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Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných 
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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 

Rozloha města činí celkem 3 947 ha. Město zaujímá asi 6 % rozlohy Zlínského 
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 

K 31.12.2007 bylo v Rožnově pod Radhoštěm celkem 17312 obyvatel, z toho 8359 
mužů a 8953 žen. Nejvíce obyvatel žije v ZSJ 1.Máje – Písečná, na Koryčanských 
Pasekách a Hradišťku. 

Obrázek 1: Člen ění m ěsta na základní sídelní jednotky 
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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 
místního obyvatelstva, a to i přesto, že Rožnov pod Radhoštěm je regionálním 
centrem cestovního ruchu a souvisejících služeb – ubytování, stravování. 

Celé území Rožnova je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 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.  

Prioritou je také ochrana ovzduší, která je zhoršována narůstající dopravou a 
nárůstem spalování tuhých paliv v nevyhovujících a mnohdy zcela zastaralých 
kotlích. Město Rožnov pod Radhoštěm je vyhlášené v roce 2006 i 2007 jako oblast 
se zhoršenou kvalitou ovzduší – v roce 2005 došlo 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 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. Výsledky rozptylové studie 
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.  

Obrázek 2: Modelové pole denních pr ůměrných koncentrací polétavého prachu PM 10 

 
Zdroj: Rozptylová studie města Rožnov pod Radhoštěm, Mgr. J. Bucek, 2005 
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2.2 Analýza spot řebitelských systém ů a jejich nárok ů v dalších 
letech 

Poptávka po energii v domácnostech  

Poptávka po energii byla zjišťována zejména z dat dodavatelů paliv a energie, z 
analýzy bytového a domovního fondu, osobním průzkumem. 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. 
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 %. 

Počet bytů napojených a odebírajících zemní plyn pro potřeby vytápění byl 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. 

Obrázek 3: 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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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 .  
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Na území KÚ Rožnova pod Radhoštěm tvoří dodávka tepla ze soustavy CZT do 
sektoru obyvatelstva 32%, v některých základních sídelních jednotkách více než 90 
%. 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. 

Výhled v poptávce po energii v domácnostech 

Prognóza počtu nových bytů vychází zejména z platného ÚPn. 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. 

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 
snížení spotřeby a dosažení úspor), a jako energetická poptávka bytové zástavby 
na rozvojových plochách. Výsledné výpočty jsou uvedeny v kapitole energetických 
bilancí. 

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. 

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 zařízení - 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.  

� Základní školy, základní umělecké 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.  

� 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. 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – STRUČNÁ ZPRÁVA PRO RADU
MĚSTA

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
9 

Na území města jsou dále provozována kulturní a pietní zařízení, zdravotnická 
zařízení a zařízení soc. péče (jedno sdružené ambulantní zařízení a jedno 
detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci, 10 
samostatných ordinací praktického lékaře pro dospělé a jedno detašované 
pracoviště), sportovní zařízení (zejména krytý bazén s tobogánem, koupaliště, 
atypický vyhřívaný bazén, fitcentrum a posilovna, zimní stadion), objekty  
administrativy, správy a místního hospodářství, ubytovací a stravovací kapacity (26 
ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 1.981 lůžek, 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.  

Tabulka 2: 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           

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. Výpočty energetických 
nároků jsou uvedeny v podrobných přílohách a jejich výsledky v kapitole 
energetických bilancí. 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. 
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Veřejné osv ětlení   

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. Tat 
spotřeba se do výhledu výrazně nezmění.  

Průmysl, zem ědělství a podnikání  

Město Rožnov pod Radhoštěm se stalo postupně významným průmyslovým městem 
na území Zlínského kraje. Převažuje průmysl elektrotechnický a textilní. 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). Bez ohledu na stav areálu a jeho plošná 
omezení patří tento areál k nejvýznamnějším rozvojovým plochám pro účely 
podnikání ve městě. Teprve po vyčerpání územních kapacit průmyslového areálu 
by se měly  využívat plochy, které pro výrobní činnosti ÚPN navrhuje mimo toto 
území. Nové plochy pro výrobu jsou navrženy v bezprostřední blízkosti 
průmyslového areálu západním směrem od města, t.j. na k.ú. Zubří. Zemědělská 
produkce je zaměřena na chov dobytka, ovcí a zpracování dřeva. 

