlých obcích 
Mikroregionu Rožnovsko je k dispozici využitelný potenciál lesní, zemědělské 
biomasy a potenciál dřevního odpadu ve výši cca 100 740 GJ, což představuje cca 
5,2 % spotřeby primárních energetických zdrojů ve městě Rožnov pod Radhoštěm. 
Vzhledem k tomu, že na spotřebě primárních energetických zdrojů se v Rožnově 
pod Radhoštěm jenom z cca 23,5 % podílí průmysl, kde je biomasa využitelná jen 
omezeně, je význam tohoto obnovitelného zdroje pro použití v sektorech 
domácností, terciárním sektoru a zemědělství ještě podstatně vyšší. 

6.9 Prioritní oblasti pro realizaci projekt ů využití biomasy 

6.9.1 Decentralizované využití biomasy v malých zdr ojích 

Prioritní oblastí využití biomasy je zejména její decentralizované využití v 
domácnostech, případně v malých zdrojích tepla do cca 200 kW ve veřejném a 
soukromém sektoru, a to především jako  náhrada za staré kotle na tuhá paliva s 
nízkou účinností a vysokou produkcí emisí CO2. Z hlediska lokalit v rámci území 
města jsou prioritními lokalitami katastrální území Hážovice a Tylovice a dále části 
katastrálního území Rožnova pod Radhoštěm v lokalitách bez možnosti napojení na 
nízkotlaké rozvody zemního plynu, případně některé další lokality nové výstavby.  

V malých zdrojích tepla je možno využít převážně polenové dřevo ve zplyňovacích 
kotlích na dřevo a pelety v peletových kotlích, případně kotlích na dřevní štěpku. V 
této souvislosti doporučujeme dále provést terénní průzkum v uvedených lokalitách 
a připravit projekt „Ekologické vytápění v místních částech Rožnova pod 
Radhoštěm“. Po dokončení implementačních dokumentů Operačního programu 
Životní prostředí a prostředků GIS (Green Investment Scheme = Zelená úsporám) 
bude zřejmé nastavení podmínek podpory a projekt by měl být modifikován tak, aby 
podmínky podpory splňoval.  

V minimalistické verzi doporučujeme provést terénní průzkum v uvedených 
lokalitách a u vážných zájemců v rámci poradenské činnosti EKIS se sídlem ve 
Valašském Meziříčí realizovat zpracování žádosti o dotaci pro jednotlivé fyzické 
osoby na pořízení kotle na biomasu ze Státního fondu životního prostředí (Národní 
programy a GIS). 

6.9.2 Využití biomasy ve st ředních a v ětších centrálních zdrojích 

Ve středních a větších centrálních zdrojích zásobujících jednotlivé objekty či areály 
je možné využití dřevních či rostlinných pelet (spíše menší a střední zdroje do 
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instalovaného výkonu cca 200 kW), dřevní štěpky či jiný dřevní odpad (střední 
zdroje do instalovaného výkonu cca 500 kW). Jedná se zejména o zdroje v 
objektech podnikatelského sektoru (dřevozpracující aj. průmysl), rekreačních 
objektů a objektů veřejného sektoru (školská a kulturní zařízení apod.).  

Důležitou rolí města Rožnov pod Radhoštěm je příklad při realizaci pilotních 
projektů využití biomasy, které mohou být jedním ze startujících impulsů pro aktivitu 
dodavatelů paliv z biomasy. Pilotní projekty ba měly být realizovány vždy v 
lokalitách, kde je cílem podpořit i decentralizované využití biomasy v malých 
zdrojích. V současné době jsou však všechny veřejné objekty vytápěny ze zdrojů na 
zemní plyn, příp. napojeny na CZT. 

6.9.3 Využití biomasy v soustav ě CZT 

Výstavba nových soustav CZT s využitím biomasy na území města Rožnov pod 
Radhoštěm nebo doplnění zdrojů výroby tepla ve stávající soustavě CZT fy 
Enegoaqua o zdroj tepla na biomasu není z ekonomického hlediska a především 
vzhledem k nedostatečnému potenciálu biomasy v Mikroregionu Rožnovsko reálná. 
V okrajových lokalitách Rožnova pod Radhoštěm zase není dostatečně 
koncentrovaná zástavba domů, aby bylo možno vybudovat sítě CZT s efektivně 
vynaloženými náklady, a proto je vhodnější decentralizované řešení spotřeby 
biomasy v jednotlivých kotlích v rodinných domech nebo bytových jednotkách.  

Reálně by bylo možné vybudovat zdroj na biomasu pro výrobu tepla, příp. elektrické 
energie v rámci doplnění zdrojů CZT fy Energoaqua pouze za předpokladů, že by 
dostatečné množství biomasy bylo zajištěno dlouhodobými smlouvami z oblasti do 
svozové vzdálenosti 40 až 50 km od Rožnova pod Radhoštěm. V současné době 
jsou diskutovány 2 projekty na realizaci zdrojů s využitím biomasy - fa DOTEC ve 
Valašském Meziříčí (sláma), fa DALKIA v Novém Jičíně (štěpka). V případě 
realizace minimálně jednoho z připravovaných projektů by trh s biomasou a 
potenciál disponibilní biomasy pro obdobný projekt v Rožnově pod Radhoštěm 
značně poklesl. 

Zdroj o výkonu řádově několika MW by velmi zásadním způsobem ovlivnil systém 
logistiky a trh s biomasou nejen ve městě, ale i širším přilehlém regionu. V 
takovémto zdroji by měla být využívána jinde nevyužitelná spalitelná biomasa 
(např. sláma), která není vhodná k decentralizovanému využití či k produkci 
ušlechtilých paliv na bázi biomasy (pelety, brikety) a která není využitelná v 
decentralizovaných aplikacích. V případném velkém zdroji na biomasu bude na 
základě požadavku zákona o hospodaření energií vždy posouzena možnost 
kombinované výroby elektřiny a tepla. 

6.10 Využitelný potenciál OZE souhrnn ě 

Využitelný potenciál energie z obnovitelných zdrojů lze v zásadě rozdělit na 
potenciál při výrobě elektrické energie a potenciál při výrobě tepla. V souhrnu 
analyzovaných dat je díky podmínkám Mikroregionu Rožnovsko zřejmé, že 
dominantní uplatnění leží na využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla. 

Celkový analyzovaný dostupný potenciál obnovitelných zdrojů energie na území 
města Rožnova pod Radhoštěm a v případě biomasy na území Mikroregionu 
Rožnovsko (s využitím v Rožnově pod Radhoštěm) činí cca 154 807 GJ, což 
v porovnání se současnou spotřebou primárních energetických zdrojů činí cca 
20,8%. Nejvyšší podíl na dostupném potenciálu má zejména biomasa, potenciál 
ostatních energetických zdrojů není tolik významný. Dostupný potenciál všech 
analyzovaných obnovitelných energetických zdrojů shrnuje následující tabulka: 
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Tabulka 69: Obnovitelné energetické zdroje v Rožnov ě pod Radhošt ěm - dostupný potenciál 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

V SOUČASNOSTI  
VYUŽÍVANÝ 
POTENCIÁL     
primární 
energetické zdroje 
(GJ/rok) 

ZATÍM NEVYUŽÍVANÝ 
DOSTUPNÝ 
POTENCIÁL            
primární energetické 
zdroje 
(GJ/rok) 

Solární tepelné systémy 844 5 195 

Solární fotovoltaické systémy 68 2 000 

Malé vodní elektrárny 609 1 400 

Větrné elektrárny 0 0 

Geotermální energie - tepelná čerpadla 1 400 2 500 

Biomasa - energetické dřeviny    a rostliny 0 4 977 

Biomasa - dřevní odpad z těžby, dřevozpracujících 
provozů 796 47 397 

Biomasa – polenové dřevo, brikety, pelety 31 794 12 500 

Biomasa - obilní a řepková sláma 0 11 634 

Biomasa - seno 0 24 232 

Bioplyn z údržby veřejné zeleně                   a 
zemědělské činnosti 0 1 436 

Bioplyn - z ČOV 3 900 2 125 

CELKEM 39 411 115 396 
 

Zdroj: předcházející texty a tabulky, odborný odhad a vlastní výpočty 

Tabulka 70: Obnovitelné energetické zdroje v Rožnov ě p.Radhošt ěm – ekonomicky využitelný  
potenciál 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

V SOUČASNOSTI  
VYUŽÍVANÝ 
POTENCIÁL     
primární 
energetické zdroje 
(GJ/rok) 

ZATÍM NEVYUŽÍVANÝ 
EKONOMICKY 
využitelný POTENCIÁL           
primární energetické 
zdroje 
(GJ/rok) 

Solární tepelné systémy 844 5 195 

Solární fotovoltaické systémy 68 2 000 

Malé vodní elektrárny 609 1 400 

Větrné elektrárny 0 0 

Geotermální energie - tepelná čerpadla 1 400 2 500 

Biomasa - energetické dřeviny    a rostliny 0 4 977 

Biomasa - dřevní odpad z těžby, dřevozpracujících 
provozů 

796 37 917 

Biomasa – polenové dřevo, brikety, pelety 31 794 12 500 

Biomasa - obilní a řepková sláma 0 0 

Biomasa - seno 0 0 

Bioplyn z údržby veřejné zeleně a zemědělské činnosti 0 1 436 

Bioplyn - z ČOV 3 900 2 125 

CELKEM 39 411 70 050 
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6.10.1 Zhodnocení využití tepla z OZE podle sektor ů 

Pro sektor domácností byly tedy v územní energetické koncepci města Rožnov pod 
Radhoštěm uvažovány možnosti: využití solárních kolektorů na vytápění a ohřev 
TV, využití geotermální energie tepelnými čerpadly, náhrada tuhých paliv v 
lokálních topeništích biomasou, zejména dřevem a dřevním odpadem. Ostatní 
druhy obnovitelných zdrojů nejsou uvažovány - jejich využití je z technických 
důvodů výhodnější v jednotkách s větším instalovaným výkonem, než obvykle mají 
lokální topeniště.  

V sektoru služeb jsou zastoupeny všechny druhy obnovitelných zdrojů energie s 
ohledem na různorodost objektů tohoto sektoru.  

V sektoru zemědělství se předpokládá největší využití vlastních zdrojů, tedy odpadů 
ze zemědělské výroby (sláma, seno) a pěstované biomasy. Využití ohřevu pomocí 
tepelných čerpadel není v tomto sektoru velmi perspektivní, stejně tak ani využití 
solárních kolektorů (snad pro sušení plodin). Relativně malé využití dřevního 
odpadu v tomto sektoru je uvažováno proto, že předpokládáme vznik trhu s 
biomasou a vzhledem ke zvyšující se poptávce po biomase spalitelné v lokálních 
topeništích (dřevo, dřevní odpad), bude toto palivo spíše nabízeno na trhu, než 
přímo využíváno v zemědělství.  

V sektoru průmyslu je podíl obnovitelných zdrojů energie nejmenší z důvodu 
specifických požadavků na technologie zde použité, jedná se často velká 
energetická zařízení, jejichž přechod na jiná paliva je ekonomicky nerentabilní či 
dokonce nemožný. Z toho důvodu je možné využití obnovitelných zdrojů pouze jako 
doplňkových zdrojů energie ke stávajícím nositelům energie.  

Obecně pro všechny sektory s výjimkou domácností platí menší podíl biomasy z 
dřeva a dřevních zbytků, protože je záměrem, aby toto palivo z OZE, které v 
sektoru domácností nemá ekvivalentní náhradu, nahradilo v současnosti využívaná 
a výhledově stále obtížněji dostupná fosilní tuhá paliva (uhlí) v lokálních 
topeništích. 

6.10.2 Výroba elekt řiny na bázi OZE 

Výroba elektřiny na bázi OZE má v Rožnově pod Radhoštěm mnohá omezení. 
Hydropotenciál vodních toků na Rožnovsku je minimální. Nové možné lokality pro 
stavbu malých vodních elektráren jsou omezeny požadavky ochrany životního 
prostředí, majetkoprávních vztahů a dodržováním manipulačních řádů vodních toků.  

Stejně tak je v Rožnově pod Radhoštěm problematické využití větrné energie k 
výrobě elektřiny. Obecně jsou pro instalaci větrných elektráren či větrných farem 
vhodné lokality s roční průměrnou rychlostí větru větší než 5m/s a dostatečná 
vzdálenost od obytných ploch, které na Rožnovsku nebyly identifikovány. 
Omezujícím faktorem je také kolize těchto lokalit s podmínkami ochrany životního 
prostředí; je nepřípustné zřizování těchto výrobních zařízení na územích s plošnou 
ochranou přírody (CHKO Beskydy).  

Naproti tomu se jeví výhodnou kombinovaná výroba elektřiny a tepla, zejména pak 
z bioplynu vzniklého ze zemědělské výroby a bioplynu z ČOV. U těchto projektů je 
důležité optimální nastavení ročních křivek výkonů s ohledem na využití tepla v 
letních měsících. Je také vhodná kooperace mezi subjekty při zajišťování 
dostatečného množství vstupních paliv, stejně jako při zajištění odběrů tepelné 
energie v letních měsících. 

