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MANAŽERSKÝ SOUHRN
Územní energetická koncepce statutárního města Olomouc byla zpracována v období 2002-2003. Koncepce je
v souladu se zákonem 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií), se státní energetickou politikou, se státní
politikou životního prostředí. Snižuje energetickou náročnost národního hospodářství, snižuje závislost města na
dovozech energie, zlepšuje stav životního prostředí v městě Olomouci a přispívá k ochraně klimatu Země.
Energetická koncepce se skládá z šesti kapitol:
1.

Rozbor trendů vývoje poptávky po energii

2.

Analýza výrobních a distribučních energetických systémů

3.

Hodnocení využitelnosti potenciálu obnovitelných zdrojů

4.

Prognóza vývoje energetické poptávky

5.

Energetické modelování

6.

Návrh energetického managementu

Souhrnná zpráva není vypracována ve stejném členění jako dokument územní energetické koncepce. Jiné členění
bylo zvoleno především z důvodu potřebného rozsahu této zprávy. Souhrnná zpráva v žádném případě
nenahrazuje dokument ÚEK statutárního města Olomouc, ale podává ve zjednodušené formě základní informace
obsažené v tomto dokumentu.
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1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
1.1. Vnitřní podmínky
Vnitřní podmínky vytvářejí tzv. konkurenční okolí energetických podniků. Tvoří jej především spotřebitelé,
energetické firmy a jejich vlastnící a jejich subdodavatelé. Každý podnik, který chce uspět v soutěži o
spotřebitele musí ctít zájmy nejen spotřebitelů ale i dalších zainteresovaných stran. Odpovědnost za jakost,
uspokojování a překonávání očekávání spotřebitelů má každý pracovník energetického podniku, ale především
jeho vedení, jak ukazuje obrázek. Podniky které chtějí veřejně představit tento přístup k zákazníkům usilují o
získání certifikátu zabezpečení řízení jakosti podle normy ISO EN ČSN 9001.
obrázek 1

Odpovědnost vedení energetického podniku pro zabezpečení jakosti

Uspokojení
spotřebitelů

Vstupy,
nákup
energie

Vedení
energetického
podniku

Uspokojení
vlastníků

Uspokojení
pracovníků

Statutární město Olomouc je územně členěno na 26 místních částí:
•

Olomouc město – 270,44 ha

•

Nová Ulice – 413,45 ha

•

Povel – 125,85 ha

•

Nové Sady – 224,43 ha

•

Slavonín – 576,34 ha

•

Nemilany – 638,21 ha

•

Nedvězí – 333,56 ha

•

Nový Svět – 18,83 ha

•

Holice – 1581,26 ha

•

Hodolany – 421,11 ha

•

Bělidla – 46,33 ha

•

Pavlovičky – 68,59 ha

•

Chválkovice – 763,28 ha

•

Týněček – 247,66 ha

•

Klášterní Hradisko – 94,7 ha

•

Černovír – 551,7 ha
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•

Řepčín –537,25 ha

•

Hejčín – 155,9 ha

•

Neředín – 362,17 ha

•

Topolany – 478,21 ha

•

Chomoutov – 384,49 ha

•

Droždín – 671,08 ha

•

Svatý kopeček – 201,18 ha

•

Radíkov – 79,99 ha

•

Lošov – 983,91 ha

•

Lazce – 106,24 ha

Na následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny základní ukazatele, energetické bilance a struktura spotřeby
paliv a energie města Olomouce.
graf 1

Struktura spotřeby paliv [TJ]
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Vysoký podíl pevných paliv na celkové spotřebě paliv ve městě je zapříčiněn spalováním hnědého a černého uhlí
v Olomoucké teplárně.
graf 2

Spotřeba pevných paliv
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4

CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice a dopravě
Odborů 4, 120 00 Praha 2, tel.: 224 922 989, fax: 224 922 072, e-mail: energetika@cityplan.cz

V teplárně se spotřebovává přibližně 95% pevných paliv z celkové spotřeby pevných paliv ve městě.
Hodnocení výrobních a distribučních systémů
Hlavním distributorem elektřiny na uzemí města je Severomoravská energetika a.s. Město je zásobováno
z napájecích bodů rozvodny 110/22 kV Olomouc – Hodolany a napájecího bodu rozvodny 110/22 kV Olomouc
– sever.
Ve městě jsou dále dostupné síťové rozvody zemního plynu a centralizovaného zásobování teplem. Zemním
plynem zásobuje Olomouc Severomoravská plynárenská a.s.
Zdrojem tepla dodávaného do systému CZT jsou zdroje společnosti Dalkia Morava a.s. divize Olomouc. Jedná
se o teplárnu a špičkovou výtopnu. V následující tabulce je uveden základní popis jednotlivých zdrojů.
tabulka 1

Špičková
výtopna

teplárna

Konfigurace zdrojů Dalkia Morava a.s. divize Olomouc
Označení
kotle

Označení
turbosoustrojí

palivo

K3
K5
K11
K12
K13
K14

TG1
TG3
-

HU (ČU)
ČU
TTO
TTO
TTO (ZP)
TTO (ZP)

výkon
MWt
72,1
141,3
50,5
50,5
50,5
50,5

Celkem

MWe
6,8
41
47,8

Kotel K5 je moderní fluidní kotel uvedený do provozu na konci 90 let minulého století. Fluidní kotel umožňuje
kombinované spalování tuhých fosilních paliv a biomasy. Biomasa může být v palivové směsi zastoupena až
30% podílem. Na následujícím grafu je ukázána spotřeba tepla z tuhých fosilních paliv ve fluidním kotli v roce
2000 a dále změna této spotřeby pokud se na spotřebě tepla bude podílet 30% biomasa.
Spotřeba ve fluidním kotli

spotřeba paliva [GJ/rok]

graf 3
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Jak je z grafu vidět v případě kombinovaného spalování je možné významným způsobem zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie na území města. Potenciál využití biomasy v Olomoucké teplárně závisí na celkové
roční výrobě energií a podílu biomasy na celkové spotřebě tepla v palivu. Při 30% zastoupení biomasy lze
odhadnout potenciál přibližně na 1 000 TJ tepla v palivu.
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V průběhu září 2003 proběhly zkoušky spalování odpadní biomasy (slunečnicové slupky) ve fluidním kotli. Tyto
zkoušky byly úspěšné a v současné době se začíná připravovat zavedení kombinovaného spalování uhlí a
biomasy. Výše podílu spalované biomasy bude záviset na smluvních podmínkách a zvládnutí logistiky dopravy
biomasy.
Dalším významným dodavatelem tepla v Olomouci je OLTERM & TD a.s. jenž v současné době provozuje na
území města celkem 346 tepelných zdrojů o celkovém výkonu 236 MW. Skladba zdrojů je následující:
Předávací stanice:
•

45 parních výměníkových stanic

•

27 horkovodních předávacích stanic

•

170 objektových předávacích stanic

Kotelny:
•

95 plynových kotelen

•

9 kotelen na tuhá paliva

Dopad stávajícího stavu energetiky na životní prostředí
graf 4

Vývoj emisí znečišťujících látek ze zdrojů spadajících do REZZO 1
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V grafu je vidět výrazné snížení SO2 po roce 1998. Důsledkem tohoto snížení bylo zprovoznění nového
fluidního kotle v Olomoucké teplárně.
Potenciál úspor energie v oblasti konečné spotřeby
Nejvíce energie se spotřebuje v sektoru konečné spotřeby v budovách – přibližně 40%. Ve srovnání se zeměmi
EU je měrná spotřeba energie v budovách stále vysoká. Opatření na snížení spotřeby energie jsou:
•

větší informovanost a školení veřejnosti a zástupců státní správy a samosprávy

•

tepelně technická sanace vnějšího pláště budov:

•

instalace regulační techniky u systémů ústředního vytápění.

Významného snížení spotřeby energie lze dosáhnout sanací domovního fondu a při nové výstavbě výstavbou tzv.
pasivních domů. Největší spotřebu totiž tvoří energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Zatímco metou
stavitelů před 20ti lety byly tzv. nízkoenergetické domy, je současným cílem moderního stavebnictví tzv. pasivní
dům. V současné době již existuje v EU několik tisíc takových domů. Tyto domy mají nejen nižší provozní
6
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náklady ale uspoří se i na investicích a reinvesticích do topného systému. Pasivní domy potřebují minimální
množství dodatkové energie.
Z dříve nízkoenergetického standardu se stává v EU zákonem stanovená hranice (ve Spolkové republice
Německo nesmí přesáhnout měrná potřeba energie pouze pro vytápění 70 kWh/m2 za rok). U pasivních domů
se tato hranice snížila až na 15 kWh/m2 za rok. Aby snaha o nepřekročení tohoto limitu nevedla
k nehospodárnosti při užívání jiných spotřebičů, je stanoven limit na celkovou potřebu dodávky energie do
budovy na 42 kWh/m2 za rok. Protože na těchto umělých dodávkách energie do budovy se v nemalé míře podílí
elektřina, při jejíž výrobě dochází většinou k velkým ztrátám, stanovuje se ještě třetí limit - potřeba celkové
primární energie související s dodávkou energie do budovy, který činí 120 kWh/m2 za rok. Obrázek ukazuje
možnost snížení potřeby umělé dodávky energie v takovém domě.
obrázek 2

Snížení potřeby energie výměnou spotřebičů, výstavbou nízkoenergetických a pasivních domů
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1.2. Vnější podmínky
Mezi vnější podmínky ovlivňující energetický systém Olomouce patří především státní energetická politika a
ceny paliv a energií. Podmínky výroby, distribuce a užití energie jsou upraveny především zákony, které
upravují jednotlivé oblasti energetického systému (oblast konečných spotřebitelů, oblast zdrojů primární energie
a oblast přeměny a dopravu energie). Tento zákonodárný proces souvisí s harmonizací českého práva před
vstupem České republiky do Evropské unie.
Pro zajištění úspěšného vstupu ČR do EU a zejména zajištění konkurenceschopnosti ČR v rámci EU, je třeba :
•

Přizpůsobit trh s energií novým pravidlům podnikání v energetice, které se vyznačuje vytvořením
společného trhu s elektřinou a plynem v EU.

•

Zvýšení účinnosti užití energie ve všech oblastech spotřeby snižující měrnou spotřebu energie.

•

Zvýšení účinnosti energetických přeměn a snižování ztrát při dopravě energie.

Energetická legislativa
Nejdůležitější zákony energetické legislativy současně platné v ČR jsou:
Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (Energetický zákon) ze dne 28. listopadu 2000
Pro tento zákon se vžil název „Velký energetický zákon“. Zákon se dotýká pouze síťových energetických
odvětví elektřiny, zemního plynu a teplárenství. Nezabývá se těžbou ani zušlechťováním paliv.
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V elektroenergetice se zákon nevztahuje na nesíťovou elektřinu (akumulátory, suché články, agregáty pro
výrobu elektřiny nepropojené s elektrizační soustavou apod.), v plynárenství se zákon nevztahuje na nesíťovou
distribuci zkapalněných a stlačených plynů, v oblasti zásobování teplem se zákon nevztahuje na individuální
výrobou tepla bez dodávky třetím subjektům.
Hlavním cílem zákona je uvedení české energetické legislativy do souladu s liberalizačními směrnicemi EU. Pro
liberalizaci podnikání byl v oblasti elektroenergetiky přijat regulovaný přístup třetích stran k elektrickým sítím
(přenosová soustava, distribuční soustavy).
obrázek 3

Otevírání trhu s elektřinou podle zákona č. 458/2000 Sb.
1.ledna
1. ledna2006
2007
Uvolnění
trhu

1. ledna 2005
1. ledna 2003

1. ledna 2002

> 100 MWh

Všichni držitelé
licencí na
výrobu elektřiny

> 9 GWh

Spotřeba > 40 GWh
Oprávněný
zákazník

Úplná
liberalizace trhu

> 10 MW e
Regulovaný
přístup

Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií ze dne 25. října 2000
Zákon, pro který se vžil název „Malý energetický zákon“, stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických
osob při nakládání s energií, které vedou ke zvyšování hospodárnosti užití energie, šetrnému využívání
přírodních zdrojů v České republice i ochraně životního prostředí, a které podporují spolehlivost zásobování
energií, konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj společnosti.
Zákon je zaměřen na snižování energetické náročnosti české ekonomiky a upravuje:
•

tvorbu státní a územní energetické koncepce

•

tvorbu národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných
zdrojů

•

účinnost užití energie

•

využívání kombinované výroby elektřiny a tepla

•

energetické štítkování

•

energetické audity.

Další zákony důležité pro komunální energetickou politiku jsou:
•

zákon č. 50/1976 Sb., stavební

•

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

•

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

•

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
8
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•

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

•

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

•

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

•

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

•

zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

•

zákon č.254/2001 Sb. zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Ceny paliv a energií
Tak jako byl pro celý svět i země Evropské unie předělem rok 1974 - rok první ropné krize (a v důsledcích
světové energetické krize), byl pro Českou republiku předělem rok 1989 - rok politických změn, které
odstartovaly transformaci hospodářství z ústředně státem řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. Dalšími předěly
jsou termíny zavedení liberalizačních směrnic EU, tj. únor 1999 pro elektřinu a srpen 2000 pro zemní plyn.
V transformaci českého hospodářství je nutné rozlišit 3 pohyby cen energie, které lze ještě očekávat:
•

Omezení (případně zrušení) regulace cen a jejich ustálení na tržní hodnotě podle pravidel v duchu
liberalizačních směrnic EU.

•

Promítnutí energetické politiky EU do politiky ČR - realizace státní energetické politiky bude muset
být v souladu se směrnicemi EU, včetně ovlivňování chování spotřebitelů, makroekonomických
ukazatelů a dopadů na životní prostředí.

•

Internalizace externích nákladů souvisejících se spotřebou energie, tj. zejména zavedení
environmentálních daní souvisejících s globálními vlivy na životní prostředí - tento proces již v zemích
OECD započal.

•

Možné flexibilní mechanismy, např. obchodování s emisemi či certifikovanou „zelenou“ elektřinou.

V současné době již prakticky žádná energie není dotována, tj. cena se nepohybuje pod jejími výrobními
náklady. Promítnutí směrnic EU do energetické politiky státu, bylo v České republice kontinuálně zajištěno
energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., který odpovídá oběma liberalizačním směrnicím EU. Zavádění
environmentálních daní spočívá v současné době na dobrovolnosti jednotlivých států a bude zřejmě
koordinováno směrnicemi v rámci EU.
Ceny paliv a energií se budou v nejbližší době měnit především v důsledku sbližování cen (kromě uhlí) v ČR a
EU. Z tohoto postupného srovnávání cen vyplývá výraznější zvyšování některých cen energií a paliv pro
domácnosti v porovnání s průmyslem.
Předpověď budoucího vývoje cen energií je provedena na základě analyzovaných poměrových ukazatelů,
prognózy vývoje světové ceny ropy, prognózy dopadů liberalizačních směrnic EU a odhadu
makroekonomického a politického vývoje do roku 2016.
ČR se přippojí k EU 1. května 2004. Měnová unie a liberalizační směrnice 96/92/EC a 98/30/EC budou přispívat
k pokračující konvergenci cen energií pro průmysl i pro domácnosti v rámci společenství EU. Nepředpokládá se
devalvace české koruny. Předpokládá se, že hospodářský vývoj v ČR bude úspěšný. ČR v roce 2011 předstihne
některé nejchudší dnešní členské státy EU a životní úrovní se bude řadit do střední skupiny zemí EU.
Nepředpokládají se významné hospodářské krize. Přechodné turbulence mohou být provázeny pohybem cen
ropy, po jejich odeznění se však předpokládá návrat na původní prognózovanou trajektorii.
Nepředpokládají se vojenské konflikty (včetně občanských válek) na území strategických ropovodů a plynovodů
vedoucích do EU a ČR ani v oblastech zdrojů ropy a zemního plynu, které tyto ropovody a plynovody napájejí.
V cenové prognóze není uvedena předpokládaná ale dosud nejasná a nejednoznačná internalizace externích
nákladů formou zavedení jednotné daně z CO2 (v rámci směrnice EU), případně vliv flexibilních mechanismů
pro snižování emisí skleníkových plynů.
Předpověď cen energií předpokládá střední scénář rovnoměrného růstu ceny ropy na hodnotu 31,5 USD/barel v
roce 2016.
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2. ENERGETICKÉ MODELOVÁNÍ
2.1 Formulace variant
Varianta 1 (referenční scénář)
Tento scénář představuje nulovou změnu. Jde v podstatě o stav energetického systému v roce 2000. Tento scénář
je ovšem nepravděpodobný, neboť nezahrnuje technologický vývoj a změnu reálných podmínek. Je nazván
referenční, neboť představuje výchozí stav pro modelování.
Varianta 2 (scénář přirozeného vývoje)
Tento scénář je sestaven podle mezinárodní metodiky pro stanovení základní linie vývoje (baseline). Jedná se o
očekávaný přirozený vývoj energetického systému. To znamená, že při obnově energetického systému se
postupně uplatní očekávané ekonomicky dostupné technologie. Předpokládá se současný stav (reálných)
legislativních podmínek vymezujících energetické podnikání a omezujících prostor pro rozhodování.
Předpokládá se ekonomické chování spotřebitelů i dodavatelů energie. To znamená, že investiční rozhodování
obou skupin bude vycházet z nabídky uvažovaných dostupných technologií v daném období, jejich ekonomické
výhodnosti, aktuálních cen energií na trhu a dodržení legislativních omezení včetně plnění mezinárodních
závazků.
Varianta 3 (scénář cíleného vývoje)
Tento scénář představuje aktivní přímé ovlivňování spotřebitelů energie pomocí podpor a úlev a nepřímé
ovlivňování strany dodavatelů energie při dodržení principu rovné příležitosti a nenarušování soutěžního
prostředí. Tento scénář vyjadřuje využití dodatečných zlepšení, jichž lze ve srovnávacím období reálně
působením veřejného sektoru dosáhnout (princip dodatečnosti - additionality). Zásada spolufinancování
investorem umožňuje pro tento scénář získávat i veřejné prostředky vně městského rozpočtu (podpory z fondů
ČR, strukturálních a jiných fondů EU, globálních fondů atp.).