Primární spotřeba paliv a energie činí v průmyslu a zemědělství 381 099 GJ/rok a 
zahrnuje paliva na vstupu do výrobních procesů a do procesů přeměn ve zdroji 
soustavy CZT (převažují). Konečná spotřeba v průmyslu činila v roce 2007 celkem 
154 422 GJ/rok.  V konečné spotřebě převládá v průmyslu Rožnova pod radhoštěm 
dodávka tepla ze soustavy CZT (v areálu bývalé Tesly) nad zemním plynem 
v decentralizovaných kotelnách. 

Obrázek 4: 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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3. ROZBOR MOŽNÝCH ZDROJŮ A ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S 
ENERGIÍ 

3.1 Zásobování m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm elektrickou energií 1 

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.  

Řešeným územím prochází též vedení VVN 220 kV č. 270 a vedení VVN 110 kV č. 
649 – 650. Linky 22 kV jsou vyvedeny z rozvodny R110/22 kV kabelovým vedením 
a později přechází na venkovní vedení VN. V lokalitě Rožnova pod Radhoštěm, 
Tylovic a Hážovic je provozováno 77 transformoven, z toho 58 distribučních, s 
instalovaným výkonem transf. strojů 29 080 kVA. V transformovnách je dostatečná 
výkonová rezerva cca 3.800 kVA2. 

Ve výhledu není uvažováno se 
změnami s výjimkou běžné údržby 
a revizí u nadřazené sítě ZVN a 
VVN. V těchto zařízeních ČEZ 
Distribuce, a.s. však plánuje 
výstavbu nového vedení 2x110 kV 
– VVN – Zubří – Hutisko. Je nutno 
zachovat potřebný koridor trasy 
(ochranné pásmo vedení). Koridor 
respektuje navrhovanou trasu. 

Rozvody VN ve městě jsou 
vesměs kabelové. Část kabel. 
vedení je též na východním okraji 
města (Tylovické horečky). Dle 
postupu výstavby a potřeb 
odběratelů budou budovány nové 
trafostanice vč. přívodů VN 
kabelovým resp. venkovním 
vedením. Trafostanice 22/0,4 kV - 
zásobování jednotlivých lokalit pro 
novou výstavbu el. energií bude 
prováděno dle místních možností, 
jednak přímo ze stávající sítě NN, 
zvýšením výkonu stávajících 
trafostanic, ale hlavně výstavbou 
nových trafostanic v jednotlivých 
lokalitách. V průmyslové sféře je 
možno zajisti zvýšení příkonu pro 
jednotlivé odběratele výměnou 
transformátorů. Stávající síť NN 
venkovním vedením je nutno 
postupně rekonstruovat. 

                                            
1 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. 
2 Převzato z Územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm 
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3.2 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. Z VTL je veden VTL přívod 
k regulačním stanicím pro průmyslový areál bývalého podniku TESLA, který má 
samostatnou regulační stanici, dále pokračuje k regulační stanici (RS 1) 
VTL/STL/NTL 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. Druhá regulační 
stanice redukující vysokotlak na STL a NTL je umístěna v severní částí města na 
ulici Lesní v lokalitě Rybníčky. Třetí regulační stanice označená RS3 je umístěna 
na Bezručově ulici a je propojena středotlakým rozvodem DN 150 mm z RS 1 a RS 
3. Celková kapacita regulačních stanic činí cca  9.000 m3/hod. 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 středotlak3. 

Obrázek 5: Trasování distribu čních sítí zemního plynu na území m ěsta Rožnov pod 
Radhošt ěm 

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

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. Způsob zásobování zemním plynem je v ÚEK navržen pro vhodné 
rozvojové plochy v dosahu stávajících sítí. 

                                            
3 Převzato z Územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm 
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3.3 Soustava CZT na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

Soustava centrálního zásobování obyvatelstva teplem se skládá z parního zdroje 
na výrobu tepla, rozvodů páry, hlavní výměníkové stanice pára/voda, primárních 
rozvodů horké vody, výměníkových stanic horká voda/ otopná voda, sekundárních 
rozvodů až na patu každého objektu a objektových předávacích stanic 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. 

Zdrojem tepla je původní parní kotelna firmy Tesla, která je dosud vybavena 
původními třemi kotli z období výstavby kotelny (kotle K2 a K7 jsou po generální 
opravě z roku 2002) a doplněna dalším novým kotlem v roce 2005. V areálu 
bývalého závodu Tesla je teplo vedeno parovody. Primární horkovodní rozvody jsou 
rozděleny na průmyslové okruhy a okruhy pro bytové domy. Celková délka 
primárních rozvodů firmy ENERGOAQUA dosahuje délky cca 22 kilometrů. 