Fotovoltaické systémy jsou v současnosti populární, z důvodu velmi vysokých 
investičních nákladů je nelze v dohledné době považovat za relevantní zdroj k 
výrobě elektřiny, zejména z pohledu dodávek do distribuční sítě. Tyto zdroje lze v 
současnosti využívat pouze ke snížení vlastní spotřeby uživatele této technologie. 
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7. ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ  

7.1 Východiska pro návrh řešení EH 

7.1.1 Požadavky Na řízení vlády č. 195/2001 Sb. 

Jak bylo mnohokráte zmíněno, je Územní energetická koncepce z hlediska svého 
obsahu definována hlavně Nařízením vlády č. 195/2001 Sb. Dle Nařízení vlády bod 
(5) Řešení energetického hospodářství území obsahuje: 

a) zabezpečení energetických potřeb územních obvodů s podílem využívání 
obnovitelných a druhotných zdrojů a úspor energie a s ekonomickou efektivností při 
respektování státní energetické koncepce, regionálních omezujících podmínek a se 
zabezpečením spolehlivosti dodávek jednotlivých forem energie, 

b) formulaci variant technického řešení rozvoje místního energetického systému 
vedoucích k uspokojení požadavků definovaných prognózou vývoje energetické 
poptávky řešeného územního obvodu a požadavků na kvalitu ovzduší a ochranu 
klimatu. Při formulaci variant se může uplatnit princip dvoucestného zásobování 
energií. Varianty technického řešení musí především 

1. vycházet z principů metody integrovaného plánování zdrojů, vytvářet 
vyváženou strategii rozvoje mezi spotřebitelskou poptávkou a výrobními 
zdroji na bázi rovnocenného hodnocení opatření ve zdrojové a spotřební 
straně energetické bilance územního obvodu s preferencí územní 
soběstačnosti před dálkovými přenosy spojenými se ztrátami v rozvodech, 

2. zajišťovat spolehlivou dodávku energie, 

3. maximalizovat energetickou efektivnost užití primárních energetických 
zdrojů, 

4. využívat co nejšířeji potenciál úspor energie a obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie, 

5. splňovat požadavky na ochranu ovzduší a klimatu, 

6. být technicky i ekonomicky proveditelné, 

c) vyčíslení účinků a nároků variant, přitom se posuzují zejména 

1. energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě, 

2. investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením, 

3. provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii, 

4. výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií, 

5. plošné nároky na zábor půdy, 

6. výrobní energetický efekt zdrojové části systému, 

7. množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními 
stropy a imisními limity, 

8. úspora primárních energetických zdrojů,  

9. vytvořené nové pracovní příležitosti, 

d) komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému, čímž 
se rozumí rozhodovací proces o optimální variantě budoucího způsobu výroby, 
distribuce a užití energie v územním obvodu pomocí více kritérií respektujících 
zejména ekonomické a ekologické cíle. Hodnocení se proto přednostně provádí na 
základě metod vícekriteriálního rozhodování a analýzy rizika. Výběr dílčích 
rozhodovacích kritérií vychází z cílů státní ekologické a energetické koncepce a 
cílů pořizovatele územní koncepce. Ekonomické cíle se kvantifikují pomocí kritérií 
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ekonomické efektivnosti zahrnujících systémový přístup a korektní metody 
ekonomického hodnocení. Použitá metoda musí respektovat časovou hodnotu 
peněz a toky nákladů vyvolaných realizací a provozem hodnocené varianty řešení. 
V rámci komplexního hodnocení se rovněž provede analýza rizika s cílem 
vyhodnocení míry rizika spojeného s realizací jednotlivých variant rozvoje místního 
energetického systému, 

e) stanovení pořadí výhodnosti variant z hlediska nejvyššího stupně efektivnosti 
dosažení stanovených cílů místního energetického systému a doporučené 
nejvhodnější varianty rozvoje energetického systému v předmětném územním 
obvodu. Souhrn vah vyhodnocovacích ekologických a ekonomických kritérií musí 
být shodný. Podklady pro návrh rozvoje energetického hospodářství města 

7.1.2 Vnější podmínky rozvoje energetického systému v Rožnov ě pod 
Radhošt ěm 

V oblasti energetiky existuje naléhavá potřeba investic. Jenom v Evropě budou k 
pokrytí očekávané poptávky a k nahrazení stárnoucí infrastruktury v této oblasti v 
příštích dvaceti letech zapotřebí investice ve výši zhruba jednoho trilionu EUR. 
Zvyšuje se závislost evropských zemí na importu. Nepodaří-li se EU zvýšit 
konkurenceschopnost domácího energetického průmyslu, bude v nadcházejících 20 
až 30 letech kryto přibližně 70 % spotřeby energií v Evropské unii importem (ve 
srovnání s dnešním 50% podílem importované energie) a část dováženého 
množství energie bude pocházet z politicky nestabilních oblastí světa. Dosavadní 
scénáře EU mohou doznat změn v důsledku ekonomické a finanční krize, která se 
pravděpodobně projeví dramatickou recesí ve všech státech EU.   

Ložiska surovin využívaných v energetice jsou soustředěna v několika málo 
zemích. V současné době pochází přibližně polovina zemního plynu 
spotřebovaného v EU z pouhých tří zemí (Rusko, Norsko a Alžírsko). Bude-li 
současný trend pokračovat, zvýší se v příštích 25 letech podíl dováženého zemního 
plynu na 80 % evropské spotřeby. Jak si Evropská Unie vyzkoušela v lednu 2009, 
nestabilita v zemích původu energetických surovin může být vážnou hrozbou pro 
stabilitu a spolehlivost dodávek paliv a energie. V důsledku lednových omezení 
dodávek ruského zemního plynu do Evropy urychlí se v evropských státech proces 
vyhledávání nových dodavatelů energie a využívání vlastních zdrojů, a to zejména 
obnovitelných. 

Také politika ČR v oblasti výroby energie dozná velmi pravděpodobně změn – 
dosavadní limity těžby byly již na dole Bílina posunuty a zvažuje se jejich posun na 
dole ČSA. Přehodnocení se očekává také u dostavby 2 jaderných bloků v Temelíně.   

Celosvětová poptávka energetických zdrojů se neustále zvyšuje. Očekává se, že 
světová spotřeba energie – a objem emisí CO2 – se do roku 2030 zvýší o zhruba 60 
%. Celosvětová spotřeba ropy se od roku 1994 zvýšila o 20 % a podle současných 
prognóz bude ročně vzrůstat o 1,6 %. Vzestupný trend je podpořen především 
rapidní modernizací třetího světa (Čína, Indie, Indonésie, Brazílie) a robustním 
růstem poptávky po energiích. Nejde pouze o zvyšování cen ropy či zemního plynu. 
Nárůst je patrný u všech komodit, které souvisejí s hospodářským růstem (černé 
uhlí, uranová ruda, železná ruda, drahé či strategické kovy). Přesto je současná 
výše spotřeby ve třetím světě pouze zlomkem spotřeby vyspělých zemí. Na 
průměrného obyvatele Číny připadá méně než jedna desetina spotřeby ropy 
průměrného Američana, na obyvatele Indie dokonce jedna třicetina. Spotřeba 
energie navíc neroste pouze ve třetím světě. Během posledních deseti let došlo k 
jejímu nárostu např. ve Španělsku (o 40 %), Kanadě (o 25 %) či USA (o 16 %). 

Skladba spotřeby energetických zdrojů v roce 2004 v EU byla následující: ropa 
37 %, zemní plyn 24 %, tuhá paliva 18 %, jaderná paliva 15 % a obnovitelné zdroje 
6 %. Užití energetických zdrojů bylo nejvyšší v dopravě (30 %), průmyslu (28 %) a 
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v sektoru domácností (27 %). Palivový mix v České republice je velmi závislý na 
politických rozhodnutích – udržení limitů těžby např. dle původního programového 
prohlášení vlády bude znamenat konec těžby a výroby tříděného hnědého uhlí po 
roce 2020 a jeho nabídky na trhu.   

Prvotním cílem evropské energetické politiky je zajistit stabilní dodávky energie a 
současně spotřebitelům poskytnout možnost nakupovat elektrickou energii, plyn či 
pohonné hmoty, apod. za dostupné ceny, a to vše při respektování ochrany 
životního prostředí. Energetika je jako jeden z klíčových sektorů evropské 
ekonomiky životně důležitá pro konkurenceschopnost a rovněž významná je i z 
hlediska zajištění evropské bezpečnosti. 

V závislosti na všech výše uvedených faktorech, které formují aktuální podobu 
evropské energetické politiky, můžeme identifikovat její tři hlavní současné cíle:  

� vytvoření efektivních otevřených konkurenčních trhů s elektřinou a plynem,  
� zajištění bezpečnosti dodávek energie a  
� dosažení přísných environmentálních cílů, zejména v boji proti klimatickým 

změnám. 

Tyto cíle budou výchozími cíli pro aktualizaci Státní energetické koncepce. Některé 
z cílů na státní a evropské úrovni lze úspěšně podporovat na úrovni regionu/města. 

7.1.3 Ceny paliv a energie 

Vývoj cen energetických zdrojů byl ovlivněn především růstem světových cen ropy. 
V období let 1995 až 2006 cena ropy neustále rostla. V roce 2006 byla cena ropy 
více než 3x vyšší než v roce 1995. Zatímco v letech 1996 až 2000 se cena ropy 
zvyšovala v průměru o 10 % za rok, v letech 2001 až 2006 činilo průměrné tempo 
růstu cen ropy 14 % ročně. 

Obrázek 58: Vývoj ceny ropy 
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Ceny energetických zdrojů na spotřebitelském trhu rostly v letech 1995 až 2006 
velmi dynamicky. Ceny elektrické energie se zvýšily 3,2x, plynu 4,3x, tepelné 
energie 2,7x a tuhých paliv 2,2x. Na růstu cen energií se do jisté míry podílela i 
změna sazby DPH z 5 % na 19 %. Růst cen byl v roce 2008 tlumen zpevňováním 
koruny. 

Cena plynu je již desítky let odvozována od cen ropy (přesněji od jejích derivátů – 
topných olejů), z následujícího grafu je ale patrná provázanost i cen uhlí a uranu na 
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pohyb cen ropy. Neexistuje již situace, kdy by se výrazně zvýšila cena pouze jedné 
energetické komodity bez dopadu na ostatní. 

Obrázek 59: Vývoj ceny energie 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

I-
01

III
-0

1
V

-0
1

V
II-

01
IX

-0
1

X
I-

01
I-

02
III

-0
2

V
-0

2
V

II-
02

IX
-0

2
X

I-
02

I-
03

III
-0

3
V

-0
3

V
II-

03
IX

-0
3

X
I-

03
I-

04
III

-0
4

V
-0

4
V

II-
04

IX
-0

4
X

I-
04

I-
05

III
-0

5
V

-0
5

V
II-

05
IX

-0
5

X
I-

05
I-

06
III

-0
6

V
-0

6
V

II-
06

IX
-0

6
X

I-
06

I-
07

III
-0

7
V

-0
7

V
II-

07
IX

-0
7

X
I-

07
I-

08
III

-0
8

im
po

rtn
í c

en
a 

pl
yn

u 
(U

S
D

/M
W

h)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 ro
pa

 (U
S

D
/b

bl
), 

uh
lí 

IC
R

 (U
S

D
/t)

, u
ra

n 
(U

S
D

/p
d)

import-plyn uhlí ICR uran(U3O8) ropa Brent
 

Zdroj: Vývoj cen energie, Vladimír Štěpán, Jiří Gavor, ENA s.r.o., Květen 2008 

Obrázek 60: Jeden ze scéná řů možného vývoje cen – nár ůst ceny zejména u elekt řiny 
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Zdroj: Prognóza cen energie, Vladimír Štěpán, Jiří Gavor, ENA s.r.o., Květen 2008 

Neočekáváme, že by ceny energie měly výhledově zaznamenat snížení – cenový 
nárůst bude vyvolán růstem poptávky ba straně jedné a vyčerpatelností zásob na 
straně druhé.    
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7.1.4 Vztah ÚEK ke Státní energetické koncepci a je jím cíl ům 

Státní energetická koncepce byla schválená vládou ČR dne 10. 3. 2004. Koncepce 
definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní 
realizační nástroje energetické politiky státu. Její součástí je i výhled do roku 2030 
– ten bude v návaznosti na recesi v evropské a světové ekonomice přepracován. 
Aktualizace SEK v roce 2009 nebyla dosud dokončena. Zásadní změna cílů se 
nepředpokládá, předpokládá se ale posílení domácí výrobní základny, důraz na 
bezpečnost a spolehlivost zásobování, diverzifikaci, úspory energie a využití OZE. 

Hlavní vize existující Státní energetické koncepce zahrnují: 

� bezpečnost 

� nezávislost 
� udržitelný rozvoj 

Prioritami stávající SEK jsou: 

a) zvyšování efektivnosti využití zdrojů 
Efektivnosti při získávání a přeměně energetických zdrojů - zhodnocování 
energie, úspor tepla, spotřebičů energie, efektivnosti rozvodných soustav 

b) ochrana životního prostředí, uplatnění obnovitelných zdrojů energie 

Snížení emisí poškozujících životní prostředí 
Snížení emisí skleníkových plynů 
Snížení ekologického zatížení budoucích generací 
Odstraňování ekologické zátěže z minulých let 

c) spolehlivé a bezpečné zajišťování potřeb společnosti a NH energií 

Dokončení transformačních opatření 
Minimalizace cenové hladiny všech druhů energie 
Optimalizace zálohování zdrojů energie 

d)  programovost krytí budoucích potřeb energie primárními zdroji 

Podpora výroby energie z OZE 
Maximalizace využití domácích energetických zdrojů. 

Územní energetická koncepce města Rožnov pod Radhoštěm je v souladu s cíli 
existující Státní energetické koncepce. Cíle na území města jsou – kde je to vhodné 
- kvantifikovány. 

7.1.5 Vztah ÚEK k dokument ům Zlínského kraje 

Územní energetická koncepce Zlínského kraje, která byla zpracována v roce 2004-5 
odborným týmem vedeným společností ENVIROS, s.r.o., doporučuje jak stabilizaci 
a zefektivnění soustav CZT, tak maximální podporu využití obnovitelných zdrojů 
energie a úspor energie. Tato energetická koncepce nadřazeného územního celku 
nebyla zpracována ve formě doporučených regulativů pro obce, upřednostňuje však 
takové systémy na území Rožnova pod Radhoštěm, které zejména přispějí ke 
zlepšování kvality ovzduší v tomto územním celku. Územní energetická koncepce 
Zlínského kraje byla zpracována jako součást Konceptu snižování emisí a imisí. 
Součástí konceptu je také Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší (PZKO). 
Ten se dotýkal i lokality Rožnova pod Radhoštěm, která byla a stále je zařazena 
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší kvůli překročeným imisním limitům 
průměrných denních koncentrací prachových částic frakce PM10 (bylo tomu tak i 
v roce 2005 i 2006 a 2007).  

Využití obnovitelných zdrojů energie v této lokalitě souvisí zejména s postupným 
vytěsňováním spalování uhlí v domácnostech, často v zastaralých typech kotlů 
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s vysokými emisemi prachu a dalších znečišťujících látek a v modernizaci kotelního 
fondu s maximálním využitím stávajících a výhledových dotací pro jak právnické, 
tak zejména fyzické osoby. 

Územní energetická koncepce Rožnova pod Radhoštěm je řešena v souladu 
s Územní energetickou koncepcí Zlínského kraje a také v souladu s požadavky 
Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje. 