2.2 Kvantifikace účinků a nároků
tabulka 2

Spotřeba primární energie podle druhu

Druh prvotní energie
Neobnovitelná
Obnovitelná
Celkem
Agregované v %
Neobnovitelná
Obnovitelná
Celkem

Referenční scénář

Scénář přirozeného
vývoje

Scénář cíleného
vývoje

MWh/rok
2 486 748
25 302
2 512 051

MWh/rok
2 403 761
32 746
2 436 507

MWh/rok
2 276 771
37 399
2 314 170

98,99%
1,01%
100,00%

98,66%
1,34%
100,00%

98,38%
1,62%
100,00%
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graf 6

Spotřeba paliv v jednotlivých scénářích

[MWh/rok]
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tabulka 3

tuhá fosilní
paliva

plynná paliva

kapalná paliva

biopaliva

referenční

1 763 506

634 263

88 980

25 302

přirozený vývoj

1 714 541

600 989

88 231

32 746

cílený vývoj

1 582 061

607 246

87 464

37 399

Investiční náklady na znovupořízení energetického systému

cena znovupořízení
rozdíl oproti referenční variantě
rozdíl oproti variantě přirozeného vývoje

referenční
5 548
0
100,0%

přirozený vývoj
5 336
-212
96,2%

cílený vývoj
5 998
450
108,1%

Pokles nákladů na znovupořízení energetického systému ve scénáři přirozeného vývoje oproti referenčnímu
stavu je způsoben tím, že nedochází k obnově nadbytečných výrobních kapacit (předimenzovaných zdrojů).
Zvýšení investičních nákladů ve scénáři cíleného vývoje je způsoben investicemi do zařízení a úsporných
opatření (sluneční kolektory, zateplení budov, atd,) snižujících potřebu dodatkové energie, které mají vysoké
pořizovací náklady, ale velmi nízké, nebo dokonce nulové provozní náklady.
V následujících grafech je prezentován dopad jednotlivých scénářů na životní prostředí. Jsou vyjádřeny relativní
produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů oproti současnému stavu.
graf 7
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Produkce skleníkových plynů oproti současnému stavu v %
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2.3 Komplexní vyhodnocení scénářů
Vyhodnocení variant je provedeno na základě přínosů k udržitelnému rozvoji. Pro jednoduchost a průhlednost
vícekriteriálního hodnocení byly zvoleny tři hlavní skupiny indikátorů, které vyjadřují nejvýznamnější ovlivnění
udržitelného vývoje.
•

Vliv na energetickou bilanci (ekonomický rozměr)
-

•

•

rozdíl vývozy-dovozy

Ovlivnění zaměstnanosti (sociální rozměr) - dělí se na
-

Výrobu a výstavbu

-

Provoz a údržbu

-

Dodávku vstupů

Vliv na životní prostředí (environmentální rozměr)
-

Místní vlivy: emise znečišťujících látek

-

Globální vlivy: emise skleníkových plynů

Vlivy všech indikátorů jsou převedeny na peněžní jednotky, aby mohlo dojít k jejich vzájemnému porovnání.
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Přínosy k udržitelnému rozvoji vyjádřené v peněžních jednotkách [tis.Kč/rok]
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Přínos cíleného scénáře vývoje energetického systému je především v oblasti, snížení emisí skleníkových plynů
a snížení výdajů za energie dovážených do města. Snížení dopadů v oblasti produkce znečišťujících látek není ta
výrazné, ale není nezanedbatelné. Přínosy cíleného vývoje oproti přirozenému vývoji jsou přibližně o 140 mil.Kč
za rok vyšší.
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3. ENERGETICKÝ MANAGAMENT
3.1. Stanovení zásad užití jednotlivých druhů paliv a energií
Město Olomouc je zásobováno energiemi vedle elektřiny především prostřednictvím rozvodů CZT a zemního
plynu. Systém CZT ve své zdrojové části využívá především moderní fluidní kotel spalující hnědé uhlí. Tento
zdroj energie zvyšuje bezpečnost v zásobování teplem a i pohyby cen uhlí nejsou tak výrazné jako u ZP a
ropných produktů. Fluidní kotel umístěný v teplárně navíc umožňuje kombinované spalování biomasy a uhlí
(posuzuje se možnost spalování slunečnicových slupek dodávaných jako odpadní biomasy z provozu firmy
SETUZA a.s.). Užití energie na území města by se mělo řídit následujícími zásadami.
Zásady užití paliv a energie:
•

CZT – Využití centrálního zásobování teplem by mělo být preferováno ve vnitřní zástavbě města a u
nově budovaných rozvojových zón pokud jsou v dosahu rozvodů CZT. U nově budovaných objektů
nebo po dožití současných plynových kotelen musí být posouzena technicko-ekonomická
proveditelnost napojení na systém CZT.

•

ZP – Objekty a oblasti, které jsou mimo dosah sítě CZT, nebo je napojení neproveditelné
z ekonomického hlediska, se upřednostňuje vytápět zemním plynem.

•

Tuhá fosilní paliva – Spalování tuhých fosilních paliv (především hnědého uhlí) v individuálních a
menších zdrojích je ve vnitřní zástavbě města nežádoucí. V okrajových částech je možné spalování
tuhých fosilních paliv pouze za podmínky využití kotlů pracujících na principu čistých uhelných
technologií. Poznámka: Spalování odpadků (např. PET lahví) v kotlích je výrazně škodlivé.

•

Biomasa – S využitím biomasy pro individuální vytápění je možno počítat především v okrajových
částech města. Využití biomasy je upřednostňováno před spalováním tuhých fosilních paliv. K využití
biomasy by mělo docházet i ve fluidním kotli v Olomoucké teplárně (spalování ve směsi s uhlím).

3.2. Funkce energetického managementu (EM)
Funkce vnitřního energetického managamentu – zabývá se výhradně kontrolou hospodaření s energií a
realizací opatření vedoucích k úsporám energie v budovách a zařízeních ve vlastnictví města a v příspěvkových
organizacích zřizovaných městem. V těchto oblastech energetické infrastruktury by měl energetický
management působit přímo. Energetický management budov a zařízení ve vlastnictví města by měli provádět
pracovníci magistrátu odpovědní za správu těchto budov. U příspěvkových organizací by energetickým
managementem měli být pověřeni ředitelé těchto organizací.
Funkce vnějšího energetického managementu –zabývá se energetickým hospodářstvím města jako celku.
Jednou z možností je ustavit Energetickou komisi jako poradní orgán rady města, Měla by být složena z
pracovníků magistrátu odpovědnými za energetiku a územní plán, zástupců významných energetických
společností působících na území města, a případně dalších dotčených orgánů např. SEI apod.
Funkce krizového energetického managementu - v této oblasti se předpokládá úzká součinnost s pracovníky
krajského úřadu odpovědnými za krizové řízení. V současné době je z hlediska nových potenciálních hrozeb
nejaktuálnějším úkolem zajistit zásobování města Olomouce z distribuční elektrické soustavy i v případě delšího
vyřazení přenosové soustavy z provozu.
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1. ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE POPTÁVKY PO ENERGII
1.1. Analýza území
1.1.1. Počet obyvatel a sídelní struktura
Statutární město Olomouc je rozděleno na 26 místních částí:
•

Olomouc – město

•

Nová Ulice

•

Povel

•

Nové Sady

•

Slavonín

•

Nemilany

•

Nedvězí

•

Nový Svět

•

Holice

•

Hodolany

•

Bělidla

•

Pavlovičky

•

Chválkovice

•

Týneček

•

Klášterní Hradisko

•

Černovír

•

Řepčín

•

Hejčín

•

Neředín

•

Topolany

•

Chomoutov

•

Droždín

•

Svatý Kopeček

•

Radíkov

•

Lošov

•

Lazce

Na území města Olomouce žije celkem 103 293 obyvatel ( k datu 1.3. 2001). Z toho 48 961 mužů a 54 332 žen.
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tabulka 1

Vývoj počtu obyvatel
1970
89 386

Olomouc
tabulka 2

1980
99 328

1991
102 786

2001
103 293

Tendence vývoje počtu obyvatelstva města Olomouce
1998
104 437
853
1 016
-163
1 286
1 591
-305
- 468

Počet občanů (poč. roku)
Počet živě narozených
Počet zemřelých
Přirozený přírustek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírustek stěhováním
Přírustek celkem
tabulka 3

1999
103 969
854
1 010
-156
1 400
1 601
-201
- 357

2000
103 612
841
986
-145
1 406
1 574
-168
- 313

Věková struktura obyvatelstva města Olomouce k 1.3.2001
0 – 14 let
16 069
15,55

Olomouc
Podíl v [%]

15 – 59 let
68 647
66,46

60 a více let
18 554
17,96

1.1.1.1. Vývoj zaměstnanosti
Vývoj průměrné roční míry nezaměstnanosti v [%]

tabulka 4

1996
4,8
4,1
3,5

Olomouc
okres Olomouc
Česká republika
graf 1

%

1997
7,2
5,9
5,2

1998
9,8
8,3
7,5

1999
11,6
11,2
9,4

2000
10,8
11,7
9,0

Vývoj nezaměstnanosti

14
12
10
8
6
4
2
0
1996

1997
Olomouc

1998

1999

okres Olomouc

9

2000

2001

Česká republika

2001
10,6
10,9
8,5
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tabulka 5

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity k 1.3. 2001

město Olomouc
okres Olomouc
Olomoucký kraj
tabulka 6

pracující celkem

podíl pracujících na
počtu obyvatel [%]

46 627
100 057
277 072

41,5
44,2
43,1

Struktura zaměstnanosti dle odvětví v Olomouci k 31.12.2001

Odvětví
Zemědělství,myslivost, lesní hosp.
Dobývání ost. nerostných surovin
Průmysl potravin a pochutin
Textilní a oděvní průmysl
Kožedělný průmysl
Dřevozpracující průmysl
Papírenský a polygrafický průmysl
Chemický a farmaceutický průmysl
Gumárenský a plastik. průmysl
Průmysl skla a stavebních hmot
Výroba kovů a kovových výrobků
Výroba strojů a zařízení
Výroba el. a optických přístrojů
Výroba dopravních prostředků
Jiný zpracovatelský průmysl
Výroba elektřiny plynu a vody
Stavebnictví
Obchod a opravy spotřebičů
Pohostinství, ubytování
Doprava, skladování, pošty
Peněžnictví a pojišťovnictví
Nemovitosti , výzkum, vývoj
Veřejná správa, obrana, soc.
Školství
Zdravotnictví, veter. a soc.činnost
Ostatní veřejné a sociální služby
Celkem
Komentář :

Počet zaměstnavatelů
39
3
25
10
1
7
11
4
6
6
33
31
7
1
8
8
54
61
9
26
4
31
17
68
24
22
516

Uvedeny jsou jen firmy s více než 20-ti zaměstnanci.
Pozn:
Čerpáno: ČSÚ Olomouc- Statistická ročenka 2001
Materiály poskytnuté Magistrátem města Olomouce
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Počet zaměstnanců
3 357
114
3 978
621
x
457
681
530
312
395
4 144
8 097
1 467
x
375
1 128
3 405
5 112
359
5 147
507
2 256
2 727
7 641
6 322
1 741
60 873
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1.1.2. Geografické a klimatické údaje

1.1.2.1. Geografické podmínky
K 1.1. 2002 měla městská olomoucká aglomerace rozlohu 10 336 ha a okrajové body města se nacházejí na
těchto katastrech:
•

nejsevernější bod leží v katastru obce Chomoutov

•

nejjižnější bod leží v katastru obce Holice

•

nejvýchodnější bod leží v katastru obce Lošov

•

nejzápadnější bod leží v katastru obce Topolany

Střed města je určený souřadnicemi 49° 36‘ s.z.š. a 17° 15‘ v.z.d. a nachází se na Horním náměstí. Nadmořská
výška sahá od 208 m v katastru obce Nemilany do 420m u obce Radíkov.
Katastr města Olomouce náleží k provincii Západní Karpaty soustavy Vněkarpatské sníženiny, celku
Hornomoravský úval. Vnitřní město patří k podcelku Středomoravská niva.
Středomoravská niva představuje akumulační rovinu podél řeky Moravy (ale i dolní Bečvy) se střední výškou
206,1 m a se středním sklonem 0° 22‘. Převážnou část jejího povrchu pokrývají pole, louky, lužní lesy a
urbanizované plochy.
Západní okraj Středomoravské nivy je lemován pruhem vyššího georeliéfu Křelovské pahorkatiny, která je
okrskem podcelku Prostějovská pahorkatina, celku Hornomoravský úval. Jedná se severní výběžek Prostějovské
pahorkatiny a charakterem ploché pahorkatiny. Nejvyšší bod Stráž (288m n.m.) je poměrně výrazně zřetelný nad
úrovní přiléhající Středomoravské nivy. Povrch tvoří převážně pole a sady. Menší lesní plochy tvořené
smíšenými listnatými porosty.
Také území na východ a severovýchod od Olomouce je vyplněné vyšším georeliéfem. Jedná se o Žerotínskou
rovinu, která představuje okrsek části podcelku Uničovská plošina, celku Hornomoravský úval. Jako nížinná
pahorkatina je pokrytá převážně poli a její nejvyšší bod Šumvaldská horka měří 331 m.
Pozn:
Čerpáno: Mezoklimatická mapa - doc.RNDr. M. Vysoudil (2002)

1.1.2.2. Klimatické podmínky
Katastr města Olomouce lze klimaticky zařadit podle E. Quitta (1975) do klimatické oblasti teplé, jednotky T2,
která přechází při východním okraji v klimatickou oblast mírně teplou, jednotku MT10, resp MT11).
Klimatické hodnoty naměřené v meterologické stanici na území města Olomouce v r.2000:
•

Průměrná roční teplota vzduchu

10,2°C

•

Celkový roční úhrn srážek

495,5 mm

•

Celková doba trvání slunečního svitu

1 890,9 h

•

Nejvyšší denní maximální teplota vzduchu

34,9 °C (22.6.)

•

Nejnižší denní minimální teplota vzduchu

- 16,6 °C (25.1.)

•

Nejvyšší denní úhrn srážek

26,7 mm (28.7.)

•

Nejvyšší denní výška sněhové pokrývky

15 cm (31.12.)
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tabulka 7
Rok

Průměrná měsíční teplota vzduchu od roku 1998 v [°C]
1.
0,2
-1,4
-3,3

1998
1999
2000
graf 2

2.
2,0
-1,4
2,3

3.
2,6
5,0
4,5

4.
10,4
10,2
12,8

5.
14,0
14,2
16,2

Měsíc
6.
7.
17,6 18,9
16,6 20,0
18,8 16,9

8.
18,5
17,9
20,0

9.
13,4
17,0
13,2

10.
8,3
8,8
12,6

11.
0,0
2,0
7,0

12.
-3,1
-1,2
0,9

Celkem
8,6
9,0
10,2

Vývoj průměrné měsíční teploty vzduchu

°C

25
20
15
10
5
0
-5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1998

7.
1999

8.

9.

10.

11.

12.