Výměníkové stanice pro bytovou sféru (primár/sekundár) - nejkratší ze 7mi 
horkovodních větví je vedena směrem na Jižní město a je ukončena výměníkovou 
stanicí Jižní město. Z další horkovodní větve, která vede ulicí 1.Máje, jsou teplem 
zásobovány výměníkové stanice VS 1.Máj2 a VS 1.Máj3. 

Obrázek 6: Distribu ční sít ě soustavy CZT na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 

 
Zdroj: Energoaqua, a.s., MÚ, zpracoval Ing. Hrubý 

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). Sekundární rozvody byly v posledních 10 let 
zcela rekonstruovány - rekonstrukce sekundárních rozvodů z VS Jižní Město byla 
provedena v roce 1997, z VS 1.Máj2 v roce 2005, z VS 1.Máj3 v roce 2003, z VS 
Koryčanské Paseky v létech 1997 až 1998. V roce 2006 byla provedena 
rekonstrukce rozvodů z VS Dolní Paseky4, v roce 2007 proběhla rekonstrukce 
rozvodů z VS Dolní Paseky3. Ve VS Dolní Paseky1 byla rekonstrukce – instalace 
OPS  provedena v roce 1995. 
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3.4 Energetické a technologické zdroje na území m ěsta 

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. 
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. Mobilní zdroje jsou začleněny v dílčím souboru REZZO 4.  

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 3:  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 

Zdrojů REZZO 2 je na území města evidováno 27. 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. 

Údaje o malých podnikatelských zdrojích znečištění (REZZO 3) byly poskytnuty 
zpracovateli ÚEK Městským úřadem. 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. 
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Obrázek 7: Lokalizace zdroj ů REZZO 1 a 2 na území Rožnova pod Radhošt ěm 

 
Zdroj: ČHMÚ, MÚ Rožnov pod Radhoštěm, RWE Group, a.s. 
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4. CELKOVÁ SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE VE VÝCHOZÍM ROCE 
ÚEK 

4.1 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 8: 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
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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).  

4.2 Kone čná 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. 
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Obrázek 9: 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 4: 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. 

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 v závěrečné zprávě a její přílohové části. 

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. Porovnání vypovídá o 
tom (i přes chybějící údaje o dodávce elektrické energie v roce 2007), že se na 
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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.  

4.3 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 základních škodlivin na území města jsou 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.  

Tabulka 5: 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 

Obrázek 10: 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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5. SOUSTAVA CZT – ANALÝZA A DOPORU ČENÍ 

5.1 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 1%.  

Tabulka 6: Základní údaje o spot řebě paliv a pr ůměrných cenách za roky 2005 až 2007. 

Položka Jednotka  Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
Platba za ZP tis.Kč/rok 44 993 40 395 32 425 
Platba za TTO tis.Kč/rok 27 957 39 272 30 368 

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

Tabulka 7: 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 GJ/rok 236 682 175 970 166 573 

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 

Vlastní spotřeba ENERGOAQUA GJ/rok 15 554 15 473 15 674 

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

Přímí odb ěratelé tepla z horkovodní sít ě představují významné portfolio 
odběratelů tepla. 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. Přehled o vývoji dodávek tepla za poslední tři roky - v členění 
externí odběratelé a ENERGOAQUA je uveden v následující tabulce:  

Tabulka 8: M ěsíční údaje o spot řebě paliv a výrob ě páry na jednotlivých kotlích roce 2007. 

Rok 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) 
Rok 121 156 26 319 74 188 25 400 66 805 18 080 

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.  Přehled o odběrech tepla z 
výměníkových stanic za poslední tři roky je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 9: 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) 
Celkem 144 122 132 953 119 101 
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Obrázek 11: 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. 

Ztráty tepla p ři provozu soustavy CZT firmy ENERGOAQUA  

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

Obrázek 12: Ro ční bilance a ú činnost výroby tepla  

 

Palivo 100%

Po ztrátách horkovod ů 76,6%

Po ztrátách parovod ů, 
horkovod ů a teplovod ů

 69,3%

Práh kotelny 88,2%

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%

 
 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – STRUČNÁ ZPRÁVA PRO RADU
MĚSTA

 
  

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 
21 

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. 

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. 

5.2 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 roce 2007 a 2008 následující: 

� 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. 

 

Na ceny tepla má 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 %. 

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. 
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Obrázek 13: P řehled cen tepla ve vybraných soustavách CZT – návrh  cen 2008 – dodávky do 
sekundárního rozvodu 

Cena tepla z domovní p ředávací stanice, návrh 2008, palivo ZP, TTO
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Zdroj: Energetický regulační úřad 

5.3 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 – decentralizovaná varianta 

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

4. 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. 