7.1.6 Vztah ÚEK k Místnímu programu ke zlepšení kva lity ovzduší m ěsta 

Program ke zlepšení kvality ovzduší na území města Rožnov pod Radhoštěm, který 
byl zpracován v roce 2006, obsahuje kromě analýzy zdrojů znečištění také návrh 
opatření ke zlepšení kvality ovzduší. V následujícím textu citujeme ta doporučení 
Programu, která mají přímou vazbu na zpracovávanou Územní energetikou 
koncepci a která jsou v ÚEK respektována: 

� „Pro omezení emisí z malých zdrojů by měla být zpracována energetická 
koncepce města, která by zvážila možné varianty - podpora využití stávající 
energetické infrastruktury (CZT, zemní plyn) nebo zrušení CZT a náhrada 
menšími zdroji na zemní plyn, případně obnovitelné zdroje (např. využití 
solárních panelů pro ohřev teplé vody a vytápění v bytových jednotkách dle 
příkladu města Orlové).“ 

� „Mezi hlavní nástroje by měla patřit vhodně zaměřená ekologická výchova a 
osvěta. Osvětový program by měl jasně zdůraznit zdravotní rizika vyplývající ze 
spalování uhlí, a především ze spalování nestandardních paliv (odpadků) v 
lokálních topeništích (karcinogenní účinky, atd.). Osvěta by měla být zaměřena 
jak na laickou, tak i na odbornou veřejnost, pozornost je nutno věnovat 
především ekologické výchově ve školách. Osvěta by měla být zaměřená na 
zabránění opětovnému přechodu domácností, které jsou již napojeny na 
ekologické zdroje tepla (CZT, zemní plyn), na vytápění pevnými palivy.“ 

� „Rovněž provozovatelům zdrojů všech kategorií je třeba zajistit informační 
podporu, především v oblasti platné legislativy, dopadech znečištěného ovzduší 
na zdraví obyvatel, o účinných metodách a technologiích, a především o 
možných zdrojích financování nápravných opatření. Tato opatření jsou v 
kompetenci obcí a obcí s rozšířenou působností.“ 

� „Mezi další možná opatření ke snížení emisí z malých zdrojů REZZO 3 můžeme 
zařadit následující: 

o Z hlediska provozovatelů malých zdrojů v podnikatelské sféře je možné 
uplatnit regulační nástroj v podobě stanovení povinnosti platit poplatky za 
provoz malých zdrojů, stanovení výše těchto poplatků a jejich vybírání a 
vymáhání je v kompetenci obcí. Orgán obce vede evidenci zpoplatněných 
malých stacionárních zdrojů a evidenci o vyměřených poplatcích za 
znečišťování ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být 
použity k ochraně životního prostředí. 

o Kontrola plnění povinnosti měření účinnosti spalování, měření množství 
vypouštěných látek a kontroly stavu spalinových cest u spalovacích 
zdrojů nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňování zjištěné závady; tuto 
povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od 
jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná a 
kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Tato povinnost 
se nevztahuje na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných 
v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s 
výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou 
činnost. 
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o Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat spalovat některé druhy 
paliv pro malé spalovací zdroje znečištění. Jedná se o tyto paliva – hnědé 
uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Návrh nařízení města o 
zákazu spalování některých druhů paliv je zpracován podle vzoru měst 
Třinec a Štramberk v příloze č. 2 tohoto programu. 

o Dále může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky spalování 
suchých rostlinných materiálů nebo toto spalování zakázat. 

o V budovách, které jsou v majetku města a obcí mohou být realizovány 
přímé investice do úspor energie (izolace budov a zlepšení regulace). 

o Finanční podpory domácnostem - podpora při investicích do úspor 
energie (zateplení budov, výměna oken apod.). 

o Město již vydalo Obecně závaznou vyhlášku (č. 4/01), kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města. Tradiční 
hrozbou se stává ve spojitosti s prohlubujícími se rozdíly v ekonomické 
síle obyvatel také možnost spoluspalování odpadů v domácnostech, které 
nejsou vybaveny CZT, jako jediným zdrojem tepla pro vytápění a ohřev 
teplé užitkové vody. Místní správa by tedy měla v souvislosti s tím zajistit 
funkční systému hospodaření s komunálními odpady, aby odpady 
nemohly být zdrojem nelegálních kontaminací při spalovacích procesech. 

7.1.7 Zajišt ění bezpe čnosti a spolehlivosti v zásobování energií 

Pro případ vzniku takové krizové situace zpracovalo Ministerstvo průmyslu a 
obchodu na základě zákona č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 225/2001 Sb., kterou se 
stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství a dalších 
energetických odvětvích, tzv.  Typový plán řešení krizové situace (KS) narušení 
dodávek tepelné energie velkého rozsahu. (Obdobné typové plány jsou zpracovány 
pro oblast elektroenergetiky a plynárenství.)  7 

Dodávky tepla ze soustavy CZT jsou relativně bezpečné vzhledem k tomu, že 
výrobny tepla mají většinou více výrobních zařízení (kotlů), což umožňuje alespoň 
nouzové zásobování (popřípadě bez dodávky teplé užitkové vody). Nepoměrně 
větším rizikem je narušení tepelné sítě pro rozvod teplonosného média, které 
znamená úplné přerušení dodávky. Vzhledem k různé velikosti teplárenských 
soustav, nestejné struktuře odběratelů a rozdílnému provedení zdroje nebo 
rozvodného zařízení nelze v typovém plánu uvádět konkrétní technologické a 
organizační postupy a řešení. Ty jsou obsahem havarijních plánů jednotlivých 
držitelů licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, kde je uveden také 
konkrétní popis a uspořádání zařízení zdrojů a rozvodu tepla (technické údaje).  

V havarijních plánech musejí být popsány typické a předpokládané postupy 
(pracovní režimy) při stavech nouze a při jejich prevenci. V rámci prevence musejí 
držitelé licence v případě tepelných sítí zásobovaných z více než 50 % z jednoho 
zdroje přezkoumat účinky výpadku tohoto zdroje a podle výsledku zřídit vstupy do 
tepelné sítě pro připojení náhradních zdrojů. (Preventivní řešení na území Rožnova 
pod Radhoštěm zpracovateli sděleno prozatím nebylo, předpokládáme, že 
informace jsou sdělovány krizovému orgánu Městského /krajského úřadu). 

Preventivní opatření pro případy krizových stavů v teplárenství zahrnují: 

� Zpracování havarijních plánů a udržování havarijních zásob, včetně tuhých, 
kapalných a plynných paliv, s výjimkou soustav zásobování teplem do výkonu 
10 MW (provádějí držitelé licencí na výrobu a rozvod tepla – Energoaqua, a.s.).  

                                            
7 Riziko vzniku krizových situací v teplárenství a typový plán jejich řešení, MPO ČR 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
127 

� Zajištění součinnosti s integrovaným záchranným systémem (provádějí držitelé 
licencí na výrobu a rozvod tepla v rámci zpracování havarijních plánů; havarijní 
plány se poskytují operačním střediskům integrovaného záchranného systému a 
zpracovatelům krizových plánů).  

� Příprava plánů regulace spotřeby a dodávek tepelné energie (zpracovávají 
držitelé licencí na výrobu a rozvod tepla na základě vyhlášky č. 225/2001 Sb.).  

� Zpracování seznamů prioritních odběratelů (zajišťují držitelé licencí na výrobu a 
rozvod tepla ve spolupráci s územně příslušnými krizovými orgány v souladu s 
vyhláškou č. 225/2001 Sb.).  

� Realizace opatření podle vyhlášky č. 225/2001 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. – 
regulační stupně (zajišťují držitelé licencí na výrobu a rozvod tepla).  

� Zajištění náhradních stacionárních nebo mobilních zdrojů tepelné energie 
(zajišťují odběratelé tepla).  

� Zpracování plánů evakuace nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva pro případ 
dlouhodobého přerušení dodávek tepla (zpracovávají odběratelé v oblasti 
výkonného zdravotnictví a sociální péče spolu s odborně a územně příslušnými 
správními úřady).  

Typové postupy a opatření v době hrozby vzniku krizové situace a při jejím vzniku 
pro držitele licencí na výrobu a rozvod tepelné energie zahrnují: 

� Analyzují situaci vzniklou v teplárenské soustavě (výrobní zdroje, rozvodná 
soustava).  

� Určují příčinu, charakter, rozsah, důsledky a možný vývoj narušení teplárenské 
soustavy.  

� Přijímají bezodkladná opatření s cílem minimalizovat rozsah narušení 
teplárenské soustavy a stabilizovat situaci (včetně regulace dodávek).  

� Informují MPO, územní správní úřady a odběratele tepla.  

� Neprodleně přistupují k likvidaci následků krizové situace.  

� Zajišťují bezpečný provoz teplárenské soustavy s ohledem na stav narušení a 
prováděné záchranné a likvidační práce.  

� Průběžně vyhodnocují vývoj situace.  

� Zajišťují zdroje potřebné k obnově dodávek a zajišťují postupnou obnovu 
provozu teplárenské soustavy.  

� Prostřednictvím MPO nebo územních správních úřadů mohou vyžadovat 
potřebnou součinnost. 

Územní správní úřady při řešení krizových situací: 

� Analyzují informace, které dostaly od držitelů licencí na výrobu a rozvod tepla. 
Při vyhodnocování KS přihlížejí především k těmto skutečnostem: Je překonání 
a likvidace následků krizové situace plně v možnostech držitelů licencí na 
výrobu a rozvod tepla? Jak dlouho bude trvat likvidace následků KS? Jak velké 
území je postiženo? V jakém rozsahu jsou omezeny nebo přerušeny dodávky 
tepla?  

� Vyhodnocují důsledky KS a předpoklady jejího řešení, v nezbytném případě 
vyhlašují stav nouze, přijímají technická a organizační opatření pro zajištění 
chodu úřadu a plnění úkolů vyplývajících z jejich působnosti.  

� S držiteli licencí na výrobu a rozvod tepla projednávají potřebnou součinnost 
(integrovaný záchranný systém) a možnosti zkrácení doby likvidace následků 
stavu nouze.  

� Podle konkrétní situace rozhodují o činnostech ke zmírnění následků KS.  
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� Zpracovávají plán řešení KS. V nezbytném případě vyhlašují stav nebezpečí a 
na základě toho zabezpečují varování a vyrozumění, koordinují záchranné a 
likvidační práce a poskytování zdravotnické pomoci, organizují zajišťování a 
označování nebezpečných oblastí a další ochranná opatření, organizují 
nouzové zásobování potravinami a dalšími prostředky nezbytnými k přežití 
obyvatelstva (zdroje tepla), zajišťují přednostní zásobování dětských a 
zdravotnických zařízení a bezpečnostních a hasičských záchranných sborů, 
zajišťují veřejný pořádek a ochranu majetku, organizují a koordinují humanitární 
pomoc, v souladu s plány zajišťují nezbytné dodávky nebo rozhodují o použití 
pohotovostních zásob, zpracovávají návrh regulačních opatření a rozhodují o 
jejich realizaci, kontrolují zajištění plánu regulace spotřeby a dodávek tepla, v 
závislosti na konkrétní situaci rozhodují o mimořádných opatřeních s cílem 
podle stanovených priorit zajistit provoz náhradních zdrojů tepla, průběžně 
vyhodnocují vývoj KS a postup při likvidaci následků stavu nouze. Není-li možné 
odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, žádají vládu o vyhlášení 
stavu nouze. 

Regula ční opat ření p ři vzniku krizové situace  

V rámci regulačních opatření k předcházení stavu nouze nebo ke snížení účinků KS 
je možné omezit dodávky tepla. Rozsah a způsob omezení je stanoven držitelem 
licence na výrobu nebo rozvod tepla ve formě regulačních stupňů. Při zařazování 
odběrných míst do regulačních stupňů se přihlíží k naléhavosti dodávek tepla; 
přednost má zdravotnictví, potravinářství, školství, subjekty hospodářské 
mobilizace nebo další subjekty podle krizových plánů. Zařazení odběrných míst do 
regulačních stupňů se provádí po projednání s územně příslušnými krizovými 
orgány. 

Opat ření v teplárenské soustav ě 

U dodávek tepla je možné zajistit kvalitní zásobování bez podstatného vlivu na 
tepelnou pohodu u odběratelů i při krátkodobém výpadku (v řádu ca hodin), na 
významu tak nabývají především delší odstávky a poruchy, a to především v 
zimním období při vytápění, respektive po celý rok při dodávce tepla pro ohřev 
teplé užitkové vody. Z hlediska technického zabezpečení pak jde především o 
dodržování provozních předpisů a postupů a dostatečnou údržbu a rekonstrukci 
sítí, včetně zokruhování sítí, respektive vytváření možností pro vytvoření 
alternativních distribuční cest v rámci daných konfigurací sítí. 

Posílení spolehlivosti a strategické bezpe čnosti v ÚEK  

Z hlediska strategické bezpečnosti dodávek paliv a energie na území města jsou 
největší rizika spatřována v následujících oblastech: 

� V nevyjasněném rozvoji zástavby na rozvojových plochách (jsou známy 
regulativy a potenciální odběry tepla a elektřiny na těchto plochách, ale není 
znám harmonogram jejich zastavěnosti – společnosti se necítí vybaveny 
potřebnými informacemi k návrhu technického zabezpečení rozvojových oblastí 
– požadavky investorů jsou vcelku náhlé a neumožňují strategické uvažování 

� Prioritní objekty na území města nejsou vyjasněny a proto nemohou existovat 
např. plány KI v GIS, které by umožnily v době moderních technologií reagovat 
na vzniklé situace efektivně a vidět jevy v potřebných souvislostech; 

� Prioritní objekty nemají vyjasněny minimální požadavky na odběr tepla a 
elektřiny a na minimální potřebný výkon, tento výkon není v mnoha objektech 
k dispozici (zálohován), není známa míra zastupitelnosti subsystémů 
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� Dodavatelské společnosti nemají informace o potřebných výkonech pro 
částečné pokrytí výpadku některé z nich – např. nárůst vytápění elektřinou pro 
případ výpadku dodávek tepla nebo zemního plynu.  

� Ve využívání moderních informačních systémů umožňujících okamžitou reakci 
na vzniklé poruchy a ohrožení (GIS) pro krizové řízení 

� Komunikační zabezpečení v případě  

� Malá schopnost vytvoření ostrovního systému (ve zdroji Energoaqua, a.s. není 
k dispozici výroba elektřiny a na území je pouze nepatrný instalovaný výkon pro 
zásobování ostrovního systému elektrickou energií. 

Cíle ve zvyšování spolehlivosti a strategické bezpe čnosti dodávek  

� Zvýšená soběstačnost v oblasti zásobování palivy a energií; 

� Bezpečné, diverzifikované, stabilní a dlouhodobě konkurenceschopné dodávky 
paliv a energie pro město; 

� Vytvořené podmínky pro posilování strategické bezpečnosti dodávek energie u 
dodavatelských společností při územním plánování a rozhodování. 

Podrobněji k jednotlivým cílům: 

Soběstačnost lze zvyšovat zvýšením podílu energie vyrobené na území Rožnova 
pod Radhoštěm na spotřebě energie ve městě. Toho lze docílit snižováním 
spotřeby, využíváním zdrojů, které jsou na území města dostupné (odpady, 
sluneční záření, geotermální energie, další) a zvýšeným využitím dodávané energie 
např. kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Výroba elektřiny je v tomto ohledu 
prioritou.  

Diverzifikace dodávek paliv a energie je vyjádřena jednak jejich dostupností pro 
konečného odběratele (a lze ji vyjádřit procentuálním zastoupením jednotlivých 
médií ve spotřebě tepla), jednak diverzifikací zdrojovou – vnějších dodávek, kterou 
provádějí jednotlivé společnosti. Diverzifikace zdrojů a jejich reálná zastupitelnost 
je však spojena s náklady a navyšuje (i významně) cenu paliva/energie. 
Prosazovaná vícecestnost zásobování energií a reálná zastupitelnost může mít 
dopady na omezenější zajištění spolehlivosti zásobování energií – omezování 
cestnosti v zásobování energií je však ekonomicky výhodnější a energeticky 
účinnější.  

Bezpečnost dodávek – souvisí jednak s minimalizací rizik v ohrožení vnějších 
dodávek, jednak v připravenosti města na krizové stavy velkého rozsahu. V této 
oblasti zůstávají stále rezervy – ty může postihnout tzv. „krizový scénář“, jehož 
zpracování bude požadovat předpokládaná novela vládního nařízení č. 195/2001 
Sb. k podrobnostem územní energetické koncepce. Vypracování takového scénáře 
by v případě schválení tohoto nařízení vlády bylo úkolem města a bude moci 
vycházet i z tohoto předkládaného materiálu. 