2000

Pozn:Čerpáno: ČSÚ Olomouc - Statistická ročenka 2001

1.2 Analýza spotřebitelských systémů
1.2.1. Bydlení
Domy celkem 9 536 z toho:
•

trvale obydlené

•

neobydlené

8 882
654

Byty celkem 43 472 z toho:
•

trvale obydlené

•

neobydlené

40 182
3 290

Důvod neobydlenosti bytu - počet:
•

obydlen přechodně

•

slouží k rekreaci

38

•

nezpůsobilý k bydlení

353

1 644

Celková plocha trvale obydlených bytů činí 2 188 tis.m2. Průměrný počet osob na 1 trvale obydlený byt je 2,57.
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1.2.2. Občanská vybavenost

1.2.2.1. Zdravotnictví
Ve městě Olomouci je celkem 379 zdravotnických zařízení s 1084 lékaři, na jednoho lékaře připadá 95 obyvatel,
pro srovnání v Olomouckém kraji 396 a v ČR 262 obyvatel. Na 1000 obyvatel připadá v Olomouci 19 lůžek ve
zdravotnických zařízeních, v Olomouckém kraji 8 a v ČR 11 lůžek.
tabulka 8

Přehled zdravotnických zařízení v Olomouci

Zdravotnické zařízení
Nemocnice
Ordinace praktického lékaře
Odborné ordinace a pracoviště
Lékárny
Ostatní
Celkem

počet
3
147
197
21
11
379

1.2.2.2. Školství
tabulka 9

Přehled školských zařízení v Olomouci

Školské zařízení
Mateřské školy
Základní školy
Gymnázia
Střední odborné školy
Učiliště
Vysoké školy (počet fakult)
Celkem

Počet
45
27
4
8
10
7
101

Počet žáků
2 792
9 902
2 849
2 398
3 210
12 554
33 705

Pozn:
Čerpáno: Materiály poskytnuté Magistrátem města Olomouce

1.2.2.3. Kultura
tabulka 10

Přehled kulturních zařízení v Olomouci

Název kulturního zařízení
Státní vědecká knihovna
Okresní knihovna
Divadlo Hudby
Moravské divadlo
Městské divadlo Hodolany
Kino Central
Kino Lípa
Kino Metropol
Letní kino
Kulturní dům Sidia
13
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Název kulturního zařízení
Muzeum umění
Vlastivědné muzeum
V Olomouci se také nachází 16 galerií a další menší kulturní zařízení.

1.2.2.4. Sportovní areály a zařízení
tabulka 11

Přehled největších sportovních zařízení v Olomouci

Druh sportovního zařízení
Plavecký stadion
Městské lázně
Zimní stadion
Andrův stadion
Víceúčelový stadion TJ Sokol Sigma Hodolany
Víceúčelový stadion TJ Sokol Holice
Ve městě se dále nacházejí další sportovní areály např. v areálech škol a větších sídlišť.

1.2.3. Podnikatelský sektor
tabulka 12

Formy podnikání v Olomouci v r. 2000

podnikatelé – fyzické osoby
s.r.o.
a.s.
státní podniky
ostatní
celkem

počet subjektů
23 601
2 093
121
71
1 640
27 526

V následujícím přehledu jsou uvedeny nejvýznamnější podniky s působností ve městě Olomouci.
tabulka 13

Významné stavební podniky ve městě Olomouc
Poč. zaměstnanců
r. 2000

Název podniku

Název odvětví

SKANSKA DS a.s.

Výstavba silnic, dálnic a železničních koridorů
Výstavba bytová, občanská a průmyslová,
hlubinné zakládání, provozování hotelu GEMO

GEMO s.r.o.

2 153
390

HORSTAV Olomouc s.r.o.

Výstavba bytová, občanská, dopravní a výstavba
průmyslových staveb

120

Zemědělské a inženýrské stavby a.s.
VH PROSPEKT s.r.o.
IDOP Olomouc s.r.o.
K-STAV Olomouc s.r.o.
MODOS s.r.o.

Stavební činnost
Provádění staveb
Investorská, dodavatelská a projekční činnost
Provádění staveb
Provádění staveb

87
70
211
40
102
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Poč. zaměstnanců
r. 2000

Název podniku

Název odvětví

STAVEBNÍ IZOLACE Olomouc
s.r.o

Výstavba pozemních objektů, rekonstrukce staveb,
tepelné izolace průmyslové, hydroizolace

83

IMOS Olomouc a.s.

Provádění staveb, inženýrská činnost v investiční
výstavbě

175

Pozn:
V kapitole podnikatelský sektor bylo čerpáno z materiálů poskytnutých Magistrátem města Olomouce .
tabulka 14

Významné průmyslové podniky ve městě Olomouc
Poč. zaměstnanců
r. 2000

Název podniku

Název odvětví

Nestlé Česko s.r.o. závod Zora
Hanácký masokombinát a.s.

Výroba čokolády a čokoládových pochoutek
Výroba jatečních a mastných výrobků
Výroba konzumního, sušeného mléka a mléčných
výrobků

OLMA a.s.
Solné mlýny Olomouc a.s.
Česká drožďárenská společnost a.s.
VOP 084 Olomouc s.r.o.
GMMS s.r.o.
ISH a.s.
ISH Čerpadla a.s.
M.L.S. Holice s.r.o. Group Leroy
Somer
Moravské železárny a.s.
Obráběcí stroje Olomouc s.r.o.
Středomoravská metalurgická a
strojírenská a.s.

701
430
519

Výroba soli a solných výrobků
Výroba a prodej droždí
Opravy a přestavby nákladních vozidel
Výroba bruslí a Al konstrukcí
Výroba odlitků a modelových zařízení
Výroba čerpadel a závlahové techniky

120
135
120
120
300
160

Výroba synchronních alternátorů, opravy el. motorů

700

Výroba strojních součástí (odlitků, výkovků,
výlisků)

1 076

Výroba obráběcích strojů

271

Strojírenská a metalurgická výroba

180

GRUNDFOS s.r.o.
RAF ARMATURY s.r.o.
Sucker-Muller-Hacoba s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.,výrobní závod
Olomouc

Prodej a servis čerpadel
Výroba vodovodních baterií
Montáž textilních strojů
Výroba, montáž a servis dopravní, sdělovací,
zabezpečovací, automatizační a informační techniky

35
90
155

FARMAK a.s.

Výroba léčivých látek, meziproduktů a čistých
chemikálií, čistících a desinfekčních prostředků

BETA Olomouc a.s.
NOVOTISK Olomouc s.r.o.
MAFRA a.s.
Ing. Viktor Hořín - EPAVA

Výroba dlažby a betonového zboží
Polygrafická činnost, tisk novin
Nakladatelská a vydavatelská činnost
Polygrafická výroba, nakladatelská a vydavatelská
činnost, prodej podlahových krytin

360
401
250
96
122
124

Senior Automotive Czech s.r.o.

Výroba hliníkových hadic pro automobilový
průmysl

200

Czech Republic Onamba s.r.o.

Výroba kabelových svazků pro elektrotechnický
průmysl

200

Torrington Česká republika s.r.o.

Výroba jehličkových ložisek pro automobilový
průmysl

500
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1.3. Analýza a vyhodnocení základní vývojové tendence uplynulého období
Základní parametry rozvoje města jsou dány územním plánem schváleným v roce 1998. Od tohoto roku byly
realizovány tyto akce:
Plochy pro podnikání:
•

Supermarket Globus (CZT)

•

Průmyslová zóna Pavelkova (CZT)

•

Průmyslová zóna Keplerova (CZT)

•

Průmyslová zóna Šlechtitelů ( v přípravě CZT + plyn)

•

Průmyslová zóna Příkopy (v přípravě – plyn)

•

Skladový areál Euronova (bývalý areál zahradnického podniku Lotos – plyn)

•

Obchodní zóna Horní Lán (CZT)

Plochy pro bydlení:
•

Topolovka (Jižní – 219 b.j. – plyn)

•

Povel DPS 56 b.j. (CZT)

•

Neředín - Rumunská 60 b.j. (CZT)

•

Horní Lán 70 b.j. (CZT)

•

Mošnerova 40 b.j. (CZT)

•

Balbínova 128 b.j. (plyn)

•

Okružní - Pyramida 50 b.j. (CZT)

•

Slavonín Jižní - MERA 59 b.j.(CZT)

•

U dětského domova 40 b.j. (plyn)

•

Čs. Reality - U Avionu 65 b.j. (CZT)

•

Hodolany Sladkovského 112 b.j. (CZT)

•

Lokality rodinných domků Ručilova (Nový Svět), Neředín (plyn)

Zásobování teplem
V západní části města byl realizován přechod z parní sítě na horkovody- zatím IV. etapy. Pro rok 2003 se
připravuje V. etapa – pro sídliště Lazce.
Dokončeny jsou ekologické rekonstrukce zdrojů tepla v majetku města ( plynofikace nebo připojení na CZT),
investorem byl OLTERM & TD a.s. Olomouc.
Zásobování plynem
Pokračovala plynofikace okrajových částí města. Zbývá realizovat plynovody v městské části Lošov. Stavba je
připravena k realizaci v roce 2003.
Na plynovodní síť byly připojeny některé rozvojové lokality např. Neředín letiště, novostavby bytových domů.
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Zásobování elektrickou energií
Pokračoval přechod z napěťové úrovně 6 kV na 22 kV a dále rozsáhlé rekonstrukce rozvodů NN,VN a
trafostanic. Pro novou výstavbu byly realizovány nové trafostanice a rozvody VN. Z významných staveb např.
kabelový vývod VN 22 kV z rozvodny Slavonín pro lokalitu Horní Lán.
Byly realizovány kabely VN 22 kV pro vyvedení výkonu teplárny 41 MW do rozvodny Hodolany.
Realizuje se nová rozvodny 110 kV Olomouc – Příkopy

1.4. Vnější rámec zásobování energií

1.4.1. Liberalizace trhu s energiemi
V členských státech EU je trh s elektrickou energií usměrňován směrnicí Evropské unie č. 96/92/EC, která byla
schválena Evropským parlamentem v prosinci 1996. V této směrnici je stanoven i harmonogram postupného
otevírání trhu s elektřinou. Na trh s plynem se vztahuje směrnice Evropské unie č.98/30/EC z 22. června 1998.
V České republice byly obě liberalizační směrnice zavedeny v rámci zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický
zákon“).

1.4.1.1. Liberalizace trhu s elektřinou podle zákona č. 458/2000 Sb.
Pro liberalizaci podnikání byl přijat v oblasti elektroenergetiky regulovaný přístup třetích stran k elektrickým
sítím (přenosová soustava, distribuční soustavy), který bývá nazývám přístupem „poštovní známka“.
Zákon rozeznává tyto účastníky trhu s elektřinou:
•

výrobci,

•

provozovatel přenosové soustavy,

•

provozovatelé distribučních soustav,

•

operátor trhu,

•

obchodníci s elektřinou,

•

koneční zákazníci.

Trh s elektřinou se uskutečňuje na těchto zařízeních elektrizační soustavy:
•

výrobny elektřiny,

•

přenosová soustava,

•

distribuční soustavy,

•

přímá vedení,

•

elektrické přípojky.

Trh s elektřinou je otevírán postupně takto:
•

od 1. ledna 2002 jsou oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny vztažená na
jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní potřebu překročila hodnotu 40 GWh v roce 2000 nebo v
ročním období od 1. července 2000 do 30. června 2001; právo regulovaného přístupu mají za účelem
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uplatnění své výroby držitelé licence na výrobu elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem větším
než 10 MW,
•

od 1. ledna 2003 budou oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny vztažená
na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní potřebu překročila hodnotu 9 GWh v roce 2001 nebo
v ročním období od 1. července 2001 do 30. června 2002; právo regulovaného přístupu mají za účelem
uplatnění své výroby všichni držitelé licence na výrobu elektřiny,

•

od 1. ledna 2005 budou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny
vztažená na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní potřebu překročila hodnotu 100 MWh v
roce 2003 nebo v ročním období od 1. července 2003 do 30. června 2004,

•

od 1. ledna 2006 budou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.

obrázek 1

Otevírání trhu s elektřinou podle zákona č. 458/2000 Sb.
1.ledna
1. ledna2006
2007
Uvolnění
trhu

1. ledna 2005
1. ledna 2003

1. ledna 2002

> 100 MWh

> 9 GWh

Spotřeba > 40 GWh
Oprávněný
zákazník

Úplná
liberalizace trhu

Všichni držitelé
licencí na
výrobu elektřiny

> 10 MW e
Regulovaný
přístup

V zákoně jsou vymezena práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu s elektřinou. Největší přínosy má
otevření trhu pro konečné zákazníky. Dále jsou proto uvedena pouze práva oprávněných a chráněných
zákazníků.
Oprávněný zákazník má právo:
•

na připojení svého odběrného elektrického zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě, pokud
splňuje podmínky připojení a dopravy a Pravidla provozování přenosové soustavy nebo Pravidla
provozování příslušné distribuční soustavy,

•

nakupovat elektřinu v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem od držitelů licence na výrobu
elektřiny a od držitelů licence na obchod s elektřinou,

•

nakupovat elektřinu na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu,

•

na dopravu dohodnutého množství elektřiny, pokud má uzavřenou smlouvu o přenosu a distribuci
elektřiny nebo o přenosu nebo o distribuci elektřiny a pokud to technické podmínky přenosové soustavy
nebo příslušné distribuční soustavy umožňují.

Chráněný zákazník má právo:
•

na připojení svého odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, splní-li podmínky připojení
a dodávek pro chráněné zákazníky v souladu s uzavřenou smlouvou, které budou stanoveny
prováděcím právním předpisem,
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•

na dodávku elektřiny za regulované ceny a v kvalitě stanovené podmínkami připojení a dodávek pro
chráněné zákazníky.

obrázek 2

Cesty elektrické energie od výrobců ke konečným zákazníkům

Výrobci
el.e.

s ov

vy

Pře
no

a
us t

Koneční
zákazníci

í so

éa

u čn

d is
trib

trib
d is

u čn

éa

í so

s ov

us t
a

vy

no
Pře

Krátkodobý
trh

Přenosové a distribuční
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1.4.1.2. Liberalizace trhu s plynem podle zákona č. 458/2000 Sb.
V plynárenství byl pro liberalizaci podnikání navrhován princip sjednaného přístupu k přepravní soustavě a
regulovaného přístupu k distribučním soustavám.
Zákon rozeznává tyto účastníky trhu s plynem:
•

výrobci,

•

provozovatel přepravní soustavy,

•

provozovatelé distribučních soustav,

•

provozovatelé podzemích zásobníků plynu,

•

obchodníci s plynem,

•

koneční zákazníci.

Trh s plynem se uskutečňuje na těchto zařízeních:
• výrobny plynu
•

přepravní soustava

•

distribuční soustavy
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•

přímé plynovody

•

podzemní zásobníky plynu

•

plynovodní přípojky

Trh s plynem bude být otevírán postupně takto:
•

od 1. ledna 2005 v rozsahu nejméně 20% celkové roční spotřeby plynu v České republice.

•

od 10. srpna 2008 v rozsahu nejméně 33 % celkové roční spotřeby plynu v České republice.

Stejně jako u trhu s elektrickou energií jsou v zákoně vymezena práva a povinnosti všech účastníků trhu
s plynem. Dále jsou opět uvedena práva oprávněných a chráněných zákazníků.
Oprávněný zákazník má právo na:
•

připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo příslušné distribuční soustavě při
dodržení podmínek Pravidel provozu,

•

volbu dodavatele plynu,

•

dopravu dohodnutého množství plynu, pokud jej má smluvně zajištěn a pokud má na tuto činnost
uzavřenu smlouvu s provozovatelem přepravní soustavy nebo příslušné distribuční soustavy a pokud to
technické podmínky přepravní nebo příslušné distribuční soustavy umožňují,

•

zřízení přímého plynovodu za podmínek stanovených tímto zákonem.

Chráněný zákazník má právo na:
•

připojení svého odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě, splní-li podmínky připojení a
dodávek pro chráněné zákazníky, které stanoví Pravidla provozu,

•

na zajištění dodávky plynu za regulované ceny,

•

na zajištění dodávky plynu v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem.

1.4.2. Energetická legislativa
Energetická legislativa se postupně přizpůsobuje zásadám uplatňovaným v členských zemích Evropské unie a
respektuje v podstatné míře i principy Evropské energetické charty, které je ČR signatářem.

1.4.2.1. Základní principy energetické legislativy
Energetická legislativa je založena na respektování čtyř významných principů:
•

Průhlednost tržních podmínek.

•

Rovnost podmínek všech kategorií odběratelů.

•

Zabezpečování volných výměn energie na vnitřním trhu EU, aplikace legislativy EU.

•

Vytvoření souboru nediskriminačních pravidel pro fungování energetického sektoru.

1.4.2.2. Struktura energetické legislativy
•

zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů („Energetický zákon“)
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•

zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

•

zákon č.18/1997 Sb. atomový zákon

•

zákon č.189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

•

zákon č.61/2002 Sb. zákon kterým se mění zákon č.44/1988sb. o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

•

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

•

daňová politika v oblasti cen energetických komodit a služeb (není srovnatelná úroveň sazby DPH se
sazbami v EU)

•

novela zákona o dani z příjmu, o účetnictví (změna odpisových sazeb a odpisových základů
energetických zařízení)

1.4.2.2.1. Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (Energetický zákon)
Pro tento zákon se vžil název „Velký energetický zákon“. Zákon se dotýká pouze síťových energetických
odvětví. Úplný řetěz energetických odvětví však zahrnuje navíc odvětví získávání prvotní energie (těžba uhlí,
ropy, zemního plynu, získávání prvotní energie ze slunce, vody, větru, apod.), odvětví energetických
transformací (úpravárenství, rafinerie, výroba koksu, zušlechťování pevných paliv, výrobu elektřiny, výrobu
tepla, apod.), a odvětví spotřeby (užití) energie. V elektroenergetice se zákon nevztahuje na nesíťovou elektřinu
(akumulátory, suché články, agregáty pro výrobu elektřiny nepropojené s elektrizační soustavou apod.),
v plynárenství se zákon nevztahuje na nesíťovou distribuci zkapalněných a stlačených plynů, v oblasti
zásobování teplem se zákon nevztahuje na individuální výrobou tepla bez dodávky třetím subjektům.
Vydání tohoto zákona přesto přineslo do oblasti energetiky nové prvky. Jedná se o tyto skutečnosti:
•

zřízení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který zajišťuje legislativní a ekonomické podmínky
pro fungování regulačního rámce a pro první etapu otevírání trhu s elektřinou od 1.1.2002 včetně
cenových opatření zaměřených na odstranění křížových dotací;

•

postupnou liberalizaci trhů s elektřinou a plynem;

•

vnik Operátora trhu s elektřinou.