Varianta 1 – malá kogenerace  

V této variantě se počítá se stávajícím způsobem zásobování odběratelů teplem. 
Stávající centrální kotelna bude navíc vybavena novým plynovým motorem na 
výrobu elektrické energie, přičemž teplo spalin tohoto motoru bude použito na 
ohřev zpátečky horkovodu. 

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. Návrh vhodné velikosti 
kogenerační jednotky vychází z předpokladu, že kogenerační jednotka bude volena 
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tak, aby i při plném výkonu této jednotky byl i v letních měsících umožněn provoz 
kotle K3.  

Tabulka 10: Charakteristické  parametry zvolené kog enera ční jednotky a vybrané provozní 
údaje 

Položka Hodnota Jednotka 
Tepelný výkon kogenerační jednotky 674 kWtep 
Elektrický výkon kogenerační jednotky 580 kWel 
Předpokládaná doba plného provozu kogenerační jednotky 6 700 h/r 
Předpokládaná výroba elektrické energie 4 408 MWh/r 
Celkové investiční náklady na instalaci kogenerační jednotky 10 860 tis.Kč 
Prostá návratnost vložených investičních prostředků 3,5 roky 

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. 

Varianta 2 – úplná decentralizace výroby tepla  

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 modernizované 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.  

Při realizaci 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. Před realizací varianty decentralizace by bylo nutno zpracovat 
podrobnou rozptylovou studii. 

Tabulka 11: 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 12: 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. 

Varianta 3 – dopln ění kotelny parním kotlem na biomasu  

V této variantě se uvažuje s doplněním parní kotelny novým kotlem na biomasu 
(uvažuje se ve výpočtech 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 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. P ředpokládaná 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 

Tabulka 13: 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 
Předpokládané náklady na štěpku 25 339 TKč/rok 
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Položka Hodnota Jednotka 
Předpokládané náklady na ZP 36 542 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 
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. 

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. 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. 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. 

5.4 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 14: 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 
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5.5 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. 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. 

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. 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 každém případě jsou 
v důsledku odpojování poškozeni ostatní odběratelé ze 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. 
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6. HODNOCENÍ DOSAŽITELNÝCH ÚSPOR PALIV A ENERGIE 

6.1 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. 

6.2 Potenciál úspor energie v bytovém sektoru celke m 

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).  

Obrázek 14: Technický potenciál úspor energie v byt ovém sektoru v roce 2028 ( MJ ) 

Technický potenciál úspor v bytovém sektoru

44,3

11,3

1,0 3,1

vytápění TV vaření nezaměnitelná elektřina
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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. Úspory energie na vytápění 
se 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 15: 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. 

Potenciál úspor v terciárním sektoru celkem  

Celkový  technický potenciál úspor energie v terciárním sekt oru představuje 
23947 GJ/rok , což je přibližně 23,7 % současné celkové spotřeby energie v 
terciárním sektoru. Technický potenciál úspor je největší ve sféře vytápění ( 41,0 % 
současné spotřeby ).  

Obrázek 15: Technický potenciál úspor energie v ter ciárním sektoru v roce 2028 (MJ/rok) 

Technický potenciál úspor v terciárním sektoru

18,2

2,8

1,0 0,8 1,2

vytápění TV chlazení a klimatizace vaření nezaměnitelná elektřina
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Celkový ekonomický potenciál úspor energie v terciá rním sektoru do roku 
2028 představuje 9 946 GJ/rok. 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). Úspory energie na 
vytápění se v tomto sektoru podílejí 59,5 % 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. 

6.3 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 16: 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 

6.4 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 17: 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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7. HODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJ Ů 
ENERGIE 

7.1 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. 

7.2 Využitelný potenciál OZE souhrnn ě 

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: 

Tabulka 18: 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 

Ekonomicky využitelný potenciál (v ekonomicky návratných opatřeních) je nižší – 
tento potenciál byl uplatněn při výpočtu výhledových variant rozvoje energetického 
hospodářství na území města. 
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Tabulka 19: 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 

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 
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sektoru domácností nemá ekvivalentní náhradu, nahradilo v současnosti využívaná 
a výhledově stále obtížněji dostupná fosilní tuhá paliva (uhlí) v lokálních 
topeništích. 

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. 

7.3 Prioritní oblasti pro realizaci projekt ů využití biomasy 

Decentralizované využití biomasy v malých zdrojích  

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). 
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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 
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.).  