Kvalita a spolehlivost dodávek by měla být dodavatelskými společnostmi nastavena 
a sledována dle nastavených kritérií, vyhodnocována. 

Územní plánování a rozhodování je z pohledu dodavatelských společností 
významné - jak z pohledu vymezení ploch pro technická zařízení v územním plánu, 
tak při dodržování bezpečnostních a ochranných pásem, tak při rekonstrukcích a 
modernizaci technických zařízení. Problémy nastávají např. s majiteli pozemků při 
nezbytné renovaci sítí a vedení. 
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7.2 Cíle ÚEK m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

S ohledem na zadání města, priority a analýzu současného stavu v hospodaření 
energií a ve způsobu zajištění energetických potřeb města lze upřesnit cíle územní 
energetické koncepce města následovně: 
 
� Pokračovat v diverzifikaci dodávek paliv a energie a postupně snižovat  

závislost města na dovážených palivech. Ekonomicky dostupný, dosud 
nevyužívaný potenciál v druhotných a obnovitelných zdrojích energie ve výši 
cca 115 000 GJ/rok umožňuje snížit stávající spotřebu klasických 
(neobnovitelných) paliv a energie  o 10%; 

� Snížit spotřebu paliv a energie na 1 obyvatele podporou úspor energie ve 
výrobních, distribučních systémech a zejména v konečné spotřebě paliv a 
energie o 10-12 % do roku 2028; 

� Zvýšit využití OZE celkem o alespoň 100% (ze současných cca 34 000 GJ/rok) 
do roku v roce 2028;   

� Významným snížením spotřeby uhlí, spalováním dřeva i uhlí v kotlích s nízkými 
emisemi prachu přispět k dosažení požadované kvality ovzduší na celém území 
města; 

� Cenu tepla co nejvíce přibližovat referenčním hodnotám ERÚ snižováním ztrát 
ve zdroji a rozvodech, racionalizací a omezením stálé složky nákladů, 
napojením nových odběrů a vyhledáváním možností v cenově příznivé 
diverzifikaci palivové základny. 

7.3 Formulace variant rozvoje energetického hospodá řství m ěsta 

Zpracovatelé územní energetické koncepce vycházeli při návrhu výhledového 
zásobování města palivy a energií a při oceňování výhledových nároků na energii a 
paliva z následujících výstupů a podkladů: 

� Z očekávaného vývoje poptávky po energii ve stávající zástavbě - v jednotlivých 
spotřebitelských sektorech, do které je promítnuto využití potenciálu 
energetických úspor a očekávané rozvojové záměry; 

� Z poptávky po energii na návrhových plochách pro zástavbu a možností jejího 
krytí palivy a energií; 

� Z vypracovaných variant možného rozvoje v soustavě CZT  

� Z disponibility místních energetických zdrojů pro výrobu energie (obnovitelné a 
druhotné zdroje energie) 

� Ze Státní energetické koncepce a jejích priorit a cílů, které odrážejí cíle a 
priority EU, světové zásoby a těžbu paliv, rizika jejich dovozu, apod.; 

� Z priorit ostatních politik, které budou mít vliv na spotřebu paliv a energie 
(zejména v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu a nástrojů k prosazení 
cílů těchto politik);  

� Z legislativy v relevantních oblastech, stávající i připravované – české i 
evropské; tato legislativa zahrnuje zejména oblast ochrany ovzduší, zákon o 
podnikání v energetických odvětvích, zákon o hospodaření energií, zákon o 
podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a zákon stavební; 

� Z územní energetické koncepce Zlínského kraje která byla zpracována v roce 
2004 společností ENVIROS, s.r.o. společně s Programem ke zlepšení kvality 
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ovzduší a snižování emisí Zlínského kraje, Souhrnným akčním programem 
Zlínského kraje a Programem specifických problémů Zlínského kraje. 

7.3.1 Vývoj ve spot řebě stávající zástavby  

Výhledová poptávka po energii ve stávající zástavbě vychází z rozvoje jednotlivých 
spotřebitelských sektorů na stávajících plochách a z předpokládané realizace 
energeticky úsporných opatření, jejichž realizace je závislá na disponibilitě 
finančních vstupů a s rostoucími cenami také na rostoucí motivaci spotřebitelů.  
Potenciál úspor, záměna paliv a energie a předpokládané úbytky bytového fondu 
zahrnuté do výpočtů výhledových energetických a emisních bilancí dosáhnou na 
území města Rožnov pod Radhoštěm dle předpokladu zpracovatele do roku 2028 
souhrnně cca 18 % ze stávající konečné spotřeby paliv a energie (spotřeba bez 
elektřiny v průmyslu a terciární sféře). 

Tabulka 71: Potenciál úspor uplatn ěný ve výpo čtu výhledových nárok ů stávající zástavby: 

Potenciál celkem Do roku 2018 (GJ/rok) Do roku 2028 (GJ/rok) 

Domácnosti 41 442 52 542 
Terciární sféra 26 761 33 945 
Průmysl 15 233 25 633 
CZT 3500 4000 
Celkem 86 935 116 120 

7.3.2 Energetické nároky nové zástavby na rozvojový ch plochách 

Pro výpočet spotřeby paliv a energie na rozvojových plochách bylo nezbytné 
přijmout několik významných předpokladů doplňujících návrhy prostorových 
regulativů k návrhovým, příp. rezervním plochám pro zástavbu, uvedených 
v Konceptu územního plánu. 

Byly převzaty a v případě variantních možností navrženy tyto koeficienty: 
� Index podlažnosti výstavby na návrhové ploše 
� Měrné spotřeby tepla na vytápění, spotřebu teplé vody a ostatní spotřebu na 

jednotlivých typech ploch a to pro rok 2018 a pro rok 2028 se zohledněním 
zpřísňování požadavků na tepelně technické vlastnosti u nových budov 
v souladu s vyhláškou č. 148/2007 Sb. k energetickým průkazům budov. 
Energetické průkazy jsou předkládány jako povinná součást dokumentace ke 
stavebnímu povolení. 

� Rozvoj jednotlivých sektorů dle kapitoly 2 – Analýzy spotřebitelských sektorů 

Byly vypočteny potřebné objemy užitečné potřeby paliv a energie v nové zástavbě – 
jsou uvedeny souhrnně v následující tabulce a podrobně podle jednotlivých ploch 
v Příloze č. 1 této zprávy.  

Tabulka 72: Pot řeba paliv a el.energie (GJ/rok) nové výstavby na ro zvojových plochách 

Potřeba paliv a el.energie (GJ/rok) nové výstavby na ro zvojových plochách do roku 2018 
Průměrné klimatické podmínky Celkem v GJ/rok 
Vytápěný objem - BF (m3) Vbf 158 071 
Vytápěný objem - NS (m3) Vbf 91 453 
Vytápěný objem - Průmysl (m3) Vost 43 392 
Potřeba tepla na otop Qotop - BF (GJ/rok) 19 313 
Potřeba tepla na otop Qotop - OST (GJ/rok) 9 677 
Potřeba tepla na otop Qotop - Průmysl (GJ/rok) 2 812 
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Potřeba tepla na TUV Qtuv - BF (GJ/rok) 5 572 
Potřeba tepla na TUV Qtuv - NS (GJ/rok) 1 057 
Potřeba tepla na TUV Qtuv - Průmysl (GJ/rok) 281 
Potřeba ostatní energie a paliv Qost - BF (GJ/rok) 7 725 
Potřeba ostatní energie a paliv Qost - NS (GJ/rok)  3 191 
Potřeba ostatní enegie a paliv Qost - Průmysl (GJ/rok) 1 406 
Potřeba tepla a el.energie celkem Q - BF (GJ/rok) 32 610 
Potřeba tepla a el.energie celkem Q - NS (GJ/rok) 13 925 
Potřeba tepla a el.energie celkem Q - Průmysl (GJ/rok) 4 499 
Potřeba tepla a el.energie celkem Q - celkem (GJ/rok) 51 034 

 
Potřeba paliv a el.energie (GJ/rok) nové výstavby na ro zvojových plochách do roku 2028 
Průměrné klimatické podmínky Celkem v GJ/rok 
Vytápěný objem - BF (m3) Vbf 149 065 
Vytápěný objem - NS (m3) Vbf 84 361 
Vytápěný objem - Průmysl (m3) Vost 30 874 
Potřeba tepla na otop Qotop - BF (GJ/rok) 14 396 
Potřeba tepla na otop Qotop - OST (GJ/rok) 8 089 
Potřeba tepla na otop Qotop - Průmysl (GJ/rok) 2 001 
Potřeba tepla na TUV Qtuv - BF (GJ/rok) 4 550 
Potřeba tepla na TUV Qtuv - NS (GJ/rok) 957 
Potřeba tepla na TUV Qtuv - Průmysl (GJ/rok) 200 
Potřeba ostatní energie  a paliv Qost - BF (GJ/rok)  5 874 
Potřeba ostatní energie  a paliv Qost - NS (GJ/rok) 2 411 
Potřeba ostatní energie  a paliv Qost - Průmysl (GJ/rok) 1 000 
Potřeba tepla a el.energie celkem Q - BF (GJ/rok) 24 820 
Potřeba tepla a el.energie celkem Q - NS (GJ/rok) 11 457 
Potřeba tepla a el.energie celkem Q - Průmysl (GJ/rok) 3 201 
Potřeba tepla a el.energie celkem Q - celkem (GJ/rok) 39 477 

 

Z hlediska spotřeby energie  se ve výhledu zásadně změní požadavky na strukturu 
spotřeby paliv a energie - dodávka tepla na otop bude v bydlení klesat, méně pak 
spotřeba tepla na přípravu teplé (užitkové) vody.  

Mírně narůstat – zejména do roku 2018 - budou ostatní spotřeby – zejména 
elektrické energie (vybavenost domácností, využití počítačové techniky), spotřeba 
elektřiny pro vytápění bude klesat v důsledku využívání tepelných čerpadel a 
ostatních alternativních paliv pro vytápění na plochách bez využití zemního plynu. 

7.3.3 Zásobování stávající a nové zástavby ve výhle du 

Stávající zástavba  

Uhlí ze spotřeby bude postupně vytěsňováno – zemním plynem, ale zejména 
obnovitelnými zdroji energie– biomasou zejména. Cena uhlí bude k roku 2011-12 
s uzavíráním některých ložisek  narůstat, neočekáváme masivní dovozy uhlí.  

Elektrické vytápění bude nejlépe nahrazeno využitím nízkopotenciálního tepla 
prostřednictvím tepelných čerpadel. Také solární kolektory budou stále více 
využívány. Při náhradě a modernizaci středních zdrojů bude zvažována 
kombinovaná výroba elektřiny a tepla (v závislosti na výkupní ceně),  
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Požadavky v nové zástavb ě – průkaz budovy a posouzení systém ů 

Od 1.1.2008 je Stavebním zákonem stanoven jako povinná součást dokumentace 
ke stavebnímu povolení u všech nových budov nad 50 m2 podlahové plochy 
energetický průkaz budovy. Jeho vypracování se řídí vyhláškou č. 148/2007 Sb. U 
budov nad 1000 m2 podlahové plochy musí být povinně jako součást průkazu 
energetické náročnosti posouzeny možnosti: 

� Připojení na CZT 

� Využití OZE 

� Využití kombinované výroby a tepla 

� Využití tepelných čerpadel.  

Návrh zásobování jednotlivých rozvojových ploch  

Pro návrh způsobu zásobování jednotlivých rozvojových ploch byly využity mapové 
podklady k trasování jednotlivých sítí zemního plynu a CZT.   

Při výpočtu byly využity minimální hodnoty energetické účinnosti podle 
instalovaných výkonů jednotlivých kotlů (vyhláška 150/2001 Sb.) další normy a 
předpisy, týkající se výstavby a TZB. 

V zástavbě na rozvojových plochách bylo v návaznosti na dostupnost síťově 
vázaných forem energie navrženo palivo/ energie pro vytápění a samostatně pro 
ohřev teplé vody (TV). 

Možnosti ve vytápění: 

� biomasa 
� zemní plyn 

� CZT 
� elektřina 50 % (50 % TČ) 

Možnosti v ohřevu TV  

� zemní plyn 
� elektřina 

� zemní plyn 50% (zbytek kolektory) 

� elektřina 50% (zbytek kolektory) 
� CZT 

Celková bilance paliv a energie na pokrytí uvedených potřeb tepla,paliv a energie je 
uveden v následující tabulce: 

Tabulka 73: Kone čná spot řeba paliv a energie na rozvojových plochách pro zás tavbu celkem 
(návrh ÚEK) – GJ/rok v pr ůřezovém roce ÚEK 

Součet z EPP 2018  Součet z EPP 2028 
CZT 9 985  CZT 16 461 
elektřina 10 280  elektřina 25 384 
plynná paliva 24 778  plynná paliva 38 136 
OZE 6 945  OZE 18 695 

Celkový součet 51 988  Celkový součet 98 676 
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Obrázek 61: Zp ůsob zásobování rozvojových ploch - ukázka 

 

 

Na rozvojových plochách pro zástavbu je podpořeno využívání obnovitelných zdrojů 
energie – pokryjí dle návrhu ÚEK 20% konečné spotřeby v nové zástavbě.  
Biomasa nebyla doporučena na plochách, které leží v blízkosti komunikací 
v oblastech se zvýšenou imisní zátěží kvůli frakci PM10 polétavého prachu. 
Předpokládaná struktura je ukázána v následující tabulce: 

Tabulka 74: Spot řeba obnovitelných zdroj ů energie na rozvojových plochách pro zástavbu 
celkem (návrh ÚEK) v pr ůřezových letech ÚEK – GJ/rok 

Druh OZE 2018 2028 

Dřevo, peletky, apod. 4 468 11 882 
solární tepelné systémy 1 637 4 490 
geotermální energie - tepelná čerpadla 840 2 322 
OZE celkem 6 945 18 694 
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V návaznosti na doporučení v kapitole 6, týkající se obnovitelných zdrojů energie, 
je využití biomasy a tepelných čerpadel směrováno do oblastí města kde nebyl a 
dle ÚEK není ani předpokládán zemní plyn. Solární kolektory pro ohřev vody jsou 
uplatněny v nová zástavbě – zejména rodinných domů – po roce 2018 plošně. 

7.3.4 Varianty řešení EH 

Byly formulovány 3 výhledové varianty rozvoje energetického hospodářství (EH), 
které vycházejí: 

� z realizovaného potenciálu energetických úspor na území města 
� z ekonomicky nadějného potenciálu v obnovitelných zdrojích energie 

� z energetických nároků zástavby na rozvojových plochách a způsobu jejich krytí 
palivy a energií 

� z doporučeného způsobu vývoje v soustavě CZT zdroje v Energoaqua, a.s. a 
způsobů výroby tepla se zohledněním očekávaného vývoje v poptávce po teple 
v soustavě CZT. 