1.4.2.2.2. Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií ze dne 25. října 2000
Zákon, pro který se vžil název „Malý energetický zákon“, stanovil práva a povinnosti fyzických a právnických
osob při nakládání s energií, které vedou ke zvyšování hospodárnosti užití energie a šetrnému využívání
přírodních zdrojů v České republice i ochraně životního prostředí, podporujících spolehlivost zásobování energií,
konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj společnosti. Zákon je možné rozdělit na čtyři následující samostatné
částí:
1) Hlavní energetické dokumenty – V zákoně jsou definovány dva hlavní energetické dokumenty kterými jsou:
•

Státní energetická koncepce

•

Územní energetická koncepce

2) Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
energie – je dokument vyjadřující cíle týkající se snižování spotřeby energie, využití jejích obnovitelných a
druhotných zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami podle zásady udržitelného rozvoje
a ochrany životního prostředí.
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3) Opatření zvyšování hospodárnosti užití energie – v zákoně jsou definovány opatření v následujících
oblastech:
•

Účinnost užití energie

•

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

•

Energetické štítky

•

Energetický audit

•

Energetický auditor

•

Působnost ministerstva

4) Kontrola a ochrana zvláštních zájmů – Stanovuje především velikost sankcí za porušení ustanovení tohoto
zákona.
Seznam prováděcích vyhlášek naplňující zákony č.406 a 458 jsou uvedeny v příloze.
1.4.2.2.3. Zákon č. 86/2002 Sb. zákon o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů
Zákon o ochraně ovzduší je rozdělen na osm hlav
•

Obecná ustanovení

•

Ochrana ovzduší

•

Ochrana ozonové vrstvy země

•

Ochrana klimatického systému země

•

Zpřístupňování informací veřejnosti a mezinárodním organizacím

•

Opatření k nápravě a sankce

•

Výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému země

•

Společná, přechodná a zrušovací ustanovení

Významnou částí zákona pro působnost obce v oblasti ochrany životního prostředí a působení na energetický
systém je § 50 ve kterém jsou vymezeny možnosti obce ve výkonu správní činnosti na úseku ochrany ovzduší,
ozonové vrstvy a klimatického systému země.
Orgán obce v přenesené působnosti:
•

je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany
ovzduší,

•

zpřístupňuje informace podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů,

•

rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů podle § 19
odst.6,

•

nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f), ukládá opatření k
nápravě těchto závad podle § 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti,

•

vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší podle § 7 odst. 6 v oblastech se zhoršenou kvalitou,
které se nacházejí v její územní působnosti,

•

může vypracovat místní program snižování emisí znečišťujících látek podle § 6 odst. 5,

•

vydává nařízení, jímž může na svém území zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje
znečišťování; seznam těchto paliv je uveden v příloze č. 11 k tomuto zákonu,

•

vydává nařízení, jímž může na svém území stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
podle § 3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při stanovení těchto podmínek přihlíží zejména ke
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klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě
obytné zástavby,
•

vyhlašuje regulační opatření k omezení emisí ze stacionárních zdrojů, které nepodléhají regulaci podle
§ 8 odst. 3, a k omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování; pokud jde o zvláště velké, velké a
střední stacionární zdroje, informuje o porušení povinností inspekci,

•

vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a
poskytuje údaje z této evidence ministerstvu,

•

vydává nařízení, jímž může na svém území stanovit opatření podle § 3 odst. 10 ke snižování nebo
předcházení výskytu světelného znečištění ovzduší.

Orgán obce v přenesené působnosti kontroluje:
•

dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle § 12, za nedodržení povinností
jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů,

•

dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem u
provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty,

•

účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů podle
§ 12 odst. 1 písm. f); touto činností může pověřit odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby
podle zvláštního právního předpisu,10)

•

dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a 10 a za jejich porušení ukládá pokuty.

1.4.2.3. Oblasti energetické legislativy
•

obecné

•

majetkoprávní

•

technické

•

meteorologické

•

bezpečnostní

1.4.2.4. Nejdůležitější zákony pro komunální energetickou politiku
•

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů („Energetický zákon“)

•

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

•

zákon č. 50/1976 Sb., stavební

•

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

•

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

•

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

•

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

•

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

•

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

•

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

•

zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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•

zákon č.254/2001 Sb. zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

1.4.3. Vyhodnocení veřejných podpor
Od poloviny 80. let je významně upřena pozornost vědců a politiků na vliv ekonomických podpor v oblasti
energetiky, zemědělství a dopravy na životní prostředí. Vyloučení (omezení) podpor bylo označeno jako
potenciální "win-win" opatření, které může být prospěšné jak ekonomice tak i životnímu prostředí. Mnoho
dotovaných aktivit přispívá určitým rozsahem ke znečišťování životního prostředí a k plýtvání přírodními zdroji.
Posouzení podpory z hlediska vlivů na životní prostředí bude závislé na mnoha faktorech (charakteristikách);
závisí jednak na samotné podpoře a dále na:
•

souvisejících (bezprostředních, relevantních) trzích vstupů a finálních produktů,

•

dostupných substituovatelných technologiích, výrobků nebo služeb, které mají příznivější dopad na
životní prostředí,

•

na stávajícím daňovém systému,

•

legislativním a institucionálním rámci, a na

•

prostředí příjemce z hlediska místních bio-fyzikálních podmínek.

1.4.3.1 Účinek podpor
Vliv podpory na životní prostředí není vymezen jen jejími účinky na kvalitativní úroveň a složení produktu. Jsou
zde tři hlavní vazby mezi rozsahem podpory a jejími konečnými účinky na životní prostředí (viz. obrázek 1).
Vazba 1 znázorňuje spojení mezi podporou, objemem a strukturou produktu. Podpora znamená transferovou
platbu z jedné nebo více oblastí společnosti do jiných oblastí (např. od daňových poplatníků k výrobcům nebo od
spotřebitelů k výrobcům). To nevyhnutelně ovlivní změny úrovně a složení požadovaného produktu. Úroveň a
struktura produktu se však mění v čase vlivem technologického a ekonomického vývoje (autonomní změny jak
ilustruje obrázek 1). Proto je z tohoto hlediska obtížné určit vliv podpory na životní prostředí.
Jakákoli změna v úrovni a složení produktu vyvolaná podporou, bude doprovázena nižší nebo vyšší úrovní emisí
nebo odpadů. To, jak se změny skutečně projeví na úrovni znečištění, bude záviset na politice životního prostředí
(včetně souvisejících nákladů). Vliv změn v úrovni a složení produktu na hodnoty znečištění je obsažen ve vazbě
2.
Výše environmentální škody, která vznikne změnou úrovně znečištění a produkce odpadů, bude záviset na
asimilační kapacitě přírody. Tato souvislost je promítnuta ve vazbě 3.
Pokud odhadujeme vliv podpory na životní prostředí, nebo také na zaměstnanost, důchod a hospodářský růst,
pak prvním krokem bude pečlivá analýza vazby 1.
Analyzujeme-li náklady a přínosy vyloučení nebo napravení podpory, je důležité při analýze zahrnout vliv
tohoto opatření na předcházející a následující stupně produkce (trh vstupů a trh výstupů).
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obrázek 3

Vazby mezi podporou a životním prostředím

Podmínky cílové oblasti dopadu podpůrných opatření jsou rovněž důležitým faktorem při stanovení
ekonomického růstu, zaměstnanosti, rovnosti a také při určení vlivu na životní prostředí. Na druhou stranu,
faktory mezi něž patří jiná vládní opatření nebo autonomní technologický a ekonomický vývoj mohou zesílit
nebo vyrovnat účinek podpory. Rozdíly v daňových sazbách, které jsou uvalené na práci, kapitál a zisky,
významně ovlivňují kombinaci výrobních faktorů použitých při výrobě a tím se zesiluje účinek ekonomických
aktivit na životní prostředí.

1.4.3.2. Podpory v energetice
Podpory v oblasti energetického systému poskytují Česká energetická agentura zřizovaná Ministerstvem
průmyslu a obchodu a Státní fond životního prostředí zřizovaný Ministerstvem životního prostředí. Většina
podpor poskytovaných těmito organizacemi je uskutečňována formou přímých dotací nebo formou půjček.
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Česká energetická agentura poskytuje podpory v těchto oblastech:
•

Podpora na zpracování územních energetických koncepcí, energetických auditů a průkazů.

•

Zvýšení užití energie ve výrobních a rozvodných zařízení energie.

•

Kombinovaná výroba elektrické energie.

•

Vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

•

Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti.

•

Projekty financované z úspor energie.

•

Vývoj a využívání moderních technologií a materiálů pro opatření ke zvýšení účinnosti užití energie.

•

Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního
prostředí.

Státní fond životního prostředí poskytuje podporu pro tyto programy:
•

Investiční podpora enviromentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV pro byty a rodinné domy
pro fyzické osoby.

•

Investiční podpora enviromentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí.

•

Investiční podpora enviromentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV ve školství, zdravotnictví,
v objektech sociální péče a v účelových zařízeních neziskového sektoru.

•

Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů pro
fyzické osoby.

•

Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren.

•

Investiční podpora výstavba větrných elektráren.

•

Investiční podpora enviromentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v účelových zařízeních.

•

Investiční podpora oprav a rekonstrukcí solárních systémů v zemědělství.

•

Slunce do škol

•

Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na
podporu využívání obnovitelných zdrojů energie

•

Podpora vydávání knižních publikací.

Nepřímou formou podpory je povinnost distribučních společností vykupovat elektřinu vyrobenou
z obnovitelných zdrojů energie s výjimkou vodních elektráren s instalovaným výkonem nad 10 MW t. Tato
povinnost vyplývá z vyhlášky č.252/2001 Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny
z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. Cenovým rozhodnutím ERÚ č.1/2003 ze dne
28. listopadu 2002, jsou stanoveny minimální výkupní ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
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tabulka 15

Minimální výkupní ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Druh obnovitelného zdroje

Min. výkupní cena
[Kč/kWh]

MVE
Větrné elektrárny
Výroba el. energie spalováním biomasy
Výroba el. energie spalováním bioplynu
Výroba el. energie využitím geotermální energie
Výroba el. energie využitím slunečního záření

1,50
3,00
2,50
2,50
3,00
6,00

Ve vyhláškách ERÚ není stanovená doba po kterou je velikost minimálních výkupních cen elektrické energie
garantována. Tato skutečnost významně omezuje rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Stanovená
velikost výkupních cen tedy výrazně nepodporuje rozvoj výroby elektřiny z OZE, ale zlepšuje ekonomiku
provozu stávajících zařízeních.
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2. ANALÝZA VÝROBNÍCH A DISTRIBUČNÍCH ENERGETICKÝCH
SYSTÉMŮ
2.1. Sestavení energetické bilance území a její analýza
obrázek 4

Energetická bilance

Kapalná pal.
280,17 TJ

Pevná pal.
4412,10 TJ
El.energie
SME a.s
1105,40 TJ

Zemní plyn
SMP a.s.
2990,72 TJ

Bioplyn
74,57 TJ

Celkový
vstup
energií do města
8862,96 TJ

Statutární město
Olomouc
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2.2. Analýza dostupnosti paliv a energie
2.2.1. Elektrická energie
Na území města Olomouce dodává elektrickou energii SME a.s. a část energie je také vyráběna podniky ke
vlastní spotřebě.
tabulka 16

Struktura spotřeby el. energie v Olomouci
Spotřeba [MWh]
80 384,7
48 094,3
303 050,9
431 529,9

Typ odběru
MOO
MOP
VO
Celkem
graf 3

[%]
18,6
11,2
70,2
100,0

Struktura spotřeby el. energie

18,6%
11,2%

70,2%
MOO

tabulka 17

Lokalita
Bělidla
Bělidla
Bělidla
Chomoutov
Chomoutov
Chomoutov
Chválkovice
Chválkovice

VO

Podniky vyrábějící el. energii – výroba r.2001
Výroba [MWh]
41 030
2 310
7 800
51 140

Závod
Dalkia Morava závod Olomouc a.s
Středomoravská vodárenská spol.
Setuza a.s.
Celkem
tabulka 18

MOP

Odběr el.energie ze SME a.s. v r. 2001
Typ odběru
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP

Počet OM
324
38
5
361
28
2
694
89
29

Spotřeba [kWh]
747 796
569 263
732 615
1 783 201
235 499
77 815
2 142 312
860 917
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Lokalita
Chválkovice
Droždín
Droždín
Droždín
Hejčín
Hejčín
Hejčín
Hodolany
Hodolany
Hodolany
Holice
Holice
Holice
Klášterní Hradisko
Klášterní Hradisko
Klášterní Hradisko
Lazce
Lazce
Lazce
Lošov
Lošov
Nedvězí
Nedvězí
Nemilany
Nemilany
Neředín
Neředín
Neředín
Nová Ulice
Nová Ulice
Nová Ulice
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nový Svět
Nový Svět
Olomouc - město
Olomouc - město
Olomouc - město
Pavlovičky
Pavlovičky
Pavlovičky
Povel
Povel
Povel
Radíkov
Radíkov
Radíkov

Typ odběru
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
MOO
MOP
MOO
MOP
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO

Počet OM
31
505
33
1
912
157
5
3 779
722
41
1 467
241
36
645
58
3
2 474
374
3
253
15
121
35
380
27
4 480
557
3
8 315
1 477
30
5443
631
11
612
84
5 902
1 796
43
184
63
4
3 140
533
3
196
9
1
30

Spotřeba [kWh]
8 728 177
2 233 232
307 701
477 419
1 693 771
1 241 588
2 083 299
5 714 796
4 777 528
60 391 508
4 706 765
2 672 141
28 222 331
1 066 282
751 213
5 078 934
4 396 186
1 755 187
1 627 412
1 251 125
187 084
493 995
376 231
1 808 644
351 841
6 767 128
2 236 494
5 830 407
1 1699 682
7 816 127
18 082 079
8 743 941
3 390 647
9 197 376
1 142 198
329 771
10 786 989
14 169 905
29 391 558
386 405
386 503
1 004 239
4 557 945
2 590 010
1 282 887
618 195
107 085
284 814
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Lokalita
Slavonín
Slavonín
Slavonín
Svatý Kopeček
Svatý Kopeček
Svatý Kopeček
Topolany
Topolany
Topolany
Týneček
Týneček
Černovír
Černovír
Černovír
Řepčín
Řepčín
Řepčín
Celkem

Typ odběru
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
MOO
MOP
VO
MOO
MOP
VO

Počet OM
780
85
1
345
76
2
128
14
3
158
15
416
39
2
295
52
3
49 790

Spotřeba [kWh]
2 634 869
794 822
216 331
1 669 567
667 703
1 628 623
688 190
192 521
384 957
858 172
237 080
891 905
320 883
3 602 011
901 363
768 571
252 112
307 055 873

2.2.1.1. Současný stav – popis systému
Město Olomouc je v současné době zásobováno z napájecího bodu rozvodny 110/22 kV Olomouc - Hodolany a
napájecího bodu rozvodny 110/22 kV Olomouc – sever.
Instalovaný výkon transformátorů :
•

rozvodna Hodolany – 2x50 + 40 MVA

•

rozvodna Sever – 2x40 MVA

Rozvodny Hodolany a Sever jsou v běžném provozním stavu napájeny vedeními 110 kV z transformovny
220/110 kV Prosenice.
Vyvedení výkonu do města je z rozvodny Hodolany zajišťováno 13 kabelovými vývody, z rozvodny Sever 7
kabelovými vývody. Ostatní vývody, převážně venkovní vedení 22 kV slouží pro zásobování přilehlých obcí.
V městské kabelové síti se nachází čtyři stanice 22 kV v majetku SME, z toho tři s transformací 22/6 kV. Další
dvě rozvodny v majetku Dalkie Morava slouží pro účely vyvedení výkonu z Teplárny Olomouc. Výkon ze
zdroje 6,3 MW je vyveden přímo do distribuční sítě 6,3 kV a 22 kV a následně přes transformaci 22/110 kV do
rozvodny 110 kV Hodolany.
V současné době se zprovozňuje nová transformovna 110/22 kV Olomouc-Příkopy v k.ú. Holice o výkonu
1x40MVA, která bude zajišťovat napájení přilehlé průmyslové zóny a sítě SME. Zprovozněním třetího
napájecího uzlu dojde ke zvýšení spolehlivosti dodávky pro celé město Olomouc a okolí.
Současná bilance a výsledky hodnocení kapacit
Ze zimního měření roku 2001 vyplývá maximální špičkové zatížení :
•

rozvodna Hodolany - 80 MW

•

rozvodna sever - 40 MW

Z výše uvedeného zatížení je dodáváno pro potřeby města cca 70%, zbytek připadá na okolní obce. Podíl
distribuce zajišťované prostřednictvím transformace 22/0,4 kV činí 85% špičkového zatížení, zbývající potřeba
je zajišťována z transformace 6,3/0,4 kV.
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Základním ukazatelem pro zásobování města el. energií je současné maximální zatížení sítě v rozvodnách 110/22
kV. Jedná se celkem o 120 MW špičkového výkonu, který je ve struktuře spotřeby rozdělen v tabulce č.16.
V současné době je zahájena výstavba nové rozvodny Olomouc – Příkopy v k.ú. Holice 110/22 kV o výkonu 1x
40 MW, která bude zajišťovat plánovaný nárust odběru průmyslové zóny a zvýší spolehlivost dodávky el.
energie pro celé město.
Rozvodny VN - stávající rozvod 6,3 kV na území města bude postupně nahrazen rozvodem 22 kV. Venkovní
rozvody budou upraveny nebo nahrazeny kabelovým vedením, včetně rozsáhlých rekonstrukcí rozvodů NN.
Transformační stanice budou budovány jako kioskové pro osazení transformátorů 1 x nebo
v okrajových částech budou vybudovány transformační stanice stožárové.