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. 
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 takovémto zdroji 
by měla být využívána zejména jinde nevyužitelná spalitelná biomasa (např. 
sláma), která není vhodná k decentralizovanému využití či k produkci ušlechtilých 
paliv na bázi biomasy (pelety, brikety). 
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8. ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ  

8.1 Východiska pro návrh řešení EH 

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, 

c) vyčíslení účinků a nároků variant, přitom se posuzují zejména 

d) komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému,  

e) stanovení pořadí výhodnosti variant z hlediska nejvyššího stupně efektivnosti 
dosažení stanovených cílů místního energetického systému.  

Při řešení ÚEK byly zhodnoceny předpokládané vnější podmínky pro rozvoj 
místního energetického hospodářství – dostupnost a ceny elektřiny, zemního plynu 
a tuhých paliv, jejichž těžba v ČR soustavně klesá a v některých prognózách, 
odvíjejících se od Programového prohlášení vlády ČR je ukončena těžba tříděného 
hnědého uhlí v ČR kolem roku 2020. 

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. 

8.2 Zajišt ění bezpe čnosti a spolehlivosti v zásobování energií 

Pro případ vzniku 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.) 4 

 

                                            
4 Riziko vzniku krizových situací v teplárenství a typový plán jejich řešení, MPO ČR 
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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 

� 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. 

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 
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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. 

8.3 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. 

8.4 Formulace variant rozvoje energetického hospodá řství m ěsta 

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 se zohledněním očekávaného 
vývoje v poptávce po teple v soustavě CZT. 
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Obrázek 16: Stanovení jednotlivých variant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

Tabulka 20: 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 

Energetické nároky nové zástavby na rozvojových plo chách  

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 21: 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 
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 

Stanovení variant 
rozvoje 
energetického 
hospodá řství 

Varianty 
v soustavě CZT 

Varianty ve způsobu 
zásobování 
rozvojových ploch 

Varianty 
v úsporách 
energie a ve 
využití OZE 

Limity - 
ovzduší 

Potenciál 
úspor a OZE 
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Potřeba paliv a el.energie (GJ/rok) nové výstavby na ro zvojových plochách do roku 2028 
Průměrné klimatické podmínky Celkem v GJ/rok 
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.  

Zásobování stávající a nové zástavby ve výhledu  

Uhlí ze spotřeby ve stávající zástavbě 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),  

Tabulka 22: 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 

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. 
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. 

Popis variant řešení energetického hospodá řství  

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 
jsou rovněž vybudovány plynové teplovodní kotelny. Plochy C1, C2 a D1 jsou 
výhledově napojeny na příslušné plynové kotelny, případně jsou vybudovány 
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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. 

Bilan ční výstupy jednotlivých variant  

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. 

Tabulka 23: 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 431 380 455 374 542 888 437 023 445 635 526 733 427 283 

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] 730 155 762 465 689 496 735 426 776 466 697 081 749 427 

  100% 104% 94% 101% 106% 95% 103% 

Tabulka 24: 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 126 677 114 131 115 743 114 131 118 646 122 423 121 820 
Bydlení 357 017 348 765 406 110 348 765 362 916 420 167 366 218 
Nezařazeno 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 

Celkem [GJ] 640 427 608 980 689 496 608 980 620 507 697 081 626 983 

 100% 95% 108% 95% 97% 109% 98% 
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Tabulka 25: 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. 

Tabulka 26: 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 776 466 697 081 749 427 

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 

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 
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Hodnocení variant  

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. 
 

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. 
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9. OPATŘENÍ K REALIZACI ÚEK 
 

Tabulka 27: 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  

 

9.1 Návrh opat ření k realizaci ÚEK 

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.  

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).  
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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 Energoaqa, 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 
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 
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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 
záměnu kotlů a využití biomasy/tepelných čerpadel na vytápění a TV 
v objektech) – odbor životného prostředí. 
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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. 

9.2 Způsob vyhodnocení Územní energetické koncepce 

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) 

� Úspory energie dosažené v sektorech spotřeby, úspora nákladů na energii 
� Počet podpořených projektů energetické účinnosti a OZE – mj. s využitím 

doporučených dotací 

� Energetická spotřeba na 1 obyvatele 
� Měrné emise na GJ spotřeby energie, na obyvatele, na 1 ha 

� Výše ztrát v soustavě CZT 

� Náklady na energii celkem a měrné náklady na m2 podlahové plochy bytů 

� další 
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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 

 

 