Obrázek 62: Stanovení jednotlivých variant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis variant  

Varianta V1: vychází z varianty 1 v soustavě CZT – ve zdroji Energoaqua, a.s. je 
instalován pístový motor pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla; Plochy C1, C2 
a D1 jsou výhledově napojeny na soustavu CZT. Je realizován potenciál úspor ve 
stanoveném rozsahu. 

Varianta V2: vychází z varianty 2 v soustavě CZT – zrušení centrální parní kotelny 
spolu se zrušením všech parovodů i horkovodů v majetku firmy ENERGOAQUA. 
Vybudování lokálních plynových parních zdrojů (parní vyvíječe), vybavení 
stávajících odběrných míst plynovými kotelnami, ve výměníkových stanicích jsou 
instalovány plynové kotle, Ve všech stávajících odběrných místech v areálu TESLA 
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jsou rovněž vybudovány plynové teplovodní kotelny. Plochy C1, C2 a D1 jsou 
výhledově napojeny na příslušné plynové kotelny, případně jsou vybudovány 
objektové zdroje na zemní plyn. Je realizován potenciál úspor ve stanoveném 
rozsahu a využití obnovitelných zdrojů v decentralizovaných zdrojích. 

Varianta V3: vychází z varianty 3 v soustavě CZT: doplnění parní kotelny novým 
kotlem na biomasu (uvažuje se s kotlem na spalování dřevní štěpky) a s 
manipulační skládkou na tuto štěpku. Velikost parního kotle je volena tak, aby tento 
kotel byl schopen zajistit v letním období veškerou potřebu tepla - jak dodávky páry 
externím odběratelům, tak i veškerou potřebu tepla pro ostatní letní odběry tepla. 
Plochy C1, C2 a D1 jsou výhledově napojeny na soustavu CZT. Je realizován 
potenciál úspor ve stanoveném rozsahu. 

7.3.5 Bilan ční výstupy jednotlivých variant 

Tabulka 75: Bilan ční výstupy jednotlivých variant – primární spot řeba paliv a energie 

  stávající 
stav 

výhled 
do 2018-
V1 

výhled 
do 2018-
V2 

výhled 
do 2018-
V3 

výhled 
do 2028-
V1 

výhled 
do 2028-
V2 

výhled 
do 2028-
V3 

tuhá paliva koks 3 857 2 199 2 199 2 199 345 345 345 
 černé uhlí tříděné 492 277 277 277 43 43 43 
 hnědé uhlí tříděné 25 826 14 566 14 566 14 566 2 279 2 279 2 279 
 brikety 

hnědouhelné 1 163 656 656 656 103 103 103 

kapalná 
paliva 

TTO 158 962 159 138   159 138   

plynná 
paliva 

zemní plyn 431 380 455 374 542 888 437 023 445 635 533 209 427 283 

OZE dřevo 31 794 29 887 29 887 29 887 28 052 28 052 28 052 
 ostatní biomasa 796 12 347 12 347 162 797 25 007 25 007 175 457 
 solární tepelné 

systémy 844 2 480 2 480 2 480 9 535 9 535 9 535 

 solární 
fotovoltaické 
systémy 

68 68 68 68 68 68 68 

 geotermální 
energie - tepelná 
čerpadla 

1 399 2 239 2 239 2 239 7 923 7 923 7 923 

elektřina elektřina 73 574 83 234 81 889 83 234 98 337 96 993 98 337 

Celkem [GJ]  730 155 762 465 689 496 735 426 776 466 703 557 749 427 

  100% 104% 94% 101% 106% 96% 103% 

V primární spotřebě paliv a energie figurují vstupy pro průmysl včetně dodávek pro 
výrobu tepla  (OKEČ 40). Paliva pro výrobu tepla v konečné spotřebě již uvedena 
nejsou, namísto nich je uvedena spotřeba tepla a páry z CZT podle odběratelských 
subjektů. 
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Tabulka 76: Bilan ční výstupy – primární spot řeba paliv a energie dle sektor ů 

 stávající 
stav 

výhled do 
2018-V1 

výhled do 
2018-V2 

výhled do 
2018-V3 

výhled do 
2028-V1 

výhled do 
2028-V2 

výhled do 
2028-V3 

Průmysl 381 099 402 271 165 333 375 232 395 132 152 179 368 093 
Terciární sféra 102 949 100 103 115 743 100 103 107 092 125 597 107 092 
Bydlení 243 796 257 780 406 110 257 780 271 931 423 469 271 931 
Nezařazeno 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 

Celkem [GJ] 730 155 762 465 689 496 735 426 776 466 703 557 749 427 

 100% 104% 94% 101% 106% 96% 103% 

Tabulka 77: Bilan ční výstupy jednotlivých variant – kone čná spot řeba paliv a energie  

  stávající 
stav 

výhled 
do 2018-
V1 

výhled 
do 2018-
V2 

výhled 
do 2018-
V3 

výhled 
do 2028-
V1 

výhled 
do 2028-
V2 

výhled 
do 2028-
V3 

tuhá paliva koks 3 857 2 199 2 199 2 199 345 345 345 

 černé uhlí tříděné 492 277 277 277 43 43 43 

 hnědé uhlí tříděné 25 826 14 566 14 566 14 566 2 279 2 279 2 279 

 brikety 
hnědouhelné 

1 163 656 656 656 103 103 103 

kapalná 
paliva 

TTO        

plynná 
paliva 

zemní plyn 276 302 257 291 542 888 257 291 247 551 533 209 247 551 

OZE dřevo 31 794 29 887 29 887 29 887 28 052 28 052 28 052 

 ostatní biomasa 796 12 347 12 347 12 347 25 007 25 007 25 007 

 solární tepelné 
systémy 

844 2 480 2 480 2 480 9 535 9 535 9 535 

 solární 
fotovoltaické 
systémy 

68 68 68 68 68 68 68 

 geotermální 
energie - tepelná 
čerpadla 

1 399 2 239 2 239 2 239 7 923 7 923 7 923 

CZT CZT 224 312 203 736  203 736 207 738  207 738 

elektřina elektřina 73 574 83 234 81 889 83 234 98 337 96 993 98 337 

Celkem [GJ]  640 427 608 980 689 496 608 980 626 983 703 557 626 983 

  100% 95% 108% 95% 98% 110% 98% 

Tabulka 78: Bilan ční výstupy – kone čná spot řeba paliv a energie dle sektor ů 

 stávající 
stav 

výhled do 
2018-V1 

výhled do 
2018-V2 

výhled do 
2018-V3 

výhled do 
2028-V1 

výhled do 
2028-V2 

výhled do 
2028-V3 

Průmysl 154 422 143 772 165 333 143 772 136 633 152 179 136 633 
Terciární sféra 126 677 114 131 115 743 114 131 118 646 125 597 121 820 
Bydlení 357 017 348 765 406 110 348 765 362 916 423 469 366 218 
Nezařazeno 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 

Celkem [GJ] 640 427 608 980 689 496 608 980 620 507 703 557 626 983 

 100% 95% 108% 95% 97% 110% 98% 
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Porovnání skladby primární spot řeby  (GJ)
stávající stav 2007 , variantní výhled 
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Tabulka 79: Emise sledovaných škodlivin – výchozí r ok a cílové roky koncepce 

 stav 2018-V1 2018-V2 2018-V3 2028-V1 2028-V2 2028-V3 

Tuhé látky 24,31 24,06 22,70 40,15 23,64 22,27 39,72 

SO2 73,10 61,21 13,66 18,66 50,40 2,86 7,85 

NOx 44,02 35,21 22,87 38,23 34,03 21,51 37,05 

CO 73,91 45,13 46,99 71,96 13,27 15,07 40,10 

CxHy 20,81 15,38 13,89 16,09 9,67 8,16 10,37 

CO2 (ktun) 39,25 39,29 32,00 27,11 37,32 29,67 25,14 

V případě emisí je třeba uvést, že všechny varianty předpokládají významně nižší 
souhrnnou emisi znečišťujících látek do ovzduší oproti výchozímu stavu v roce 
2007. Podíl emisí ve variantě 1 a 3 emitovaných z jednoho zdroje je zvýšen, navíc 
tento zdroj bude podléhat od roku 2016/20 zpřísněných emisním limitům podle 
IPPC a emise z tohoto zdroje budou významně sníženy. 

7.4 Posouzení nárok ů a účink ů jednotlivých variant 

Stanovení pořadí výhodnosti variant se provádí z hlediska nejvyššího stupně 
efektivnosti dosažení stanovených cílů místního energetického systému. Pro tvorbu 
těchto kritérií bylo třeba přijmout mnoho předpokladů, zejména v oblasti vývoje cen 
paliv a energií. Kritéria vycházejí zejména z podrobné ekonomické analýzy, 
provedené u všech 3 zvažovaných variant výroby tepla pro soustavu CZT a 
z výsledných bilancí spotřeby paliv a energie výhledového stavu.  

Hodnocení účinků a nároků jednotlivých variant bylo provedeno v následujících 
položkách a kritériích:  

1. energetická bilance nového stavu, 
2. investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením a výrobní náklady 

spojené se zabezpečením území energií, 
3. provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii, 
4. plošné nároky na zábor půdy, 
5. množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními 

stropy a imisními limity, 
6. úspora primárních energetických zdrojů, 
7. vytvořené nové pracovní příležitosti. 

Tabulka 80: Vícekriteriální porovnání variant v sou stav ě CZT a EH města jako celku 

 Údaje k roku 2027  Varianta 1  Varianta 2 Varianta 3 
1. energetická bilance nového stavu – 

primární spotřeba celkem GJ/rok 776 466 703 557 749 427 

2. energetická bilance nového stavu – 
konečná spotřeba celkem GJ/rok 626 983 703 557 626 983 

3. investiční náklady vyvolané navrženým 
technickým řešením (pouze CZT) tis.Kč 10 800 133 373 49 000 

 Doba návratnosti investice roky 3,5 11,5 8,3 
4. Vyrobená elektrická energie MWh/rok 4408 0 0 
5. Proměnné náklady na výrobu tepla Kč/rok 69 134 771 66 481 907 68 178 547 
6. Stálé náklady na výrobu tepla Kč/rok 41 298 736 49 613 247 49 685 449 
7. cena tepla pro odběratele (bez DPH) – ve 

stálých cenách r. 2008 Kč/GJ 520 522 530 
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 Údaje k roku 2027  Varianta 1  Varianta 2 Varianta 3 
8. Cena tepla při 2% ročního nárůstu cen 

energie Kč/GJ 772 776 788 

9. plošné nároky na zábor půdy na nové 
zdroje a sklady paliva tis.m2 0 0 0 

10. Emise do ovzduší - celkem t/rok 131,00 69,87 135,10 
 • tuhé látky t/rok 23,64 22,27 39,72 

 • SO2  t/rok 50,40 2,86 7,85 

 • NOx  t/rok 34,03 21,51 37,05 

 • CO  t/rok 13,27 15,07 40,10 

 • CxHy  t/rok 9,67 8,16 10,37 

11. Emise skleníkových plynů – CO2 t/rok 37 319 29 667 25 135 
12. Dosažené úspory na území města GJ/rok 116 120 119 000 116 120 
13. Nová pracovní místa  40 34 60 
14. Využití rezerv stávajících zdrojů  ano ne ano 
16. Diverzifikace zdrojů tepla využívajících 

různé druhy paliv  ano ne ano 

17. Snížení nákladů na výrobu tepla  ano ano ano 
18. Snížení ceny tepla pro konečné uživatele  ano ano ano 
19. Zlepšení kvality ovzduší  ano ano ano 
20. Maximalizace využití OZE  ne ne ano 

Z multikriteriálního porovnání vychází v ekonomickém posouzení díky ceně tepla, 
vyvolaným investicím a době návratnosti Varianta 1. U této varianty přetrvává 
vysoká dovozní závislost města, ve zdroji je nicméně možné diverzifikovat palivo a 
zvýšit tak významně bezpečnost a spolehlivost dodávek paliv pro výrobu tepla.  
Navíc je ve zdroji vyráběna elektřina, významná pro zvýšení bezpečnosti 
v překonání krizových stavů v elektroenergetice. 

V ekologickém posouzení vychází nejlépe Varianta 3 – má nejnižší emise 
skleníkových plynů, nejnižší závislost na dovážených palivech a nejvyšší stupeň 
využití vlastních energetických zdrojů, tím i vyšší bezpečnost dodávek paliv a 
energie. energii je nejvhodnější varianta opětovně Varianta 3. Doporučit Variantu 
V3 k realizaci nelze však dříve, pokud se neprokáže, že na území Rožnovska a 
v sousedních regionech se nachází dostatečný potenciál ve štěpce či jiné vhodné 
biomase pro dlouhodobě výhodné využití ve zdroji CZT (v analýze potenciálu OZE 
na území mikroregionu Rožnovska nebyl takový potenciál nalezen). Cena paliva by 
měla být rozhodně nižší než uvažovaná hraniční cena v analýze varianty 3 CZT 
(1600 Kč/t biomasy neumožňuje zlevnění výroby tepla, a investice by nepřinesla 
očekávané výhody pro konečného odběratele). 

Ve variantě 2 jsou sice nižší emise znečišťujících látek, jsou ale emitovány v nízké, 
přízemní vrstvě a v oblasti, která je zatížená dopravou, vliv na kvalitu ovzduší a 
imisní koncentrace bude o mnoho horší, než u ostatních variant. Tato varianta 
navíc znamená navždy opuštění centralizovaných dodávek tepla a konzervování 
závislosti na zemním plynu. V případě, že by se kotelny chtěly přebudovat na 
spalování biomasy, nárůst nákladů na zajištění, skladování, manipulaci s biomasou 
apod. již navýší náklady na výrobu tepla a výhodnost takového postupu oproti 
variantě 3 není dosažena – jediným cílem Varianty 2 bylo maximální snížení ceny 
tepla – a k němu nedochází. 
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V územní energetické koncepci m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm je z výše 
uvedených d ůvod ů doporu čeno: 

Zachování soustavy CZT a realizace varianty 1, která je výhodnější ekonomicky než 
varianty ostatní. Pokud se navíc podaří získat dotaci na investice do kogenerační 
jednotky, projeví se to výhodněji na ceně tepla. Další zlevnění ceny tepla by mělo 
být dosaženo prodejem elektrické energie. V této variantě je navíc posílena 
bezpečnost zásobování elektřinou pro případ krizových stavů (posílení výroby 
elektrické energie na území nejen města, ale i mikroregionu Rožnovska, které jinak 
nedisponuje vlastní výrobou elektrické energie). Zachování CZT je podmíněno 
posilováním důvěry mezi odběrateli tepla ze soustavy CZT, maximální snahou 
výrobce tepla o regulaci a snižování nákladů na výrobu tepla, aktivní snahou o 
stabilizaci odběrů, projednáváním záměrů majících dopady do ceny tepla s městem, 
apod.  

V případě, že se podaří najít vzájemnou dohodu a zvýšit potřebnou informovanost 
odběratelů a města, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, je město povinno vycházet vstříc potřebám udržení dodávek tepla tím, že 
nebude povolovat odpojování od soustavy CZT. Vzhledem k nedostatečné kapacitě 
v plynárenské síti není možné odpojení všech subjektů, aniž by toto řešení 
nevyvolalo obrovské problémy v distribuční soustavě jak plynu, tak CZT. 