2 x 630 kVA,

Plošné využití elektrické energie k vytápění není uvažováno.

2.2.2. Zemní plyn

2.2.2.1. Severomoravská plynárenská a.s.
Hlavní činnosti společnosti :
•

Výroba, úprava, uskladnění, rozvod, tranzit , nákup a prodej topných plynů a prodej odpadního tepla

•

Investiční výstavba plynárenských zař. s příslušenstvím a potrubních systémů

•

Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

•

Veškeré činnosti související s plynárenstvím

Distribuční činnost SMP a.s. je rozdělena do tří organizačních jednotek, které jsou nazývány regiony:
•

Region Ostrava – Opava se sídlem v Ostravě

•

Region Nový Jičín – Karviná se sídlem v Novém Jičíně

•

Region Olomouc – Šumperk se sídlem v Olomouci

V Olomouci je celková délka plynovodů bez přípojek :
•

NTL

178,29 km

•

STL

113,09 km

Celková délka STL a NTL přípojek je 29 km.
Pozn: v následujících tabulkách jsou uvedeny údaje pouze od roku 1998 z důvodu přechodu na nový systém
zákaznické evidence .
tabulka 19
Typ odběru
VO
MO
DO
Celkem

Vývoj počtu odběratelů od r.1998
1998

1999
109
1 455
35 194
36 758

2000
111
1 798
37 385
39 294

32

2001
117
1 922
38 028
40 067

107
2 108
38 420
40 635
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graf 4

Vývoj počtu odběratelů
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tabulka 20

MO

2001

DO

Počet odběratelů jednotlivých druhů odběrů

Místo
Týneček

Druh odběru
VO
MO
DO

Chomoutov

1998

1999

2000

2001

----

----

-1
86

-2
100

VO
MO
DO

-6
225

-9
240

-9
249

-9
250

Svatý Kopeček

VO
MO
DO

-4
33

-12
179

-16
189

-21
197

Nedvězí

VO
MO
DO

-5
89

-6
97

-7
99

-8
100

Olomouc-město

VO
MO
DO

109
1440
34 847

111
1770
36774

117
1880
37042

107
2054
37362

Radíkov

VO
MO
DO

----

--32

-1
86

-1
93

Droždín

VO
MO
DO

----

-1
63

-5
212

-9
245

Topolany

VO
MO
DO

----

----

-3
65

-4
73
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tabulka 21

Vývoj spotřeby zemního plynu od r. 1998
1999
[m3]

1998
[m3]

Typ odběru
VO
MO
DO
Celkem

39 141 121
11 311 158
29 679 837
80 132 116

graf 5

2000
[m3]

40 285 241
13 914 433
29 263 200
83 462 748

2001
[m3]

42 489 108
13 013 718
27 561 384
83 064 210

41 939 343
15 623 237
31 765 929
89 328 509

Vývoj spotřeby zemní plyn od r. 1998

m3 45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
1998

1999
VO

tabulka 22

2000
MO

2001

DO

Vývoj spotřeby zemního plynu [m3/rok]

Místo
Týneček

Druh odběru
VO
MO
DO

Chomoutov

1998

1999

2000

2001

----

----

--55 357

-6 840
218 259

VO
MO
DO

-30 509
604 471

-41 698
622 654

-42 650
528 347

-50 938
632 320

Svatý Kopeček

VO
MO
DO

-91 459
58 993

-160 464
238 372

-196 685
389 563

-250 393
460 817

Nedvězí

VO
MO
DO

-11 987
221 126

-16 859
241 603

-23 540
228 180

-36 046
261 052

Olomouc-město

VO
MO
DO

39 141 121
11 177 203
28 795 247

40 285 241
13 694 796
28 107 355

42 489 108
12 739 818
26 024 474

41 939 343
15 241 947
29 381 816
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Místo

Druh odběru

Radíkov

VO
MO
DO

----

--7 655

-501
83 464

-1 274
159 737

Droždín

VO
MO
DO

----

-616
45 561

-5 655
223 586

-20 423
516 900

Topolany

VO
MO
DO

----

----

-4 869
28 413

-15 376
135 028

tabulka 23

1998

1999

2000

Regulační stanice v Olomouci

název RS
druh
výkon RS [m3/hod]
Olomouc Svatoplukova
15 000
VTL/STL/NTL
Olomouc Erenburgrova
6000
STL/NTL
Olomouc Lipenská
10 000
VST/STL
Olomouc Domovina
3000
STL/NTL
Olomouc Na zákopě
1000
STL/NTL
Olomouc Barákova
3000
STL/NTL
Olomouc Kosmonautů
1000
STL/NTL
Olomouc kpt.Nálepky
2000
STL/NTL
Olomouc Jiříčkova
1000
STL/NTL
Olomouc Jílová levá
3000
STL/NTL
Olomouc Jílová pravá
3000
STL/NTL
Olomouc Brněnská
1000
STL/NTL
Olomouc Na vozovce
1000
STL/NTL
Olomouc P.Přichystala
1200
STL/NTL
Olomouc Žižkovy kas.
600
STL/NTL
Olomouc Koželužská
3000
STL/NTL
Olomouc Sídliště F2
1000
STL/NTL
Olomouc Jak. Ze Stříbra
1200
STL/NTL
Olomouc U lávky
1200
STL/NTL
Olomouc Dlouhá
3000
STL/NTL
Olomouc Flora
1200
STL/NTL
Olomouc Prior
1000
STL/NTL
Olomouc OÚNZ
3000
STL/NTL
Olomouc Sídliště F3
1200
STL/NTL
Olomouc Jablonského
1200
STL/NTL
Olomouc Slavonínská
20 000
VTL/STL
Olomouc Teichmanova
3000
STL/NTL
Olomouc Holice Brunclíkova
500
STL/NTL
Chvalkovice - Týneček
3000
VTL/STL
Topolany
500
VTL/STL
Nedvězí
500
VTL/STL
Horka n. Moravou *
2500
VTL/STL
Samotišky *
1700
VTL/STL
* tyto RS neleží na území města Olomouce, ale zásobují jeho místní části
RS Horka n. Moravou zásobuje místní část Chomoutov
35

2001
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RS Samotišky zásobuje místní části Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov a Droždín
Současný stav - popis systému
Podmínky pro plynofikaci města Olomouce, tak jak předpokládal územní plán města z r. 1998 (ÚPnSÚ), jsou
vytvořeny.
Dodávky zemního plynu jsou zabezpečovány vysokotlakými plynovody a přípojkami do regulačních stanic
plynu VTL/STL/NTL. Seznam regulačních stanic zásobujících jednotlivé městské části je uveden v tabulce č.
23.
Středotlaký plynovod pokrývá plochu města mimo historické jádro. Nízkotlaký plynovod pak převažuje v centru
města.
Od schválení ÚPnSÚ v r.1998 byly plynofikovány tyto místní části uvedené v tabulce č.24.
tabulka 24

Nově plynofikované části města Olomouce

Název místní části
Topolany
Nedvězí
Chomoutov
Svatý Kopeček
Radíkov
Droždín

Délka STL plynovodu
[m]

Počet STL přípojek
[ks]

2 478,5
3 038,8
5 687,6
7 177
3 363,7
6 967,1

80
93
260
153
100
239

Délka přípojek
[m]
655,5
578,3
2 084,6
1 130
732,5
1 805,7

Stav plynovodní sítě
Nízkotlaká síť je provedena v oceli v délce 150 000 m ve stáří od 15 do 50 let. Zbývajících cca 29 000 m je
provedeno v polyetylénu (LPE) ve stáří od 0 do 15 let.
Středotlaká síť je provedena v oceli v délce 84 000 m ve stáří od 15 let a výše. Zbývajících cca 29 000 m je
v polyetylénu ve stáří do 15-ti let.
Výhledy a bilance
V současné době SMP a.s dokončuje přepočet Generelu středotlaké sítě z něhož vyplývá, že společnost je
schopna zajistit dodávku požadovaného množství zemního plynu na kterémkoliv místě města Olomouce. Týká
se to i nových rozvojových ploch – průmysl, bydlení, terc. sféra. Spolehlivost sítě je téměř stoprocentní.
V roce 2003 proběhne plynofikace poslední místní části – Lošova, čímž bude plynofikace Statutárního města
Olomouce ukončena. V následujících letech se společnost SMP a.s. zaměří převážně na obnovu stávající sítě,
zkvalitňování technologického zařízení , zlepšování a rozšiřování služeb pro zákazníky.

2.2.3. Teplo

2.2.3.1. Zásobování teplem
Zásobování města teplem je uskutečňováno v současné době převážně ze systému CZT.
Primárními energetickými zdroji (PEZ) tepla jsou:
•

Fosilní paliva

•

Zemní plyn
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•

Topné oleje

•

Elektrická energie

•

Ostatní PEZ

Soustava CZT je dostupná pro většinu území města. Dostupnost parní a horkovodní soustavy CZT je patrná
z mapky v příloze.
Teplo je zajišťováno pro vytápění a přípravu TUV v bytové sféře, pro vytápění a technologii v průmyslové sféře,
zbývající spotřeba pak pro komerční sféru a občanskou vybavenost. Dodávka tepla pro průmyslový, zejména
technologický odběr převažuje ve východní části města. V západní části města převažuje dodávka tepla pro
obyvatelstvo a ostatní odběratele. Přirozená hranice mezi východní a západní částí města je tvořena řekou
Moravou.
Na způsob zásobování teplem má vliv ekologické hledisko. Vzhledem k vysokým koncentracím především NOx
ve městě bude upřednostňován systém centralizovaného zásobování teplem.
V místech, kde bude SCZT z technickoekonomických důvodů neproveditelné, se předpokládá plynofikace
území. V případě plynofikace by měl být před plošnou plynofikací preferován vznik větších zdrojů tepla s
výkonem nad 1MW tepelného výkonu. Důvodem je vhodnost osazení kogeneračních jednotek zajišťujících
kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a také ekologické hledisko.
Původní velké zdroje tepla na tuhá paliva jsou již dnes z větší části přepojeny na systém CZT. Na tuhá paliva
zůstávají závislé pouze obytné domy a domky z okrajových částí města a některé obytné domy v centru města.
Zdroje tepla např. kotelna V Křovinách a kotelny Stomatologie byly převedeny na horkou vodu.
Elektrické vytápění je využíváno v menší míře v centrální části města (komerční sféra, památkové objekty-horší
technická řešitelnost vytápění zemním plynem), dále v okrajových částech, kde dosud neproběhla plynofikace.

2.2.3.2. Největší výrobci a dodavatelé tepla v Olomouci
Na území města to jsou:
•

Dalkia Morava a.s. divize Olomouc

•

OLTERM & TD a.s Olomouc.

Dalkia Morava a.s. divize Olomouc
Hlavní činnosti :
•

Výroba, rozvod a prodej tepelné energie

•

Výroba a prodej el. energie

Dalkia Olomouc disponuje na území města dvěma zdroji tepla:
TOL – Je moderní zdroj tepla je umístěn na okraji centra města na Tovární ulici. Základním palivem je hnědé a
černé uhlí.
tabulka 25
Kotel
K5
K3

Výrobní zařízení TOL
Tepelný výkon [MW]
141,3
72,1

Palivo
HU nebo ČU
ČU
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tabulka 26
Turbíny
TG 3
TG 1

Instalovaný výkon parních turbín v TOL
Instalovaný výkon [MW]
41
6,8

ŠVOL - Je špičkový zdroj tepla a je situován ve východní části města - Hodolany. Palivem jsou těžké topné oleje
a zemní plyn.
tabulka 27

Výrobní zařízení ŠVOL
Tepelný výkon [MW]
50,5
50,5
50,5
50,5

Kotel
K 11
K 12
K 13
K 14
tabulka 28
Zdroj
divize Olomouc
tabulka 29
Zdroj
divize Olomouc
tabulka 30

Struktura paliv – Dalkia Morava a.s.
El. Výkon
[MWe]

Tepel.
Výkon
[MWt]

ČU
[tis.t]

HU
[tis.t]

46,80

442,62

46,00

224

divize Olomouc
tabulka 31

Celkem
4 691,00

Výroba tepla [TJ]
Teplo pro el.
Prodej
1 983,00
2 144,486

877

TTO
[tis.t]

Koks
[tis.t]

6

0,09

0,19

Prodej tepla do sektorů [TJ]
Ostatní
Bydlení
Průmysl
664,041
797,361
683,084

Výroba a prodej el. energie – Dalkia Morava a.s.

Celkem

Prodej

Nákup el.
[GWh]

250,00

206,90

--

Prodej el. energie [GWh]
Vlastní
Ostatní
SME, JME
spotřeba
206,90

Hodinový výkon - současný stav

CZT
Západ – horkovodní soustava
Východ – parní soustava
Celkem
tabulka 32

Spotřeba paliv
LTO
ZP
[tis.t]
[tis.m3]

Výroba a prodej tepla - Dalkia Morava a.s.

Výroba el.energie [GWh]
Zdroj

Palivo
TTO
TTO
TTO nebo ZP
TTO nebo ZP

Špičkový zimní výkon MW
107
163
270

Hodinový výkon - výhled v roce 2015

CZT
Západ – horkovodní soustava
Východ – parní soustava
Celkem

Špičkový zimní výkon MW
143
160
303
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Předávací stanice
Západní část CZT byla již převedena na horkovodní systém. Zásadou budování stanic je instalace tzv.
kompaktních předávacích stanic přímo v objektech. Rušení původních okrskových stanic resp. kotelen znamená
přechod od neefektivního čtyřtrubního systému s vysokými ztrátami v trubních rozvodech k efektivnímu
systému dvoutrubnímu s regulací tepla a přípravou TUV přímo v objektech.
Východní část CZT předpokládá ponechání parního systému.
Velcí odběratelé tepla
•

MILO a.s.

•

Setuza a.s.

•

Pekárna Hanka

•

ISH a.s.

•

MAFRA

•

Torrington

•

FARMAK a.s.

•

OLMA a.s.

•

Nestle

•

Česká drožďárenská

•

SBD Olomouc

•

UP Olomouc

•

Obchodní domy GLOBUS, OBI, BAUMAX, Carrefour, LIDL, TERNO, BILLA atd.

OLTERM & TD a.s.
Hlavní činnosti společnosti:
•

Výroba a dodávka tepla

•

Rekonstrukce, modernizace, investice do topných zdrojů

•

Projekty, rozpočty, výpočty návratnosti, hospodárnosti

•

Investiční, stavební a technický dozor

Firma provozuje 363 tepelných zdrojů z toho:
•

4 kotelny na tuhá paliva ( 1 na HU, 3 na koks)

•

111 kotelen na ZP

•

248 výměníkových stanic - parních 47
- horkovodních 201 - 172 OPS (objekt. před. stanice)
- 29 sídlištních výměník. stanic

Výkony provozovaných zdrojů jsou od 30 kW do 3 MW. Jde o zdroje okrskové (sídlištní) a zdroje domovní,
které dodávají teplo a teplou užitkovou vodu do městských, družstevních a soukromých objektů. V převážné
míře to jsou bytové a školské objekty na území města Olomouce a blízkém okolí a v obci Hlubočky.
Charakteristika distribuční sítě
Primární síť:
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•

parní - délka 602 m, DN 32 - 150 mm

•

horkovodní - délka 320 m, DN 50 - 65 mm (max. teplotní spád 120°/90°C)

Sekundární síť:
•

topná voda – délka 25 606 m, DN 40 – 200 mm (max. teplotní spád 90°/70°C)

Stáří rozvodů:
•

26 % do 10-ti let

•

13 % 11 – 15 let

•

16 % 16 – 20 let

•

16 % 21 – 25 let

•

21 % 26 – 30 let

•

9 % nad 30 let

Vlastnická struktura
Výměníkové stanice a objektové předávací stanice jsou ve vlastnictví OLTERMU, kotelny jsou ve vlastnictví
města – obce (Hlubočky), OLTERM je pouze jejich provozovatelem.
Vytápěná plocha
Celková plocha vytápěných bytů – 1 403 205 m2
Celková plocha vytápěných nebytových prostor – 266 753 m2
tabulka 33

Struktura spotřeby paliva

Výkon zdroje
Tepelný Elektric.
[MWt]
[MWe]

ZP
[tis.m3]

ČU
[tis.t]

HU
[tis.t]

236,20

9221,6

-

0,032

-

tabulka 34

Spotřeba paliva
LTO
TTO
[tis.t]
[tis.t]
-

-

Odpad
[tis.t]

Koks
[tis.t]

Elektřina
[GWh]

-

0,305

0,126

Výroba a prodej tepla

Výroba tepla [TJ]
Celkem
Teplo pro
výrobu el.e.