Varianta 3 je ponechána jako záložní varianta , doporučená k realizaci v případě, 
že bude identifikován dostatečný ekonomicky výhodný potenciál biomasy pro její 
využití ve zdroji v Energoaqua, a.s. 

7.5 Udržitelnost navrhovaného rozvoje EH na území m ěsta Rožnov 
pod Radhošt ěm 

Ceny tepla – kontrola a regulace ceny tepla ze soustavy je v současné době úkolem 
Energetického regulačního úřadu. Tato regulace je složitým procesem, teplárny 
však mají kontrolovány tzv. oprávněné vstupy jak v oblasti stálých tak proměnných 
nákladů. Kontrolou cen tepla, mírou přiměřeného zisku, kontrolou oprávněnosti 
vstupů a výše položek stálých nákladů i palivových nákladů se v posledním půlroce 
zabýval i kontrolní výbor Parlamentu ČR. Snahou je zvýšit transparentnost 
stanovení ceny tepla, obnovení důvěry mezi odběrateli tepla ze soustav CZT a 
výrobci a dodavateli tepla. Považujeme za vhodné zjednodušení dnes 
komplikovaného postupu stanovení oprávněných cen tepla a omezení ceny např. 
maximální povolenou cenou.  

Spolehlivost a bezpečnost dodávek souvisí např. s podílem využití místních zdrojů, 
s možností udržení ostrovních soustav v elektroenergetice po dobu nezbytně 
nutnou, se snižováním závislosti města (a regionu) na dovážených palivech, 
s posilováním možností diverzifikace výroby tepla, s možnostmi využití lokálních 
zdrojů, apod. ÚEK navrhuje mnoho kroků k posílení udržitelného rozvoje na území 
města. 

Vývoj cen zemního plynu a elektrické energie není možno ovlivnit na úrovni města, 
je ovlivňována buď trhem, nebo z úrovně státu nástroji ekonomickými, podporou se 
strany státu apod. Náklady na energii lze aktivně snižovat výstavbou domů 
s nízkými nároky na energii, realizací úsporných opatření ve spotřebě. ÜEK uvažuje 
s maximalizací možností úspor na území města – s realizací zateplení na všech 
domech napojených na soustavu CZT do roku 2018 a případně dříve, s realizací 
opatření navržených v energetických auditech škol a dalších objektů na území 
města,  s využití GIS schématu MŽP na zateplení rodinných domů a vyšší využití 
OZE apod. 
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8. OPATŘENÍ K REALIZACI ÚEK 

8.1 Energetický management, jeho úkoly a cíle - obe cně 

Energetický management (nebo také energetické řízení) si lze vyložit jako 
ovlivňování subjektů na území města za účelem dosažení stanovených cílů v 
oblasti výroby a spotřeby energie. Při hledání důvodů pro podporu energetickému 
řízení /managementu vychází město ze své odpovědnosti ve sféře samosprávné 
působnosti a ze svých povinností a pravomocí ve sféře výkonu státní správy 
v přenesené působnosti. Již samotné zadání vypracování územní energetické 
koncepce je výrazem obecné odpovědnosti města a územní energetická koncepce 
se snaží doporučit konkrétní kroky ke splnění úkolů v energetickém managementu 
města.  

Tabulka 81: Motivace k energetickému řízení 

Obecná odpovědnost 
 
 

Nutnost věnovat se otázkám energie v celém řetězci od výroby až po 
konečné užití vyplývá z obecné odpovědnosti představitelů místní správy 
za kvalitu prostředí pro život obyvatelstva. Souvisí zejména s požadavky a 
závazky k dosažení udržitelného rozvoje,  zakotvenými v Agendě 21, 
globálním (celosvětovém) plánu rozvoje a ochrany životního prostředí.  

Odpovědnost za 
ochranu životního 
prostředí 

Výroba a spotřeba energie patří mezi činnosti, které přispívají nejvíce ke 
znečištění ovzduší. Město by se tedy mělo těmito činnostmi zabývat a 
mělo by být pro své občany a pro subjekty na svém území iniciátorem 
efektivního využívání energie, protože dopady neefektivního užití pociťuje 
m.j. ve zhoršení kvality ovzduší, v neplnění příslušné legislativy na svém 
území. Také v oblasti územního plánování je město aktivním spolutvůrcem 
životního prostoru a sledování vztahů územního rozvoje a kvality prostředí 
souvisí i otázkami umisťování zdrojů spotřeby a jejich vlivu na životní 
prostředí. 

Odpovědnost finanční 
 
 

Náklady na energii z rozpočtu města jsou zahrnuty v několika výdajových 
položkách a mnohdy ani nejsou souhrnně vyčísleny. Přesná znalost a 
sledování těchto nákladů umožňuje efektivní hospodaření s veřejnými 
prostředky a usnadňuje finanční plánování rozpočtů. 

Odpovědnost za 
sociální situaci 
obyvatel 

Náklady na energii tvoří významnou položku ve výdajích obyvatel. U 
některých kategorií obyvatel (důchodci, mladé rodiny s dětmi, 
nezaměstnaní) mohou výdaje přesahovat únosnou míru a tito obyvatelé 
se pak obracejí na úřady měst o pomoc, případně volí krajní řešení, která 
nejsou z pohledu energetického ani technického nikomu přínosná. Proto 
město Rožnov pod Radhoštěm k této problematice přistupuje aktivně, 
zajímá se o snížení ceny tepla na vytápění,  o nízkoenergetické  a tedy 
nízkonákladové bydlení a stavění. 

Prosazování energetické účinnosti a vyššího využívání obnovitelných zdrojů 
energie naráží stále na spoustu  různých bariér, které brání realizaci dostupného 
potenciálu a uplatnění energeticky účinných technologií, jak na straně trhu tak v 
jiných oblastech.  

Cíle v oblasti energetického hospodářství města jsou motivovány zejména snahou 
snížit dopady získávání, přeměny, distribuce a spotřeby energie na životní 
prostředí. Současně vyvíjí město velkou snahu zabezpečit zásobování energií a 
zejména dodávky tepla ze soustavy CZT při co nejmenších nákladech. Tyto cíle 
jsou mnohdy obtížně slučitelné, mj. z důvodu postavení města na otevřeném trhu 
s energií. Plynárenské společnosti se netají svou preferencí menších odběratelů při 
nastavení tarifů zemního plynu. Také ekologická daňová reforma ve své I. etapě 
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nepřímo podporuje spalování zemního plynu v malých zdrojích v domácnostech, 
bez zohlednění dopadů na soustavy CZT. Přesto je třeba říci, že stávající cena 
tepla je plně v souladu s cenami a s náklady na výrobu a dodávku tepla 
v soustavách obdobného typu, je zatížena vynaloženými investicemi do 
modernizace sítí a předávacích stanic, které však zefektivnily výrobu a rozvod 
tepla.  

Obrázek 63: Postavení m ěsta ve vztahu k výrob ě, distribuci a spot řebě energie 

 

Tabulka 82: Úkoly m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm v jeho jednotlivých rolích 

Role města Úkoly v dané oblasti 

Město jako výrobce a 
distributor energie  

Město je uživatelem soustavy CZT. Akcie byly prodány společnosti 
Energoaqua, a.s. , jejíž úlohou je dodávat energii domácnostem a dalším 
subjektům na území města. 

Město jako 
spot řebitel energie  
 

Město/obec vlastní budovy a provozuje služby pro potřeby svých obyvatel.  
Město hradí náklady za energii v následujících oblastech: 
budovy úřadu  
školy 
kulturní zařízení 
sportovní zařízení 
zdravotnická a sociální zařízení 
veřejné osvětlení 
dodávka vody, čištění odpadních vod 
 

Město jako regulátor  Město má v návaznosti na rozsah delegovaných pravomocí zodpovědnost 
za přípravu a schválení územního plánu, určuje nový územní rozvoj, plánuje 
nové obytné a průmyslové zóny spolu s příslušnými aktivitami a dopravními 
toky.  
Mezi nejdůležitější součásti územního plánu z hlediska energetiky patří 
zajištění vhodných koridorů pro liniové energetické sítě včetně jejich 
ochranných pásem a zajištění potřebných veřejně prospěšných staveb 
tvořících součást veřejně užívaných energetických systémů.  
Město rovněž může ovlivnit kvalitu nových staveb z hlediska tepelně-
technických parametrů kontrolou souladu s platnými nebo doporučovanými 
hodnotami norem při povolovacím stavebním řízení. 

Město jako iniciátor  Město jako odběratel energie svým chováním do jisté míry předurčuje i 
chování dodavatelů jednotlivých forem energie.  
Kromě kontroly a snižování vlastních nákladů mohou města pomoci  
domácnostem a ostatním subjektům snížit platby za energii přípravou a 
iniciováním nejrůznějších informačních a osvětových akcí.  
V souvislosti s růstem cen ekologicky příznivých forem energie pro 
obyvatelstvo dochází k tomu, že u některých kategorií obyvatel mohou 
výdaje přesahovat únosnou míru, hrozí návrat k využívání tuhých paliv (uhlí) 
s dopady na kvalitu ovzduší, dochází k nedotápění domácností.  
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Cíle v jednotlivých rolích města v oblasti spotřeby a výroby energie jsou:  

� zabezpečit zásobování energií a zejména dodávky tepla ze soustavy CZT při co 
nejmenších nákladech; 

� podpořit snižování nákladů na energii realizací energeticky úsporných opatření 
a využíváním obnovitelných zdrojů energie, zejména vlastních. 

 

Tabulka 83: Obecné cíle m ěsta v jednotlivých rolích ve vztahu k výrob ě a spot řebě energie 

Úloha m ěsta/ 
obce 

Stanovený cíl v dané činnosti/ cíl energetického managementu 

Výrobce/ distributor energeticky účinná výroba a rozvod energie 
úspora neobnovitelných zdrojů energie 
podpora využívání lokálně dostupných paliv a výroby energie v území 
podpora užití obnovitelných zdrojů energie 
snižování dopadů výroby a rozvodu energie na životní prostředí 
kvalitní služba obyvatelům za přijatelné náklady 
energetické využití odpadů 
podpora místní zaměstnanosti 

Spotřebitel kontrola a snižování vlastních nákladů 
finanční úspory veřejných prostředků 
zvýšení energetické účinnosti ve spotřebě 
prevence znečištění ovzduší 

Správce obecního 
majetku 

zlepšování tepelně-technických parametrů budov 
výstavba nízkoenergetických domů 

Regulátor řádný výkon regulačních funkcí, vyplývajících z existující legislativy (např. 
stavebního řádu, územního plánování, legislativy energetické a ekologické) 

Iniciátor příklad pro ostatní spotřebitele 
podpora informovanosti  

 
 

8.2 Návrh opat ření k realizaci ÚEK uplatnitelných m ěstem Rožnov 
pod Radhošt ěm 

Doporu čená opat ření ÚEK v soustav ě CZT 

1. V návaznosti na zpracovanou Územní energetickou koncepci města Rožnov 
pod Radhoštěm bude dodavatelem tepla Energoaqua, a.s. podána žádost o 
dotaci z OPPI na dovybavení centrální kotelny o nový plynový motor na výrobu 
elektrické energie, přičemž teplo spalin tohoto motoru bude použito na ohřev 
zpátečky horkovodu.  

2. Bude navržena a projednána dohoda mezi společností Energoaqua, a.s. a 
Městem Rožnov pod Radhoštěm o vzájemné informovanosti a o postupu 
společnosti Energoaqua, a.s. ve vztahu k odběratelům. Tím, že město přijme 
Územní energetickou koncepci, současně musí odběratelům tepelné energie ze 
soustavy CZT zajistit náležitou informovanost, možnost  zjistit příčiny nárůstů 
nebo stávající úrovně ceny tepla a její předpokládaný vývoj. Nadále nebude 
povoleno odpojování od soustavy CZT - takové odpojení musí být v souladu 
s Územní energetickou koncepcí, protože jeho dopady nesou ostatní odběratelé 
tepla a vede postupně k neřízenému rozpadu soustavy CZT se všemi 
negativními důsledky.  
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3. Odběratelé by měli být rovněž informováni o způsobu dodávek tepla pro případ 
výjimečných stavů a stavů nouze, a investičních záměrech společnosti 
Energoaqua, a.s. v soustavě CZT, apod.  

4. Město bude uplatňovat zákonné požadavky vyplývající ze zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, uvedené v § 3, odst. 8, týkající se 
preference CZT, a to prostřednictvím územních rozhodnutí, uplatňovat 
požadavky zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, při stavebním povolení 
(odpojování od soustavy CZT).  

5. Varianta 3 s využitím biomasy ve zdroji spol. Energoaqua nebyla zatím 
shledána jako proveditelná. Pro její případnou proveditelnost je potřebné zjistit 
dostupnost biomasy v širším regionu, a její stávající i možnou cenu (Varianta 3  
byla navržena vzhledem k možným přínosům pro soběstačnost města a jako 
ochrana proti nárůstům cen dovážených paliv a energie). Její realizace je zcela 
otevřena a závisí pouze na prošetření dlouhodobě spolehlivých, cenově 
výhodných dodávkách biomasy. 

6. Společnost Energoaqua, a.s. bude vyhledávat možná opatření ke snížení 
nákladů a snížení ceny tepla pro odběratele ze soustavy CZT.  

7. V případě, že se na území města nepodaří stabilizovat cenu a odběry tepla 
v sektoru domácností v rozsahu cca uvedeném v ÚEK (kde již byla spotřeba a 
dodávky tepla poníženy o předpokládané úspory v bytových domech), a 
v případě enormního neopodstatněného zvýšení ceny tepla ze strany 
dodavatele Energoaqua, a.s. rozhodne Město Rožnov pod Radhoštěm o 
aktualizaci Územní energetické koncepce (běžně se aktualizuje každé 4 roky). 
V této aktualizované koncepci budou opětovně zváženy varianty decentralizace 
soustavy CZT a nový způsob řešení dodávek tepla pro obyvatele města. Pro 
variantu úplné decentralizace (rozpadu) soustavy doporučujeme vypracovat 
rozptylovou studii města. 

Opat ření ÚEK ve správ ě objekt ů v majetku m ěsta  

8. Město bude realizovat  doporučení energetických auditů v objektech města. 
sledovat spotřebu energie v objektech v majetku města, vynaložené náklady na 
energeticky úsporná opatření, vyhodnocovat úspory ve spotřebě a nákladech 
za energii. V souladu s rozpočtovými možnostmi města budou předloženy 
žádosti o financování opatření v objektech města prostřednictvím dotačního 
programu EU, 3.2 - Operační program životní prostředí MŽP (OPŽP). 