Prodej
celkem

342,29

1037,55

-

Prodej tepla [TJ]
Do sféry
Do sféry
terciár.
bydlení
139,35

898,20

Do průmyslu

Počet
odběratelů
(počet b.j.)

Nákup tepla
[TJ]

-

315 (22622)

816,01

2.2.4. Spotřeba paliv (r. 2000)
2.2.4.1. Paliva
Podklady pro sestavení celkové spotřeby paliv v městě:
•

Kompletní evidence REZZO 1, REZZO 2, REZZO 3

Jednotlivé kategorie REZZO jsou zpracovány samostatně v tabulkách č.37, 38, 39, 40, 41.
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tabulka 35

Celková roční spotřeba paliv v Olomouci
Množství [t] [tis.m3]
192 911,00
2 577,35
41 062,00
2 895,10
444,00
3250,00
1 417,56
2,44
63 646,98
258,87
2 077,05
2 135,00

Palivo
HU – tříděné
ČU – tříděné
ČU – prachové
Koks
Dřevo
TTO
LTO
Nafta
ZP
Propan – butan
Bioplyn
Jiná kapalná paliva
Celkem
graf 6

Teplo v palivu [TJ]
3 240,00
74,99
1 012,21
79,35
5,55
129,93
59,62
0,10
2 204,13
11,91
74,57
78,61
6 970,97

Vyrobené teplo z jednotlivých druhů paliv

TJ

3500

3240,00

3000
2204,13

2500
2000
1500

1012,21

1000
500

11,91 74,57 78,61

79,35 5,55 129,93 59,62 0,10

74,99

n
pl
y

Bi
o

ut
an
-b

ZP
Pr

op
an

N
af
ta

LT
O

K
ok

TT
O

s

0

tabulka 36

Struktura spotřebovaného paliva

Paliva
Pevná paliva
Kapalná paliva
Plynná paliva
Celkem

Teplo v palivu [TJ]
4 412,10
280,17
2 278,70
6 970,97

41

[%]
63,29
4,02
32,69
100,00
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graf 7

Struktura paliv

32,69%

63,29%

4,02%

Pevná paliva

Kapalná paliva

Plynná paliva

2.2.4.2. REZZO 1 - Souhrnné údaje (r.2000)
tabulka 37

Roční spotřeba paliva

Palivo
HU- tříděné
ČU- prachové
TTO
LTO
ZP
Jiná kapalná paliva
Celkem
tabulka 38

Množství [t] [tis.m3]
188 597
41 062
3 250
1 386
15 932
2 135

Teplo v palivu [TJ]
3 166,17
1 012,21
129,93
58,29
542,32
78,61
4 987,53

Struktura paliva

Paliva
Pevná paliva
Kapalná paliva
Plynná paliva
Celkem

Teplo v palivu [TJ]
4 178,38
266,83
542,32
4 987,53

[%]
83,78
5,35
10,87
100,00

2.2.4.3. REZZO 2 – Souhrnné údaje (r.2000)
tabulka 39

Roční spotřeba paliva

Palivo
HU- tříděné
ČU- tříděné
Koks
Dřevo
LTO
Nafta
ZP
Propan - butan
Bioplyn
Celkem

Množství [t] [tis.m3]
108,00
83,35
594,10
444,00
31,56
2,44
26 574,98
258,87
2 077,05
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Teplo v palivu [TJ]
1,57
2,14
16,10
5,55
1,33
0,10
954,03
11,91
74,57
1 067,30
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tabulka 40

Struktura paliva

Paliva
Pevná paliva
Kapalná paliva
Plynná paliva
Celkem

Teplo v palivu [TJ]

[%]

25,36
13,34
1 028,60
1 067,30

2,38
1,25
96,37
100,00

2.2.4.4. REZZO 3 - Souhrnné údaje (r.2000)
Podklady pro souhrnné údaje REZZO 3 nejsou zcela přesné. ČHMÚ zpracoval modelové řešení pro jednotlivé
obce a města , z těchto údajů vycházíme, protože do určité míry nahrazují neúplné podklady z obcí.
V tomto modelu jsou sledována pouze vybraná paliva:
•

hnědé uhlí tříděné

•

černé uhlí tříděné

•

koks

•

zemní plyn

tabulka 41

Roční spotřeba paliv
Množství [t] [tis.m3]

Palivo
HU- tříděné
ČU- tříděné
Koks
ZP
Celkem

Teplo v palivu [TJ]
4 206
2 494
2 301
21 140

72,26
72,85
63,25
707,78
916,14

2.3. Zhodnocení návaznosti na územní plánování
2.3.1. Plochy a koridory pro veřejně prospěšné energetické stavby
Páteřní systém zásobování města el. energií, plynem a CZT je již vybudován a jeho kapacita stačí pokrýt
stávající i předpokládané budoucí potřeby města.
Budování energetických staveb spočívá v rozšiřování stávajících sítí do nových rozvojových zón.
Publikované průmyslové a bytové zóny města Olomouce:
•

Centrum – Jih
Lokalita pro polyfunkční objekty pro centrální městské funkce (komerční činnost, administrativa,
bydlení).

•

Centrum – Tržnice
Lokalita pro polyfunkční objekty pro centrální městské funkce v bezprostředním
historického jádra.

•

Holice – Keplerova
Průmyslová zóna
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•

Jihovýchodní průmyslová zóna

•

Chválkovice – Železniční
Průmyslová zóna, pozemky pro výstavbu, možnost pronájmu stávající průmyslové haly.

•

Pražská – Východ
Lokalita pro bytovou výstavbu.

•

Slavonín – Pevnůstka

•

Historický objekt vhodný k přestavbě na ubytovací nebo stravovací zařízení

•

Holice – Šlechtitelů
Rozvíjející se technologický park

Všechny zóny jsou zasíťovány v dosahu systémů CZT. Posledními případy jsou průmyslové zóny Keplerova a
Šlechtitelů.

2.3.2. Roztřídění městských částí podle dosažitelnosti síťové energie
Zásobování města energií je řešeno dvěma způsoby:
A. kombinace CZT + el. energie
B. kombinace plyn + el. energie
Lokality určené k zásobování energií dle způsobu A tvoří souvislou zástavbu od západní po východní část
města.
Centrální zásobování teplem (CZT) tvoří síť horkovodů a parovodů.
Celková délka parní sítě je cca 52,8 km, celková délka horkovodní sítě pak cca 26,3 km.
CZT – horkovody
V západní části města - sídliště Povel, část Slavonína, Nová Ulice, Neředín, Olomouc – město, převážná část
Lazců, Řepčín, Hejčín
CZT - pára
Nový Svět, Hodolany, Bělidla, Pavlovičky, Klášterní Hradisko
V rámci modernizace teplovodní sítě dochází k přechodu parovodu na horkovod.
Dosud realizované etapy přechodu parní sítě na horkovodní:
I.

etapa – 1997-1998

II.

etapa – 1999

III.

etapa – 2000

IV.

etapa – 1.část – 2001

IV.

etapa – 2.část – 2002
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V.

etapa 2003 – TOL – Wittgemsteinova, Kosmonautů, Tř. 17. listopadu, U Reálky, Kosinova , Tř.
1.máje, Komenského, Václavské náměstí , Dobrovského , Dlouhá – sídliště Lazce

Výhled
Propojení dvou radiálních větví – vnější okruh. Trasa je navržena přes ulice Dlouhá, Na Letné, Lazecká, (kolem
budovy Finančního úřadu a VZP), U Sportovní haly, Dolní Hejčínská, Ladova, Tomkova, Balbínova
Lokality určené k zásobování způsobem B jsou : historické jádro města a dále okrajové části - Nedvězí,
Nemilany, Nové Sady, část Nového Světa, Holice, Lošov (2003), Radíkov, Svatý Kopeček, Chválkovice,
Černovír, Olomouc – město, část Lazců, Řepčín, Hejčín , Topolany, část Neředína, Slavonín
V místní části Neředín mezi kramatoriem a Vojenským opravárenským závodem se uvažuje alternativa plyn +
CZT- horkovod. V Holici se uvažuje plyn + CZT- pára.
V několika malých, odlehlých, izolovaných lokalitách (převážně objekty bývalých pevnůstek a farma Nový
Dvůr) je uvažováno s el. vytápěním – alternativa biomasa, topné oleje nebo propan.

2.4. Analýza dopadu stávajícího stavu energetiky na životní prostředí
2.4.1. Emise a imise znečišťujících látek
Nejvýznamnějšími zdroji znečišťování ovzduší v Olomouci jsou:
•

doprava – především silniční

•

Dalkia Morava a.s divize Olomouc

•

lokální topeniště, stavební práce a komunikace

Magistrát města Olomouce sleduje stav ovzduší průběžným monitoringem na třech stanicích ve městě a
periodickým měřením koncentrací SO2 a NOx metodou pasivních samplerů. Tato měření sledují znečištění
ovzduší od všech zdrojů, zdroje kategorie REZZO 1 jsou sledovány navíc ČIŽP Olomouc.

2.4.1.1. Monitoring ovzduší- město Olomouc r.2001
Staniční síť obecního monitoringu:
•

stanice č.1 – radnice

•

stanice č.2 – hotel

•

stanice č.3 – Hodolany

Sledování v období leden – prosinec 2001, sledované škodliviny: SO2, NOx.
tabulka 42
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben

Průměrná měsíční koncentrace v [μg/m3]
Stanice č.1
SO2
14
14
16
23

Stanice č.2
NOx
13
14
24
24

SO2
14
13
11
14

Stanice č.3
NOx
45
61
62
75

45

SO2
13
12
9
13

NOx
39
43
39
57
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Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Průměr

12
13
13
11
13
9
11
13
13
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35
33
28
42
33
36
37
45
30

10
9
18
16
10
9
12
14
12

58
58
52
61
66
63
65
57
60

16
12
23
13
12
14
14
43
16

58
49
52
68
51
51
43
51
50

Průměrná měsíční koncentrace SO2 v r.2001
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Pozn:
Čerpáno: Monitoring ovzduší město Olomouc
V roce 2002 byla zpracováno měření koncentrací SO2 a NOx metodou pasivních samplerů v okrese Olomouc.
Z tohoto materiálu jsme čerpali pouze údaje naměřené ve městě Olomouc.
Umístění a popis stanovišť :
•

Ol. Svatý Kopeček - lokalita mimo vlastní městské centrum, bez souvislé zástavby, u příjezdové cesty
ke kostelu

•

Ol. Envelopa – v areálu vysokoškolských kolejí, ulice Šmeralova, v blízkosti tohoto stanoviště je
umístěna automatická imisní monitorovací stanice

•

Ol. Terno – vzorkovač byl umístěn v zahradě u obchodního centra, cca 300 metrů od hlavního tahu na
Brno, v době měření zde probíhaly stavební úpravy, možné ovlivnění vozidly ze stavby

•

Ol. Nemilany – u fotbalového hřiště, jedná se o lokalitu v okrajové městské části

•

Ol. Máchova – lokalita v okrajové městské části Řepčín, ul. Máchova, vzorkovač byl umístěn na
zahradě rodinného domku, v blízkosti jsou Moravské železárny

tabulka 43

Výsledky měření SO2, NOx pasivními samplery v Olomouci 2002
Únor
Koncentrace [μg/m3 ]
NOx
SO2

Stanoviště
Ol. Svatý Kopeček
Ol. Envelopa
Ol. Terno
Ol. Nemilany
Ol. Máchova
*< limit detekce

19,34
4,24
*
3,76
3,76

35,05
46,42
55,81
31,75
56,27

Březen
Koncentrace [μg/m3 ]
SO2
NOx
24,35
21,22
8,12
22,47
22,47

35,23
23,82
45,65
19,50
38,39

Duben
koncentrace [μg/m3 ]
SO2
NOx
20,74
5,50
9,67
8,27
10,33

84,30
21,62
32,43
22,71
29,21

Květen
koncentrace [μg/m3 ]
SO2
NOx
11,37
16,72
12,73
53,28
5,35

26,37
39,05
43,26
35,00
32,73

Z naměřených hodnot vyplývá , že se mění struktura znečišťovatelů ovzduší. Klesá podíl znečištění ovzduší
z topení v zimních měsících,což je způsobeno přechodem na ušlechtilá paliva a snižováním počtu lokálních
zdrojů znečištění – přechod na centrální zásobování teplem (CZT).
Podklady o znečišťujících látkách získané od ČIŽP Olomouc zdroje kategorie REZZO 1.
tabulka 44
1998
1999
2000
2001
tabulka 45
1998
1999
2000
2001

Údaje o znečišťujících látkách v letech 1998 až 2001
TZL [t/rok]
132,7
46,7
29,8
34,3

SO2 [t/rok]
4122,9
1030,7
1041,5
1171,4

NOx [t/rok]
756,8
600,6
639,5
794,2

CO [t/rok]
136,2
45,9
54,1
52,0

NOx [t/rok]
683,4
559,4
606,4
765,62

CO [t/rok]
37,5
42,0
47,0
44,6

Vývoj emisí z TOL a ŠVOL v letech 1998 až 2001
TZL [t/rok]
94,64
38,59
22,53
26,6

SO2 [t/rok]
4001,3
1006,7
1013,9
1143,5
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Po rekonstrukci Teplárny Olomouc v období 1996 až 1999 a po realizaci I. až IV. etapy přechodu parní sítě na
horkovodní (snížení ztrát v rozvodech tepla) došlo k výraznému snížení všech emisí , což je zřetelné v tabulce
č.45.

2.4.2. Globální dopady – emise skleníkových plynů
Vyhodnocení emisí skleníkových plynů bylo provedeno na základě analýzy LCA (Life Cycle Assessment)
pomocí bilančního modelu GEMIS. GEMIS je kompatibilní prostředek komunikace v rámci EU, OECD a IEA.
Je vyvíjen v souladu s legislativou EU, a je zatím jediným podpůrným programem v ČR pro směrnici EU
č. 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), která vstoupila v platnost 24.9.1999 pro
nová zařízení, a které se budou muset přizpůsobit všechny stávající provozy do roku 2007. GEMIS je vhodnou
pomůckou pro administraci uhlíkového fondu a obchodování s emisemi. Garantem využívání programu GEMIS
v ČR je od roku 1998 Česká energetická agentura.
Skleníkové plyny mají různou emisivitu, tzn. že pohlcují nebo vyzařují záření v různé míře. Výsledný účinek na
skleníkový efekt proto závisí na absorpční schopnosti plynu pohlcovat tepelné záření a době setrvání plynu
v atmosféře. Aby bylo možno vyjádřit celkový účinek skupiny skleníkových plynů emitovaných do ovzduší,
zavádí se tzv. ekvivalent CO2.
Na základě analýz byl sestaven model energetického systému města Olomouc, pomocí kterého byly vyčísleny
následující množství skleníkových plynů emitovaných v důsledku poptávky po energiích.
tabulka 46

Emise skleníkových plynů

emise [t]

CO2 ekv
877 698

CO2
829 949

CH4
2137

N2O
9

Pro výpočet ekvivalentu emisí byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů, tj.
CO2=1, CH4=21, N2O=310 a F-plyny, tj. SF6=23 900, HFC=1 300, PFC=7 000.
Emise látek obsahujících fluór, které přispívají ke globálnímu oteplování atmosféry jsou na minimální úrovni.
Hodnoty těchto látek zde nejsou uváděny, ale v hodnotě CO2 ekv. jsou zohledněny.
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3. HODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI POTENCIÁLU OBNOVITELNÝCH
ZDROJŮ ENERGIE
3.1. Rámec energetické politiku EU ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie
Jedním z hlavních cílů Evropské unie je omezení negativního působení energetického sektoru na životní
prostředí. Cestou úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) je navíc možné dostát závazkům
plynoucím z Kjótského protokolu Rámcové úmluvy OSN k ochraně před klimatickou změnou.
Evropská unie klade ve své energetické politice na obnovitelné zdroje energie a úspory energie velký důraz. Již
nyní existuje široká právní úprava OZE na úrovni Evropské unie, využívání OZE je podporováno pomocí
strukturálních fondů (ve členských státech EU) a předvstupních fondů (v kandidátských zemích).