Realizace ÚEK v nové zástavb ě na rozvojových plochách  

9. Na rozvojových plochách pro zástavbu je uplatněno zásobování CZT na 
plochách, určených k výstavbě bytových domů, nebo pro objekty služeb a 
občanské vybavenosti (v dosahu sítí) – plochy C1,C2 a D1 – v případě, žen to 
doporučuje platná verze Územní energetické koncepce. Zásobování zemním 
plynem je navrženo všude tam, kde rozvojové plochy leží v blízkosti stávajících 
distribučních sítí. Využití zemního plynu by mělo být provázeno přísnými 
požadavky na tepelně-technické vlastnosti nově postavených objektů – 
povinností je nejméně třída C dle vyhlášky MPO č. 148/2007 Sb.  a využitím 
obnovitelných zdrojů energie pro ohřev TV (solární kolektory), výhledově i 
výrobu elektrické energie (technologie KVET, příp. fotovoltaika). 

10. Ve zbývající nové zástavbě, kde nejsou dostupné sítě zemního plynu, je 
namísto spalování uhlí navrženo využití biomasy - polenového dřeva a kotlů na 
pelety, tepelných čerpadel, solárních kolektorů pro ohřev TV Podmínkou jsou 
nízké emise prachu a dalších emisí (vhodné nízkoemisní kotle), v okolí údolí 
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řeky Bečvy by měl být přednostně pro vytápění použit zemní plyn s vyšší třídou 
NOx u použitých kotlů, případně tepelná čerpadla a solární kolektory pro ohřev 
TV. Snahou je v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší na území města (viz 
výsledky rozptylové studie) nenavyšovat imisní zatížení těchto oblastí. 

11. V nové a modernizované zástavbě bude Město podporovat realizaci možností 
energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu 
s energetickými audity (soulad projektové dokumentace a energetických auditů) 
a v souladu s požadavky na energetickou účinnost nové výstavby (průkazy 
energetické náročnosti budov, posouzení využití CZT, OZE, KVET a TČ u 
budov nad 1000m2 podlahové plochy); bude podporovat zejména u nových 
objektů, financovaných z prostředků města, uplatnění přísnějších požadavků na 
spotřebu paliv a energie a na využití OZE (dosažení hodnoty A nebo alespoň B 
průkazu energetické náročnosti budovy). 

Opat ření ÚEK na podporu realizace úspor energie a využit í OZE 

12. Město bude podporovat výstavbu nízkoenergetických (případně pasivních 
domů), tj. objektů s celkovou spotřebou dodané energie do 130 kWh/m2.rok 
(maximální spotřeba na vytápění je 50 kWh/m2.rok), které by měly být 
navrhovány tak, aby při jejich výstavbě nedocházelo ke zbytečnému navýšení 
ceny při výstavbě. Současně je důležité začlenit jejich výstavbu do rozvojových 
ploch tak, aby mohly být využity výhody orientace objektu ke světovým 
stranám, výhody dostatečného prostoru a aby mohly být využity i obnovitelné 
zdroje energie (OZE) v daném území; potřebné materiály pro stavební úřad lze 
zajisti s využitím státních dotací (Program EFEKT např.).  

13. Stavební úřad dbá na důsledné dodržování právních norem, týkajících se 
požadavků na tepelně technické vlastnosti objektů, využívání obnovitelných 
zdrojů energie, CZT, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, apod., v souladu 
s požadavky Stavebního zákona (Obsah projektové dokumentace ke 
stavebnímu řízení, Obsah územních stanovisek, apod.)  Pro stavebníky Město 
zajistí, aby na Stavebním úřadu byly k dispozici vhodné informační materiály 
k podpoře nízkoenergetického stavění a využití OZE. 

14. Město bude dostupností informací pro občany a podnikatele a prostřednictvím 
informačního střediska informovat o nespalovacích technologiích využití 
obnovitelných zdrojů energie v nové zástavbě, zejména solárních termických 
systémů k ohřevu TUV, rekuperace; již v urbanistických studiích bude stavební 
úřad a případně územní plán požadovat, aby byly vytvářeny podmínky pro vyšší 
využití OZE v budovách a zařízeních;  

15. Prostřednictvím místních informačních zdrojů (místních médií, informační 
kanceláře, setkání s obyvateli) bude město informovat o možnostech využití 
dotačních titulů na využívání obnovitelných zdrojů a snižování spotřeby paliv a 
energie; 

16. Město bude podporovat energetický uvědomělé a úsporné chování ve svých 
objektech, instalaci měřidel spotřeby, pořizování energeticky efektivních 
spotřebičů třídy A, A+ apod.; 

17. Město zpřístupní informace o činnosti poradenských, informačních a 
konzultačních středisek (EKIS) a o státních programech na podporu úspor 
energie ke zvyšování povědomí o hospodaření s energií; 

18. Na území města je evidován jeden malý kotel REZZO 3 na LTO, jeden na koks. 
Doporučujeme projednat s dotčenými subjekty možnost využití dotací na 
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záměnu kotlů a využití biomasy/tepelných čerpadel na vytápění a TV 
v objektech) – odbor životného prostředí. 

Opat ření ÚEK k řešení stav ů nouze a dalších krizových stav ů 

19. Soběstačnost lze zvyšovat zvýšením podílu energie vyrobené na území 
Rožnova pod Radhoštěm na spotřebě energie ve městě. Toho lze docílit 
snižováním spotřeby, využíváním zdrojů, které jsou na území města dostupné 
(odpady, sluneční záření, geotermální energie, další) a zvýšeným využitím 
dodávané energie např. kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Výroba 
elektřiny je v tomto ohledu prioritou. V těchto oblastech jsou navrženy Městu 
Rožnov pod Radhoštěm vhodná opatření k realizaci a podpoře. 

20. Město zná svoje objekty kritické infrastruktury a jejich způsob zásobování 
palivy a energií v případě nouzových/krizových stavů. Objekty – jak KI, tak i 
ostatní objekty občanské vybavenosti i domácnosti by měly znát své minimální 
požadavky – spotřeby paliv a energie na vytápění, spotřebu elektřiny pro 
nezbytné účely apod. Město bude aktivně pracovat na přípravě uvedených 
informací. 

21. Územní plánování a rozhodování je z pohledu dodavatelských společností 
významné - jak z pohledu vymezení ploch pro technická zařízení v územním 
plánu, tak při dodržování bezpečnostních a ochranných pásem, tak při 
rekonstrukcích a modernizaci technických zařízení. Problémy nastávají např. s 
majiteli pozemků při nezbytné renovaci sítí a vedení. ÚEK vymezuje potřebný 
rozvoj sítí a také předkládá výpočet spotřeby energie na rozvojových plochách 
tak, aby mohly být vypočteny potřebné příkony pro dodavatele. 

8.3 Způsob vyhodnocení Územní energetické koncepce m ěsta 
Rožnov pod Radhošt ěm 

Zákon č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že územní 
energetickou koncepci má její pořizovatel nejpozději ve 4-letých intervalech 
vyhodnocovat, případně aktualizovat a doplňovat. Vyhodnocení se bude týkat  
soustavy CZT a výhodnosti realizace doporučené varianty rozvoje soustavy, využití 
OZE, realizace energetických úspor, bezpečnosti zásobování, realizace opatření 
k prosazení ÚEK. 

K vyhodnocení územní energetické koncepce může sloužit několik ukazatelů, 
z nichž ty nejdůležitější se týkají roviny účinků (dopadů ) územní energetické 
koncepce a její realizace. 

Příklady ukazatelů (bez zařazení do příslušné roviny): 

� Cena tepla ze soustavy CZT  

� kW/MW nových nebo modernizovaných zařízení v rozdělení podle zdroje 
energie 

� Počet a % nových uživatelů připojených k CZT/plynu 

� Podíl obnovitelných zdrojů energie (%) na celkové bilanci ve městě 
� Počet realizovaných opatření (např. na základě energetických auditů) 

� Počet realizovaných osvětových akcí a počet účastníků 
� Úspory energie dosažené v sektorech spotřeby, zejména ve veřejných 

budovách a v domácnostech a snížení nákladů za energii 

� Počet podpořených projektů energetické účinnosti a OZE – mj. s využitím 
doporučených dotací 
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� Energetická spotřeba na 1 obyvatele 

� Měrné emise na GJ spotřeby energie, na obyvatele, na 1 ha 

� Celkové emise 

� Výše ztrát v soustavě CZT 

� Náklady na energii celkem a měrné náklady na m2 podlahové plochy bytů 

� další 
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9. ANALÝZA DOSTUPNÝCH ZP ŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ 
VÝHLEDOVÝCH INVESTIC 

Analýza disponibilních zdrojů pro financování investice do projektů modernizace 
zdrojů a sítí CZT, případně využití obnovitelných zdrojů energie byla prováděna 
souběžně s tvorbou návrhových variant výhledového stavu energetického 
hospodářství v horizontu 20 let. Zahrnuje identifikaci možných zdrojů financování 
projektového záměru včetně zahrnutí dotačních titulů strukturálních fondů EU, 
národních dotačních titulů poskytovaných prostřednictvím ministerstev a krajů ČR a 
ostatních zdrojů. Zejména byly analyzovány možnosti v získání dotačních 
prostředků ze zdrojů nových operačních programů – MŽP (OPŽP). 

Operační program životní prost ředí 

Podoblast 2.1.2 OPŽP: Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí 
z energetických systémů včetně CZT (pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – 
Rožnov pod Radhoštěm byly zařazeny mezi tyto oblasti v roce 2007 na základě dat 
z roku 2005). 

V této podoblasti jsou financovány: 

• nově budované rozvody CZT v nových lokalitách a rozšiřování stávajících 
rozvodů za účelem připojení nových zákazníků. Za výstavbu nových rozvodů 
jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové rekonstrukci zdroje včetně 
rozvodů například z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém. Výše 
podpory bude stanovena v závislosti na poměru vytápěné plochy souboru budov 
napojených na nově realizovaných částí CZT splňující minimálně požadavky na 
energetickou náročnost budov platné v době realizace připojení a vytápěné 
plochy všech připojených objektů. Pokud by takto stanovená výše podpory byla 
vyšší, než umožňují pravidla veřejné podpory nebo pravidla pro projekty 
generující příjmy, bude konečná výše podpory odpovídat nižší hodnotě. 

Podoblast 3.1.1.OPŽP: Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla 

OPŽP v této oblasti financuje výstavbu a rekonstrukci 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, výstavbu a rekonstrukci lokálních zdrojů tepla využívajících 
OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. 

Výše podpory bude stanovena v závislosti na poměru vytápěné plochy souboru 
budov napojených na nový, nebo rekonstruovaný zdroj splňující minimálně 
požadavky na energetickou náročnost novostaveb, resp. rekonstruovaných budov 
platné v době realizace připojení a vytápěné plochy všech připojených objektů. 
Pokud by takto stanovená výše podpory byla vyšší, než umožňují pravidla veřejné 
podpory nebo pravidla pro projekty generující příjmy, bude konečná výše podpory 
odpovídat nižší hodnotě. 

Úvěry na modernizaci byt ů SFRB 

Poskytování úvěrů na modernizaci bytů upravuje Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o 
použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů (v 
platnosti od 9. listopadu 2001). Nařízení vlády dává obci možnost požádat o 
nízkoúročený (3%)  úvěr s maximální dobou splatnosti 10 let. Nástroj podpory je 
zaměřen na opatření směřující k odstraňování zanedbanosti bytových domů, 
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opatření ke zvýšení péče o technický stav bytových domů a současně umožňující 
rekonstrukce a modernizace. 

Finanční prostředky poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení na základě úvěrové 
smlouvy obce soustředí ve svých peněžních fondech, do kterých akontují i výnosy z 
vlastního bytového fondu, čímž je v podstatě multiplikován efekt státní podpory, kdy 
na státní prostředky se váže místní kapitál. Navíc tento mechanismus přispívá k 
tomu, aby peníze generované v bytovém fondu se do tohoto fondu také vracely. 

Žádosti o úvěr jsou přijímány v průběhu celého roku a jsou vyřizovány přímo 
aparátem Fondu v pořadí, v němž byly Fondu doručeny. Po doručení žádosti se 
provádí kontrola formálních náležitostí a splnění podmínek nařízení vlády. Poté 
následuje analýza finančních ukazatelů.  V případě, že žádost splňuje podmínky 
nařízení vlády a obec je „finančně zdravá“, přistupuje se k jednání mezi obcí a 
Fondem bydlení. Výsledkem je uzavření úvěrové smlouvy, na jejímž základě je 
obec  oprávněna prostředky z poskytnutého úvěru  použít k úhradě nákladů 
vynaložených na opravy nebo modernizace (případně na obojí současně) svého 
bytového fondu nebo tyto prostředky poskytnout ke stejnému účelu a za stejných 
podmínek ostatním vlastníkům bytového fondu na území obce. 

Prostředky úvěrového fondu lze použít k úhradě nákladů spojených s opravami 
nebo modernizacemi bytů, včetně nákladů spojených s vedením peněžního účtu u 
banky. Na tyto účely může obec použít prostředky úvěrového fondu pouze za 
předpokladu, že:  

a) na opravy nebo modernizace bytů použije nejméně 50 % finančních prostředků 
z jiných zdrojů než z úvěru poskytnutého Fondem;  

b) do úvěrového fondu bude pravidelně, minimálně v ročních intervalech, převádět 
prostředky nejméně ve výši částky, která odpovídá podílu vyčerpaných 
prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do splatnosti úvěru 
poskytnutého Fondem, zvýšené o 3 % ročně;  

c) minimálně 20 % z prostředků úvěrového fondu bude použito na opravy nebo 
modernizace bytů jiných fyzických nebo právnických osob; tento limit nemusí 
být dodržen jen v případě, že jiné fyzické nebo právnické osoby byly způsobem 
v místě obvyklým seznámeny s možností poskytnutí prostředků z úvěrového 
fondu a neprojevily o ně zájem.  

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu dále stanoví, že dojde-li k převodu 
nebo přechodu vlastnictví bytů, na jejichž opravy nebo modernizace byly prostředky 
z úvěrového fondu poskytnuty, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, prostředky 
se ponechají tomuto novému vlastníkovi bytu, a to ve výši a za podmínek 
sjednaných s původním příjemcem prostředků, pokud nový vlastník převezme v 
plném rozsahu závazek ke splacení zbývající části těchto prostředků a převezme v 
plném rozsahu i práva a závazky vyplývající ze smlouvy o jejich poskytnutí.  

Fond stanoví podmínky splácení úvěru tak, aby:  
� lhůta splatnosti úvěru nepřesáhla 10 let;  
� jistinu bylo možno splácet postupně v dohodnutých splátkách, popřípadě ji bylo 

možno splatit předčasně;  
� obec byla povinna neprodleně úvěr splatit, použije-li prostředky z úvěru k 

jinému účelu, než ke kterému byl Fondem poskytnut. 

Úroková sazba z úvěru poskytnutého Fondem činí 3 % ročně. Úroky z úvěru hradí 
obec vždy do konce kalendářního čtvrtletí na účet Fondu.  

Pro vytvoření Fondu na území města jsou k dispozici vzorová pravidla na 
webovských stránkách SFRB: http://www.sfrb.cz/programy 
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Program PANEL 

Navrhovatelem programu je Státní fond rozvoje bydlení, i jeho poskytovatelem. 
Poskytovány jsou dotace na úhradu úroků, bankovní záruky poskytuje 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s..  

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům 
poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a 
modernizace bytových domů postavených panelovou technologií.  

Příjemci podpory 

a) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
panelového domu,  

b) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu 
nebo nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů,  

c) společenství vlastníků jednotek vzniklé v panelovém domě podle zákona o 
vlastnictví bytů.  

Podporu mohou příjemci podpory získat k úvěru poskytnutému bankou na 
financování oprav panelového domu. K získání podpory je nutno splnit tyto 
podmínky:  

a) panelový dům musí být na území České republiky,  

b) panelový dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních 
soustav, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto programu,  

c) předmětem opravy panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických 
poruch a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav 
panelového domu provedení těchto oprav nevyžaduje,  

d) v případě žádosti o podporu formou zvýhodněné záruky za úvěr musí 
rozpočtové náklady na financování oprav dle přílohy č. 2 programu činit nejméně 
50 % z výše úvěru, ke kterému je žádána podpora,  

e) žádost o podporu musí být podána:  

ea) před zahájením stavebních prací,  

eb) před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení,  

f) stavební práce na opravě panelového domu nesmí být zahájeny a smlouvy s 
dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné 
objednávky) nesmí být uzavřeny před datem, kdy poskytovatel podpory na 
základě předložené žádosti o podporu potvrdí příjemci podpory zásadní 
způsobilost žádosti k podpoře („rozhodné datum“),  

g) žádost o dotaci na úhradu úroků musí být podána nejpozději do 6 měsíců od 
uzavření smlouvy o úvěru.  

Nedílnou součástí žádosti je prohlášení žadatele, že oprava panelového domu je 
prováděna v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 183/2006 Sb. v 
platném znění), a že nemá splatné závazky ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, 
zdravotní pojišťovně, kraji, obci, svazku obcí nebo bance. Dohoda o posečkání s 
úhradou závazků či o úhradě závazků se považují za vypořádané závazky.  

K žádosti o podporu musí být ke dni jejího podání vždy přiloženy:  

a) výpis z katastru nemovitostí  
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b) příloha k žádosti vyplněná úvěrující bankou nebo uzavřená úvěrová smlouva (k 
žádosti o zvýhodněnou záruku za úvěr),  

c) uzavřená úvěrová smlouva (k žádosti o dotaci na úhradu úroků),  

d) stanovisko poradenského a informačního střediska (dále jen „středisko“) k 
poskytnutí podpory.  

Středisko vydá stanovisko poté, co mu příjemce podpory předloží:  

a) projektovou dokumentaci navrhované opravy panelového domu,  

b) položkový rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na 
opravy, které jsou v rámci programu podporovány (viz příloha č. 2 programu),  

c) doklad o podlahové ploše bytů v panelovém domě, na jehož opravu byl 
poskytnut úvěr,  

d) zprávu o energetickém auditu dle § 9 odst. (1) zákona 406/2000 Sb.  

e) průkaz energetické náročnosti budovy podle požadavků stanovených 
Vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, a to v případě, že 
oprava nebo modernizace panelového domu je provedena ve smyslu změny 
stavby podle stavebního zákona nebo ve smyslu větší změny dokončené budovy 
podle zákona o hospodaření s energií (od 1. ledna 2009). 

Další informace na: 

http://www.sfrb.cz/programy/?sh_itm=717a863be8c20d233bff3b70288c08d1 

Státní fond životního prost ředí – Národní programy 

Realizaci části B Státního programu zajišťuje Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
z pověření Ministerstva životního prostředí. SFŽP zajišťuje rovněž plnění 
Operačního programu životní prostředí.  

Část B Státního programu je zaměřena na podporu různých projektů na využívání 
OZE, včetně kotlů na spalování biomasy, solárních systémů pro přípravu TUV a 
vytápění,  tepelných čerpadel, malých vodních elektráren, větrných elektráren, 
kogeneračních jednotek na bázi biomasy a bioplynu a demonstrační projekty 
solárních fotovoltaických systémů na školách (program „Slunce do škol“). 

Podporu pro vhodné projekty mohou získat fyzické i právnické osoby. K žádosti je 
vždy nutno přiložit zprávu o energetickém auditu. Formy podpory zahrnují: 
investiční dotace / měkké půjčky / dotace úroků z úvěrů / kombinace dotace a 
půjček / refinancování již uskutečněných projektů. 

Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí již dnes 
podporují výměny kotlů na uhlí za vytápění obnovitelnými zdroji a také instalace 
solárních kolektorů na ohřev vody.. 

Kontaktní adresa: 
Státní fond životního prostředí  
Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11−Chodov  
tel.: 267 994 300  
fax: 272 936 597  
web: http://www.sfzp.cz/sekce/94/narodni-programy/ 
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GIS – Green Investment Scheme 

Od dubna 2009 na tuto podporu naváže rozsahem unikátní dotační program pro 
domácnosti, pro který bude na čtyřleté období k dispozici až 25 miliard korun a 
který bude zaměřen jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při 
rekonstrukcích budov a v novostavbách. Tento program bude financován z prodeje 
tzv. emisních kreditů v mezinárodním obchodování podle Kjótského protokolu. 

V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno 
kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, 
náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná 
tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také 
nová výstavba v pasivním energetickém standardu. 

Předpokládané oblasti podpory: 

A. Úspory energie na vytápění v obytných budovách (komplexní zateplení obálky 
rodinných a bytových domů vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu 
budovy) - kvalitní zateplení vybraných částí obálky rodinných a bytových domů 
(realizace sady opatření z nabídnutého výběru) 

B. Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu  - podpora novostaveb 
rodinných a bytových domů v pasivním standardu 

C. Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody - výměna 
neekologického vytápění v rodinných a bytových domech (kotle na tuhá a kapalná 
fosilní paliva, elektrické vytápění) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu a za 
tepelná čerpadla se stanoveným minimálním topným faktorem při daných teplotních 
charakteristikách 
� instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do nízkoenergetických 

novostaveb rodinných a bytových domů 

� instalace solárně-termických kolektorů na obytné budovy 

Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na stávající program, 
jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními 
charakteristikami než doposud. Žadatelé instalující zdroj splňující pouze emisní 
třídu 3 tedy musí o dotaci zažádat do konce března v rámci stávajícího programu 
podpory. 

Zpětné podávání žádostí na již zrealizované akce bude v rámci nového programu 
omezeno. Nebude možné podpořit akce dokončené před před jeho vyhlášením. 
Rozhodným datem bude u obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukcí budov 
datum převzetí stavby od dodavatelské firmy, u novostaveb pak datum kolaudace. 
Realizace opatření bude muset být provedena kvalifikovanou dodavatelskou firmou. 

Vyhlášení programu a zveřejnění podrobných podmínek podpory (včetně výše 
dotací) se předpokládá v březnu 2009. Podávání žádostí bude možné od dubna 
2009. Předpokládá se průběžné trvání programu až do konce roku 2012. 

Do administrace programu se předpokládá zapojení finančních institucí (bank, 
stavebních spořitelen apod.). Žádost tedy bude možné kromě krajských pracovišť 
Státního fondu životního prostředí podávat také na pobočkách těchto institucí. O 
dotaci na více opatření bude možné žádat v jedné žádosti. Některé kombinace 
opatření (typicky zateplení a výměna zdroje) budou zvýhodněny dotačním 
bonusem. 
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Doporučujeme sledovat na: http://www.sfzp.cz/clanek/94/795/programy-podpory-
obnovitelnych-zdroju-a-uspor-energie-pro-rodinne-a-bytove-domy-v-roce-2009/ 

Zateplování panelových bytových domů nebude z tohoto programu podporováno. 
Podpora pro panelové domy je možná z programů Ministerstva pro místní rozvoj. 
Zájemcům o dotaci tedy doporučujeme před početím realizace projektu vyčkat 
zveřejnění podrobných podmínek podpory. 
 

Fond Phare energetických úspor ČSOB 

Fond energetických úspor Phare je revolvingový fond, poskytující půjčky na 
projekty zaměřené na dosažení energetických úspor. Fond spravuje 
Československá obchodní banka (ČSOB), která jej zařadila do nabídky svých 
služeb jako zvláštní úvěrový produkt umožňující poskytování dotovaných půjček 
zájemcům, kteří předloží svůj návrh projektu odpovídající určitým parametrům a 
požadavkům.  

V rámci ČSOB Programu na podporu energetických úspor lze k úvěru navíc získat 
dotaci ve výši 1 % z objemu vyčerpaného úvěru. Podmínkou je použití úvěru k 
financování nákladů investiční akce, která přinese prokazatelné úspory energií. 
Dotaci můžete získat zejména v případech, je-li úvěr čerpán na finanční krytí 
komplexního zateplení nebo výměny oken, na pořízení nového výtahu nebo 
výstavbu vlastních zdrojů tepla a teplé vody. Maximální objem dotovaného úvěru 
pro jeden subjekt může činit až 50 milionů Kč s výší dotace až 500 000 Kč.  

Mezi další přednosti těchto úvěrů patří: 

� dlouhá doba splatnosti,  

� příznivá úroková sazba,  

� čerpání a splácení úvěru podle potřeb klienta,  

� přijatelné požadavky na zajištění úvěrů bez nutnosti zapojovat do financování 
vlastní zdroje,  

� možnost kombinace úvěrů s produkty ČMZRB v rámci Programu Panel (dotace k 
úrokové sazbě, záruka),  

� není požadováno zpracování posudku o odhadní ceně nemovitosti,  

� možnost získat dotaci k úvěru i pro nepanelové domy. 

Kontaktní adresa: 
ČSOB − Československá obchodní banka  
Na Příkopě 14, 115 20  Praha 1  
tel.: 261 354 107, Ing. Miroslava Novotná  
fax: 224 225 282  
web: http://www.csob.cz ,  
bezplatná infolinka: 800 110 808 
 
Informace také na: 
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Firmy/Bytova-druzstva/Uvery-pro-bytova-druzstva-a-
spolecenstvi-vlastniku-jednotek.htm 
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10. ZPRACOVATEL ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE 

Zpracovatel ÚEK:  ENVIROS, s.r.o. 

 
Název ENVIROS, s. r. o. 

Právní forma organizace Společnost s ručením omezeným 

Statutární zástupce Ing. Jaroslav Vích, ředitel společnosti 

Odpovědný zástupce ve věcech technických Ing. Vladimíra Henelová 

Adresa společnosti Na Rovnosti 1, 130 00  Praha 3 

IČ 61503240 

DIČ CZ61503240 

Telefon (+ 420) 284 007 499 

Fax (+ 420) 284 861 245 

E-mail jaroslav.vich@enviros.cz 

Bankovní spojení ČSOB č. ú. 0900107743/0300 

Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 31001 

Počet zaměstnanců 30 

Počet odborných pracovníků 26 

Počet auditorů 12 

Z toho osvědčení MPO 7 

Společnost je členem Pracovní skupiny pro EPC při Hospodářské komoře ČR, 
členem Pracovní skupiny pro energetickou účinnost v rámci IPPC při MPO, členem 
Asociace energetických manažerů, Energetické sekce při Hospodářské komoře ČR. 
Jednotliví zaměstnanci jsou pak členy Asociace energetických auditorů, zařazeni do 
Registru národních poradců při CzechInvest (pro přípravu projektů pro Operační 
program průmysl a podnikání). Společnost se podílela na přípravě Implementačního 
dokumentu pro SFŽP (čerpání Priority 3 OPŽP). 

Od roku 2006 je společnost ENVIROS, s. r. o., držitelem certifikátů, osvědčujících, 
že její systém řízení splňuje požadavky na systém řízení jakosti podle normy 
EN ISO 9001:2000 a systém environmentálního managementu podle normy EN ISO 
14001:2004. 

Na řešení ÚEK se subdodavatelsky podíleli: 

� Ing. Zdeněk Štekl (potenciál úspor paliv a energie v budovách, Potenciál využití 
OZE) 

� Ing. Otakar Hrubý (bilanční výpočty energetických a emisních bilancí, 
hodnocení dat, výstupy a podklady v GIS, získávání a kontrola dat, apod.)  
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11. SEZNAM ZKRATEK 
 

BD Bytové domy 
CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

CZT Centralizované zásobování teplem 
ČEA Česká energetická agentura (dnes již zrušena) 

ČEPS   Česká elektrizační přenosová soustava 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČS Česká spořitelna, a.s. 

ČSOB Československá obchodní banka 
ČSÚ Český statistický úřad 

ČU Černé uhlí 

EAGGF  Evropský garanční a záruční fond pro zemědělství 
EC Evropská komise (European Commission) 

EC Energy Contracting (energetický kontrakting) 

EH Energetické hospodářství 
EIS  Energetický informační systém 

EKIS Energetické konzultační středisko ČEA 

EPC 
Energy Performance Contracting – Energetické služby se 
zaručeným výsledkem (metoda financování realizace 
energetických úspor) 

ERÚ Energetický regulační úřad 

ESZ Energetické služby se zárukou 

EU Evropská unie 

ET Emissions Trading (Emisní obchodování) 

EUROSTAT Evropské statistické centrum 
FINESA Financování energii spořících aplikací, program ČS, a.s. 

GIS Geografické informační systémy 

GIS Green Investment Schneme (Zelená úsporám – schéma MŽP 
z finančních prostředků za odprodej emisních povolenek CO2) 

GJ Giga Joule = 109 Joule 

GWh Gigawatthodina = 109 Watthodin 
HDP Hrubý domácí produkt 

HU Hnědé uhlí 

CHKO Chráněná krajinná oblast 
KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

kWh Kilowatthodina = 103 Watthodin 

KÚ Katastrální území 
LTO Lehký topný olej 

MO Maloodběr 
MŠ Mateřská škola 

MěÚ Městský úřad 
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MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MVE Malá vodní elektrárna 
MW Megawatt 

MWe Megawatt elektrického výkonu 

MWt Megawatt tepelného výkonu 
MWh Megawatthodina = 106 Watthodin 

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
nn Nízké napětí 

NTL Nízkotlak  (sítě zemního plynu) 

NOx Oxidy dusíku 
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OkÚ Okresní úřad 

OU Urbanistický obvod 
OZE Obnovitelné zdroje energie 

PB Propan-butan 

RD Rodinné domy 
REZZO Registr zdrojů znečišťování ovzduší 

SCZT Soustava centralizovaného zásobování teplem 

SEI Státní energetická inspekce 
SFŽP Státní fond životního prostředí 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 2001, Českého statistického úřadu 
SO2 Oxid siřičitý 

STL Středotlak (sítě zemního plynu) 

SWOT Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats – Silné a slabé 
stránky, příležitosti a hrozby 

TP Tuhá paliva 

TTO Těžký topný olej 
TUV Teplá užitková voda 

TV Teplá voda (stejný význam jako TUV, který se již přestal v zákonu 
č. 406/2000 Sb. v platném znění, používat) 

ÚEK Územní energetická koncepce 

ÚPn Územní plán 

ÚT Ústřední vytápění 
VO Velkoodběr  

VTL Vysokotlak  (sítě zemního plynu) 

ZP Zemní plyn 
ZSJ Základní sídelní jednotka 

ZŠ Základní škola 
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