3.1.1 Důležité dokumenty Evropské unie související z OZE
Evropská komise vydává k jednotlivým problematickým okruhům tzv. Zelené a Bílé knihy. Zelená kniha (Green
paper) předchází celoevropské diskusi k dané problematice. Vytyčuje možné cíle a nabádá politiky a zájmové
skupiny k diskusi. Na tento dokument často navazuje tzv. Bílá kniha (White paper). Po uzavření diskuse je
častým vyústěním těchto knih nová směrnice Společenství k této problematice.
Bílá kniha: Energie pro budoucnost: Obnovitelné zdroje energie (1997)
V Bílé knize nastínila EU svůj cíl pro úroveň využívání OZE v dalším období. Podíl OZE na celkové hrubé
domácí spotřebě energie činil v době tvorby knihy 6%. Tento podíl by chtěla EU zdvojnásobit do roku 2010. V
Bílé knize jsou nastíněny cíle pro jednotlivé obnovitelné zdroje. Např. u solárních kolektorů požaduje Evropská
unie do roku 2010 dosažení 100 miliónů m2 instalované kolektorové plochy (dnes již bylo dosaženo 12 miliónů
m2).
Dalším cílem je také zajistit zvýšení podílu bionafty na celkové spotřebě pohonných hmot (pro rok 2020 byl
tento žádoucí podíl stanoven na 7%).
V roce 1999 byla započata "Kampaň pro rychlý start" ve využívání OZE (Campaign for Take-Off), aby bylo
možno vymezených cílů dosáhnout.
V rámci kampaně by mělo být v letech 1999 - 2003 dosaženo těchto hodnot:
1 milión fotovoltaických systémů
15 milionů m2 solárních kolektorů
10 tisíc MW větrné energie
10 tisíc MWth kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy
1 milión objektů či bytových jednotek vytápěných biomasou
1 tisíc MW energie z bioplynu
5 miliónů tun tekutých biopaliv
100 obcí, jejichž cílem je 100 % krytí energie z OZE
Zelená kniha: K evropské strategii pro bezpečnost zásobování energií (2001)
Evropská unie v současnosti postrádá účinné strategické řízení energetického sektoru. Tato Zelená kniha
obsahuje návrh žádoucích kroků do budoucna, kam by měl energetický sektor v budoucnosti směřovat. Zelená
kniha rozeznává dvě základní oblasti pro tvorbu politiky - stranu nabídky energií a poptávky po energiích.
Strana poptávky:
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Ovlivňování strany poptávky, tedy spotřeby energie, má zásadní význam pro vývoj energetické spotřeby.
► Strategické cíle energetického sektoru pro oblast úspor energie nastíněné v Zelené knize:
•

Úspory energie v oblasti transportu: snížení energetické náročnosti dopravních prostředků, vyšší
využívání hromadné dopravy.

•

Úspory energie v oblasti stavebnictví: zvýšení využití energeticky účinných opatření v budovách. Již
nyní se v některých členských státech zpřísňují předpisy energetické náročnosti budov (např. v
Německu je plánován požadavek měrné spotřeby energie 50 kWh/m2rok - tato hodnota odpovídá
potřebě energie nízkoenergetické budovy).

•

Snížení spotřeby energie každého občana: donucení spotřebitele k šetrnější, tedy nižší, spotřebě energie
(např. prostřednictvím harmonizované daňové reformy).

Strana nabídky:
Členské státy Evropské unie si uvědomují možné budoucí nebezpečí spojené se zásobováním energií (např.
prudký nárůst cen ropy by mohl způsobit další energetickou krizi). V dlouhodobém měřítku se bude celosvětový
energetický sektor převážně odvíjet od situace nastalé v rozvojových zemích, jako je Čína, Indie, Latinská
Amerika, které budou svou rostoucí spotřebou energie světový trh ovlivňovat. Pro období následujících 20 let je
v souvislosti s industrializací rozvojových zemích očekáván nárůst poptávky po energii o 65%.
Nebezpečný je trend nárůstu závislosti EU na dovozu energie (ze současných 50% by mohl podíl dovážené
energie v EU během 20 až 30 let stoupnout na 70%). Přestože je jako celek EU velkým hráčem světové
ekonomiky, postrádá vnitřní koordinaci energetické politiky, na jednáních se zahraničními partnery vystupuje
nejednotně, a proto ztrácí možnost ovlivňování situace na světových trzích energie.
► Strategické cíle energetického sektoru neobnovitelných zdrojů nastíněné v Zelené knize:
•

Obecně: vytvoření jednotné energetické politiky EU a strategických partnerství se zásobitelskými
zeměmi a vytvoření účinných strategických rezerv fosilních paliv.

•

Nukleární energie: výzkum a vývoj bude směřovat do nakládání s radioaktivním odpadem, které je
neustálým problémem, dále do dalšího vývoje štěpné reakce a fúze atomů. Nukleární energie není tedy
do budoucnosti zcela zavrhována.

•

Uhlí: nemá v dlouhodobém měřítku perspektivu pro větší energetické využívání, pouze v případě
vývoje pokročilejších technologií s menším dopadem na životní prostředí je perspektivním záložním
zdrojem pro zvýšení bezpečnosti v zásobování energií. Uhlí nemá budoucnost ani v kandidátských
zemích, kde by měla proběhnout sociální a regionální restrukturalizace bývalých těžebních oblastí, jako
tomu bylo ve členských zemích EU.

•

Ropa: pokud se nepodaří snížit spotřebu ropy v oblasti dopravy pomocí bionafty či zemního plynu,
naroste podíl dovážené ropy do r. 2020 až na 90%. Vysoká závislost znamená ohrožení bezpečnosti
dodávek. EU by také z tohoto důvodu měla počítat s budoucím nárůstem cen ropy. Dodávky z regionů
nezahrnujících státy OPEC budou v případě zastavení dovozu států OPEC umožněné při ceně $20 za
barel z důvodu vyšších nákladů na těžbu ropy (současná průměrná cena je $5 za barel).

•

Zemní plyn: obavy budící je trend nárůstu závislosti na dovozu zemního plynu, který je územně
nediverzifikovaný (41% dovozu pochází z Ruska, 30% z Alžírska). Cílem je vytvoření strategických
partnerství.

► Strategické cíle energetického sektoru obnovitelných zdrojů nastíněné v Zelené knize:
•

Vytvoření účinné finanční pomoci pro podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie: podpora OZE k
výrobě elektrické a tepelné energie.

•

Různorodost energetických zdrojů: podpora všech druhů OZE tak, aby všem byl umožněn rychlý
technologický vývoj.

•

OZE pro oblast dopravy: cíl stanovený v Bílé knize k OZE z roku 1997 o zvýšení podílu biopaliv na
spotřebě pohonných hmot zůstává prozatím kvůli nedostatečné politice EU nedostižitelný (v roce 1998
činil tento podíl pouhých 0,15%). Zelená kniha tedy nabádá k účinnějším opatřením - zajištění
konkurenceschopnosti bionafty, uzavření dobrovolných dohod mezi státy a rafineriemi o rozsáhlé
distribuci bionafty, výzkum a vývoj alternativních pohonů (palivové články).

•

OZE pro oblast stavebnictví: podpora využití OZE v nových a stávajících budovách.
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3.1.2 Právní úprava
Pro Českou republiku je důležité sledovat vývoj politiky Evropské unie. Po našem vstupu do EU budou právní
předpisy Společenství platné v plném rozsahu i u nás.
Směrnice 1996/92/ES k liberalizaci energetického trhu
Směrnice k liberalizaci energetického trhu měla za cíl zvýšit konkurenci v sektoru energetiky a tím tlačit cenu
energií dolů (na počátku 90. let byly ceny v EU o 40% vyšší než na liberalizovaném trhu USA). Ceny po
zavedení směrnice a značném otevření trhu skutečně poklesly (průměrně o 15%, v Německu dokonce o 45%).
Směrnice 2001/77/ES k podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
V roce 2001 byla přijata směrnice připravující podmínky pro elektrickou energii vyrobenou z OZE. Hlavním
důvodem byl požadavek většího využívání OZE k výrobě elektrické energie. Evropská unie si stanovila cíl
zvýšit podíl OZE ve výrobě elektrické energie ze současných 13,9% na 22,1% do roku 2010. EU by tím chtěla
přispět k dosažení 12% podílu OZE v roce 2010 na celkové hrubé domácí spotřebě energie.
Obnovitelnými zdroji energie se ve směrnici myslí:
•

energie slunečního záření,

•

energie biomasy - biodegradabilní odpad ze zemědělství a lesnictví, dále biodegradabilní složka
industriálního a municipálního odpadu (energetické využívání odpadů ale nesmí být v rozporu s jinými
předpisy platnými v EU, zejména musí být respektována hierarchie nakládání s odpady a nemělo by
tedy být podporováno spalování neseparovaného municipálního odpadu),

•

energie bioplynu, skládkových plynů a plynů z čistírenských kalů,

•

energie malých vodních elektráren,

•

geotermální energie,

•

energie větru,

•

energie přílivu a odlivu a energie vln.

Členské státy se zavázaly ke zvýšení podílu využívání OZE k výrobě elektrické energie. Ve směrnici jsou
stanoveny směrné hodnoty podílu OZE na výrobě el. energie každého členského státu. Vztahují se k roku 2010.
Členské státy budou každých 5 let přehodnocovat možnosti budoucího vývoje ve výrobě el. energie z OZE a
stanovovat cíl pro období dalších 10 let. Tento postup zajišťuje neustálé dolaďování politiky k podpoře OZE
podle technického a cenového vývoje v energetickém odvětví. Předpokladem je postupné snižování investičních
nákladů technologií využívající OZE (to souvisí se získanými zkušenostmi a masovou výrobou technologií).
Původ elektřiny z obnovitelných zdrojů musí být certifikován a určen druh obnovitelného zdroje, kterým byla
elektrická energie vyrobena.
Obnovitelné zdroje energie nesmí být nijak diskriminovány provozovateli přenosových a distribučních soustav.
Distributor elektrické energie musí zajistit elektrické energii z OZE prioritní přístup do sítě.
Připravovaná směrnice k vytvoření jednotného schématu pro podporu výroby elektrické energie z OZE
V současné době je připravována směrnice k vytvoření jednotného schématu pro podporu výroby elektrické
energie z OZE. Zatím mají členské státy EU vlastní programy k podpoře OZE:
•

systém obchodovatelných certifikátů (green certificates = zelené certifikáty - např. v Itálii, renewable
obligation ve Velké Británii),

•

systém garantovaných výkupních cen pro elektrickou energii vyrobenou z OZE (např. v Německu jsou
garantované výkupní ceny stanoveny zákonem, v ČR Energetickým regulačním úřadem),

•

dotace na vyrobenou kWh elektrické energie z OZE.
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Nové schéma musí umožnit všem druhům obnovitelných zdrojů jejich další vývoj a nediskriminaci. Pokud bude
tedy nový systém vycházet z filozofie obchodovatelných certifikátů, budou stanoveny kvóty pro vlastnictví
těchto certifikátů, a to pro každý druh energie z OZE zvlášť. V případě garantovaných výkupních cen tyto ceny
budou také různé pro různé druhy energie z OZE a budou se odvíjet od nákladů na výrobu elektrické energie z
OZE. Do budoucnosti se počítá s postupným snižováním nákladů na výrobu, a tedy postupné snižování i těchto
garantovaných výkupních cen a tržní ceny certifikátů.
Tyto hlavní přístupy politiky k OZE vedou jinými cestami ke stejnému cíli. Je velice obtížné navrhnout funkční
a účinný model politiky k OZE, oba koncepty se dají pojmout mnoha způsoby. Zatím představitelé států Unie
váhají nad zvolením základní filozofie nového systému (zda garantované výkupní ceny nebo obchodovatelné
certifikáty). Do října roku 2005 bude prezentována zpráva o zkušenostech s jednotlivými mechanismy podpory
získaných jednotlivými státy Unie, bude ohodnocena účinnost mechanismů v dosahování národních cílů podílu
OZE na výrobě el. energie a jejich nákladová efektivita. Následně bude vypracována směrnice k harmonizaci
těchto podpůrných mechanismů. Nový systém vstoupí v platnost po 7 letech od přijetí směrnice. Znamená to
tedy, že jednotný podpůrný systém bude závazný nejdříve od roku 2012.
Návrh směrnice k energetické spotřebě budov (COM 2002 192 final)
Energetická spotřeba budov (se zahrnutím veškeré spotřeby energie v budově) tvoří velký podíl na celkové hrubé
spotřebě energie. Pro země EU byl tento podíl vypočítán v roce 1997 na 40,7% (jsou zde zahrnuty obytné
budovy a budovy sloužící terciálnímu sektoru).
Záměrem směrnice je určení minimálních požadavků pro hodnotu spotřeby energie v budovách. Obsahuje tyto
základní cíle:
•

Vytvoření jednotné metodologie pro výpočet integrovaného energetického chování budov. Integrovaný
pohled na energetické chování budov v sobě zahrnuje kromě tepelné izolace budovy, vytápěcího a
chladicího systému a energie na přípravu teplé užitkové vody i energii na osvětlení, solární energetické
zisky, orientaci budovy ke světovým stranám apod.

•

Sjednocení a zpřísnění standardů energetické spotřeby budov u novostaveb a určitých druhů stávajících
staveb, pokud jsou rekonstruovány (u stávajících staveb se jedná např. o budovy, které přesahují
velikost 1000 m2).

•

Vytvoření jednotného schématu pro energetické štítkování (certifikaci) budov. Směrnice navíc
obsahuje požadavek, aby veřejně přístupné budovy měly tento štítek spolu s dalšími relevantními údaji
pro vzdělávání veřejnosti vystaven na viditelném místě. Energetickým štítkováním budov chce EU
docílit nápravy tržních nedokonalostí na trhu s nemovitostmi - štítek by měl mj. umožnit potenciálním
nájemníkům dostatečný přístup k informacím o energetické spotřebě budovy. To přiměje majitele
budovy k investicím do opatření snižujících energetickou náročnost. Toto osvědčení o energetické
spotřebě budovy by nemělo být starší pěti let.

•

Pravidelné kontroly kotlů, vytápěcích a klimatizačních systémů.

Návrh směrnice k biopalivům využívaným v dopravě (COM 2001)
Směrnice si klade za cíl podpořit využívání biopaliv v dopravě. Navrhovaným cílem je dosažení zvýšeného
podílu biopaliv na celkové spotřebě pohonných hmot na 2% v roce 2005 a 5,75% do roku 2010.
Návrh směrnice k vytvoření schématu obchodování s emisemi skleníkových plynů (COM 2001 581 final)
Evropská unie usiluje o snížení emisí skleníkových plynů, které bude minimálně finančně náročné. Proto
podporuje obchodování s emisemi skleníkových plynů mezi jednotlivými členskými zeměmi. Oficiální
mezinárodní obchodování v rámci Kjótského protokolu Rámcové úmluvy OSN k ochraně před klimatickou
změnou bude probíhat v letech 2008 - 2012. Evropská unie chce pro obchodování vytvořit podmínky mezi
členskými zeměmi v období let 2005 - 2007, a tím připravit jednotlivé země na skutečné obchodování.
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3.1.3 Finanční prostředky evropských fondů
Fondy a programy, kterých se Česká republika účastní dnes
V současné době do našeho vstupu do Evropské unie využívá Česká republika pomoci z předvstupních fondů
EU a účastní se spolu se členskými státy programů Společenství.
Předvstupní fondy:
-

Phare: Hlavním cílem Phare je příprava České republiky na vstup do Evropské unie. Z prostředků fondu se
financují projekty, které souvisejí s budováním institucí, sbližováním s evropským právem a přibližováním
Kodaňským kritériím, které byly stanoveny jako vstupní kritéria pro kandidátské země.

-

ISPA: Fond ISPA je nám k dispozici od roku 2000, týká se oblastí dopravy a životního prostředí. Je
zaměřen pouze na velké projekty (celkové náklady na opatření nesmí být nižší než 5 mil EUR).

-

SAPARD: Tento fond je nám také k dispozici od roku 2000. V rámci Ministerstva zemědělství (MZe) byla
zřízena Agentura SAPARD, která je pověřena správou finančních prostředků na tento program. Finanční
prostředky z fondu SAPARD budou vydávány na sedm z devíti opatření Programu rozvoje zemědělství a
venkova MZe.

Celková pomoc z předvstupních fondů dosáhne v roce 2003 přibližně 1 mld EUR.
Programy Evropského společenství: Jako součást přípravy pro vstup do EU můžeme jako kandidátská země být
účastníkem na programech Evropského společenství. Kandidátské země mají stejné podmínky účasti na těchto
programech jako členské státy. Evropská unie vydělila část peněžních prostředků na pomoc rozvoji
obnovitelných zdrojů energie. Financované projekty se zaměřují na oblast výzkumu a vývoje nových
technologií, dále na jejich rozšiřování pomocí pilotních projektů a v konečné fázi na obecné využívání těchto
technologií. Souvislost s obnovitelnými zdroji energie mají tyto programy:
-

ALTENER: Je nejdůležitějším strukturálním fondem podpory obnovitelných zdrojů energie. Pro období
1998 - 2002 měl k dispozici 74 miliónů EUR.

-

SAVE: Disponuje také velkými objemy finančních prostředků. Podporuje projekty, jejichž cílem je snížení
energetické náročnosti.

-

SYNERGY: Program je zaměřen na spolupráci mezi členskými státy a kandidátskými zeměmi, zaměřuje se
na oblast tvorby energetické politiky, analýzu a prognózu v energetické oblasti, pořádání konferencí a
seminářů podporujících komunikaci na celoevropské úrovni, regionální přeshraniční spolupráci apod.

Fondy a programy Evropské unie, které jsou využívány členskými státy
Momentem vstupu České republiky do Evropské unie vzniká nárok ČR na využívání fondů Evropské unie
(Strukturálních fondů a fondu kohezního). Možnost čerpání z těchto fondů je značně vyšší než z fondů
předvstupních, v podmínkách ČR bude dosahovat objem finančních prostředků z fondů 1 mld EUR ročně. Svým
charakterem odpovídají ve velké míře předvstupním fondům.
graf

Rámec financování po vstupu ČR do EU

Fond soudržnosti
Finanční zdroje EU
Iniciativy
Společenství
Interreg
Equal

Strukturální fondy

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3
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-

ISPA Æ Kohezní fond = Fond soudržnosti (CF) - tento fond působí vedle fondů strukturálních a byl zřízen
k poskytování pomoci na národní úrovni vybraným zemím - k jeho prostředkům tedy nemají jednotlivé
subjekty - fyzické nebo právnické osoby - přístup.

Ze strukturálních fondů jsou financovány národní programy Rámce podpory Společenství a tzv. Iniciativy
Společenství. Zodpovědnost za výběr projektů ponese přímo Česká republika. Abychom tedy mohli projekty
vybírat u nás, připravuje nyní Česká republika pro Rámec podpory Společenství programové dokumenty (tzv.
Národní rozvojový plán (NRP), Sektorové operační programy (SOP), Společný regionální operační program
(SROP) a Programové doplňky (PD)), aby Evropská komise měla možnost posoudit oprávněnost požadavků ČR
na finanční prostředky. V rámci Strukturálních fondů přiděluje EU prostředky jednotlivým oblastem podle jejich
přiřazení k tzv. cílům (Cíl 1 - celé území ČR kromě Prahy, Cíl 2 a Cíl 3 pouze Praha).
Strukturální fondy:
-

SAPARD Æ Evropský zemědělský usměrňovací a záruční fond (EAGGF)

-

Phare Æ Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF)

-

Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG)

Iniciativy Společenství: Rozpočet pro iniciativy je omezený a z celkového programu strukturálních fondů je
uvolňováno na financování těchto iniciativ cca 5,5%. Pro současné programové období bude České republice po
vstupu do EU umožněn přístup pouze k iniciativám Interreg a Equal.
-

INTERREG: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce (financováno ERDF)

-

URBAN: hospodářská a sociální obnova měst s cílem podporovat udržitelný rozvoj měst (financováno
ERDF)

-

EQUAL: program pro boj proti diskriminaci a nerovnosti na trhu práce (financováno ESF)

-

LEADER +: program pro rozvoj venkova, který koordinují místní akční skupiny (financováno EAGGF)

3.1.4 Emisní obchodování a finanční podpora projektů OZE
Česká republika ratifikovala Kjótský protokol Rámcové úmluvy OSN k ochraně před klimatickou změnou, který
zavazuje jednotlivé státy ke snížení emisí skleníkových plynů (CO2ekv.). Referenčním rokem pro snížení emisí
je rok 1990. Česká republika nemá se splněním cíle žádné problémy - v souvislosti s propadem národního
hospodářství během 90. let došlo v ČR ke 20% snížení emisí CO2ekv.. Protože není do období let 2008-2012,
které je určující pro emitované množství skleníkových plynů, podstatné zvýšení emisí skleníkových plynů České
republiky pravděpodobné, bude ČR disponovat úsporami svých emisí a zpeněžovat je na mezinárodním trhu.
V současnosti je obchodování s emisemi skleníkových plynů ve svých počátcích. Znamená ale velký potenciál
do budoucna. Obchody s emisemi skleníkových plynů budou probíhat pomocí obchodních mechanismů.
Jednotlivé větší projekty nebo sdružené menší projekty mohou získat pomocí mechanismů finanční příspěvek za
snížení emisí skleníkových plynů.
Joint implementation (JI) je jedním mechanismem k realizaci obchodování s emisemi skleníkových plynů.
Ministerstvo životního prostředí v současnosti připravuje podmínky pro využití mechanismu JI. Po odsouhlasení
českou vládou bude možno nabízet uspořené emise zatím třem kupujícím: uhlíkovému fondu Světové banky
(PCF - Prototype Carbon Fund), programu nizozemské a programu dánské vlády.
Dalším mechanismem pro obchodování s emisemi bude systém připravovaný Evropskou unií, který by měl začít
působit v roce 2005 (viz. návrh směrnice k vytvoření schématu obchodování s emisemi skleníkových plynů
(COM 2001 581 final).
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3.2. Analýza možnosti užití místních obnovitelných zdrojů energie
V olomoucké aglomeraci se na energetické bilanci obnovitelné zdroje podílí pouze velmi okrajově, což dokládá
následující přehled.
Tepelná čerpadla
Dle sazby C 55 a D 55 el. energie, jsou na území města instalovány k 30.9. 2002 4 ks tepelných čerpadel. Další
TČ mohou být provozována pod sazbou přímotopu , což není zjistitelné.
Solární kolektory, fotovoltaica
Solární kolektory jsou využívány pro předehřev TUV. Počet a plocha solar. systémů zabudovaných v minulých
letech nebyla nikde evidována. Lze vycházet jen z podkladů posledního období, např. z akcí podporovaných
SFŽP. Od 1.1. 1999 do 30.9. 2002 bylo evidováno 6 žádostí solárního zařízení s průměrnou plochou 7 m2. Dále
byly projednány 3 žádosti fotovoltaického systému, jako demonstrační zařízení na školách.
Biopaliva
Bioplyn
Na území města je v provozu jedno zařízení na ČOV - Středomoravská vodárenská a.s. nacházející se na ul.
Novosadské . Ročně se vyrábí cca 990 tis.m3 bioplynu, který je použit jako palivo v kogenerační jednotce o
instal. výkonu 2 x 450 kW. Roční výroba el. energie je 2306 MWh.
Bionafta
Je vyráběna v Setuze a.s. z řepkového oleje. Roční produkce bionafty je cca 30 000 t.
Biomasa
V Olomouci není nikde instalováno zařízení o větším výkonu. Možné využití se předpokládá v příměstských
částech se zástavbou rodinnými domky.
Malé vodní elektrárny
Na toku řeky Moravy jsou na území města instalovány 4 MVE, z nichž v současné době jsou v provozu pouze 2
zařízení a to:
•

Tesař Miroslav – TEZAENERGO:

inst. výkon 44 kW

•

Ing. Milan Polák:

inst. výkon 125 kW

V současné době je v mimo provoz MVE v lokalitě Jez u Sokolovny (vlastníci manželé Fišerovi) inst.výkon
0,65 MW, při průtoku 0,5 m3/s až 1 m3/s. V blízkosti tohoto místa je připravován nový zdroj, s požadovaným
průtokem 7 m3/s.
Větrné elektrárny
Není instalována žádná větrná elektrárna a nepředpokládá se jejich výstavba z důvodu velké četnosti dnů
s bezvětřím a malé rychlosti větru < 2 m/s.
Rychlost větru: 0,0 m/s
0,1 –2,0 m/s

22,8 dnů/rok
228,5 dnů/rok

2,1 – 5,0 m/s

101 dnů/rok

> 5,0 m/s

12,6 dnů/rok
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3.3. Analýza možnosti užití místních druhotných zdrojů energie
Odpadové hospodářství regionu by mělo být spojeno s regionální energetickou koncepcí zejména z toho důvodu,
že využitím druhotných surovin se spotřebuje méně primárních energetických zdrojů.
Odpady můžeme rozdělit do několika kategorií:
•

Průmyslový (zvláštní) odpad

•

Nebezpečný odpad

•

Komunální odpad

•

Zemědělský odpad

•

Jiné odpady, např. kaly z čističky vod atd.

Průmyslové a nebezpečné odpady jsou převážně páleny ve spalovnách nebo ukládány na k tomuto účelu
vybudovaných skládkách.
Na území města Olomouce je v provozu jedna spalovna nebezpečných odpadů, která se nachází v areálu fakultní
nemocnice a spaluje výhradně použitý zdravotnický materiál. Spalovna je ve správě fy. ECOWAY s.r.o.
Produkované teplo slouží k výrobě páry 195 °C, jejíž denní výkon je cca 10 t. Pára je využívána v parním
systému fakultní nemocnice.
Pod pojmem komunální odpad se rozumí směsný odpad ze služeb a obchodů, veřejných úřadů a institucí,
drobných řemeslných provozoven a odpad z bydlení (domovní odpad). Příklad složení městských komunálních
odpadů je v tabulce č.47.
tabulka 47

Příklad složení komunálních odpadů

Složka
Papír
Lepenka
Plasty
Kůže a pryž
Textilie
Kuchyňské odpady
Zemědělské odpady
Dřevo
Sklo
Kovy
Keramika, kámen apod.

Složení hmotnostní [%]
40
4
3
1
2
15
12
2
8
9
4

Průměrné rozmezí [%]
25 - 45
3 - 15
2-8
0-4
0-4
6 - 26
0 - 20
1-4
4 - 16
3 - 13
0 - 10

Základem pro rozumné hospodaření s komunálním odpadem a jeho další možné využití je tedy především dobré
třídění, což je dosud velkým problémem.
Z Olomouce se komunální odpad vyváží na skládku v Mrsklesích (mimo území města), kde se kompostuje, bez
dalšího energetického využití. Předtříděný odpad v množství cca 2 000
t /rok se dotřiďuje v třídírně odpadů ve Chválkovicích , vytříděný odpad se odváží k recyklaci, nepoužitelný na
skládku KO.
Žádný odpad se nespaluje k energetickému využití.
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4. PROGNÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY
4.1. Vazba na rozvoj území, městských částí, podnikatelských aktivit
Rozvoj města je usměrněn územním plánem , v rámci něho jsou dány rozvojové zóny města, dle účelu využití:
•

Bydlení

•

Občanská vybavenost

•

Průmysl

V oblasti bydlení se předpokládá do r. 2015 přírustek 5 040 b.j.
Hlavní rozvojové plochy pro bydlení:
•

Pražská – západ – východ

•

Neředín

•

Tabulový vrch

•

oblast Slavonín – Nové Sady – Nemilany

Rozvojové plochy pro občanskou vybavenost jsou rozmístěny po celé ploše města a v příměstských částech.
Rozvojové plochy pro rozvoj průmyslu jsou situovány především ve východní části města:
•

Holice

•

Hodolany

•

Chválkovice

4.2. Potenciál úspor na straně spotřeby energie
Opatření pro zlepšení tepelně – technických vlastností vnějšího pláště budov:
•

Izolace vnějších stěn

•

Izolace stropů nejvyšších podlaží popř. střech

•

Izolace sklepních stropů

•

Utěsnění oken a dveří vyjma místností s plynovými spotřebiči třídy „A“ a „B“

•

Přidání jedné okenní tabule

•

Výměna oken a dveří

Hlavní zásady ke snížení spotřeby tepla na vytápění:
•

Vytápět na doporučené hospodárné teploty

•

Krátce a intenzivně větrat

•

Udržovat vytápěcí tělesa čistá, nezastíněná proti sálání
57

CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice a dopravě
Odborů 4, 120 00 Praha 2, tel.: 224 922 989, fax: 224 922 072, e-mail: energetika@cityplan.cz

•

Dbát na správnou regulaci a rovnoměrné vytápění

•

Regulovat pomocí regulačních ventilů s regulovatelnými termostatickými hlavicemi

•

Instalovat měřiče tepla

Hlavní zásady k úsporám energie pro TUV:
•

Omezovat ztráty v rozvodech (místo přípravy co nejblíže místu spotřeby)

•

Rozvody i zásobníky dokonale tepelně izolovat

•

Dodržovat předepsané hospodárné teploty

•

Výměna baterií za pákové

•

Používat sprchu namísto vany

•

Instalovat měřiče spotřeby teplé vody

Důležitou roli na velikosti úspor energie mají také informační programy, školení a poradenství pro obyvatelstvo.

4.3. Potenciál úspor na straně výroby a dopravy energie
Teplo
V letech 1997 až 2002 proběhla v západní části města rozsáhlá rekonstrukce, existující parní sítě na horkovodní .
Cílem této rekonstrukce je snížení ztrát v rozvodech tepla, zlepšení komfortu v zásobování teplem a dále pak
úspora primárních energetických zdojů a zvýšení podílu kombinované výroby elektrické energie a tepla.
Vlivem postupné rekonstrukce tepelné sítě na horkovodní v letech 1997 – 2002 došlo k výraznému snížení ztrát
v sítích oproti původnímu stavu. Vývoj tepelných ztrát je uveden v tabulce č.48.
tabulka 48

Ztráty v sítích CZT [TJ/rok]

Rok
Ztráta v sítích CZT

1996
450,186

1997
491

1998
485,533

1999
432,921

2000
412,908

2001
403,503

2002
375

V letech 1996-1999 byly zrušeny kotle K1, K2 a nahrazeny kotlem K5 na fluidní spalování o výkonu 188,5 t/h
(palivem je hnědé a černé uhlí), dále rekonstruován kotel K3 o výkonu 90 – 100 t /h ( palivem je černé uhlí),
postavena turbína TG 1 o výkonu 6,8 MW. Pro nevyhovující emisní limity byl kotel K4 odstaven mimo provoz.
V rámci rekonstrukce Teplárny Olomouc byla postavena krytá uhelná skládka a nový komín o výšce 120 m.
V roce 2000 došlo k denitrifikaci tří kotlů na ŠVOL.
Od r. 1997 do roku 2002 byl uskutečněn přechod parní sítě na horkovodní , což znamená velké snížení ztrát.
V roce 2003 se bude realizovat V. etapa - horkovod na Lazce. Výhledem je propojení dvou radiálních větví .
Plyn a el. energie
Cílem distributorů SMP a.s. a SME a.s je snížit ztráty v sítích modernizací technologie .

4.4. Prognóza ceny paliv a energií

58

CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice a dopravě
Odborů 4, 120 00 Praha 2, tel.: 224 922 989, fax: 224 922 072, e-mail: energetika@cityplan.cz

Veškeré cenové údaje jsou v této prognóze uváděny v USD z toho důvodu, že veškerý mezinárodní obchod s
primárními palivy je realizován v této měně, a proto je dlouhodobě předvídatelný opět pouze v USD. Zavedení
převodu na Kč by tuto prognózu cenového vývoje zcela znehodnotilo zavedením další významné neznámé, a to
vývoje aktuálního kurzu Kč k EURO a toho k USD, což je vývoj z krátkodobého hlediska velmi obtížně
předvídatelný, a ze střednědobého a dlouhodobého hlediska je tento vývoj zcela nepředvídatelný.

4.4.1. Úvodní předpoklady
•

Předpověď budoucího vývoje cen energií je provedena na základě analyzovaných poměrových
ukazatelů, prognóze vývoje světové ceny ropy, prognóze dopadů liberalizačních směrnic EU a odhadu
makroekonomického a politického vývoje do roku 2016.

•

Předpokládá se proces začleňování ČR do EU s pracovním termínem roku 2003-2004. Tyto
předpoklady znamenají, že do konce roku 2002 bude muset být téměř veškerá legislativa ČR
sjednocena s legislativou EU, aby rozhovory o vstupu do EU byly rychlé a úspěšné.

•

Měnová unie a liberalizační směrnice 96/92/EC a 98/30/EC budou přispívat k pokračující konvergenci
cen energií pro průmysl i pro domácnosti v rámci společenství EU.

•

Nepředpokládá se devalvace české koruny. Předpokládá se, že hospodářský vývoj v ČR bude úspěšný a
ČR v roce 2011 předstihne některé nejchudší dnešní členské státy EU a životní úrovní se bude řadit do
střední skupiny zemí EU.

•

Nepředpokládají se významné hospodářské krize. Přechodné turbulence mohou být provázeny
pohybem cen ropy, po jejich odeznění se však předpokládá návrat na původní prognózovanou
trajektorii.

•

Nepředpokládají se vojenské konflikty (včetně občanských válek) na území strategických ropovodů a
plynovodů vedoucích do EU a ČR ani v oblastech zdrojů ropy a zemního plynu, které tyto ropovody a
plynovody napájejí.

•

V cenové prognóze není uvedena předpokládaná, ale dosud nejasná a nejednoznačná internalizace
externích nákladů formou zavedení jednotné daně z CO2 (v rámci směrnice EU), případně vliv
flexibilních mechanismů pro snižování emisí skleníkových plynů.

•

Předpověď cen energií předpokládá střední scénář rovnoměrného růstu ceny ropy na hodnotu 31,5
USD/barel v roce 2011.

4.4.2. Dovozní ceny
Rozbor současného situace na trhu s ropou a rozkolísání její ceny
V roce 1998 se dostala cena ropy a úroveň dvaadvacetiletého minima. Cena barelu ropy Brent spadla z hodnoty
18 USD (podzim 1997) během roku na 10 USD (konec roku 1998). Od března 1999 dohodnuté snížení těžby
ropy tlačily její cenu vzhůru aby po kulminaci přes 34 USD/barel v roce 2001 její cena opět klesla na cca 26
USD/barel (srpen 2001). Teroristické útoky 11. září 2001 vyvolaly v důsledky nejistoty v prvních dnech růst
ceny ropy nad 30 USD/barel, po uklidnění bezpečnostní situace však následoval její pád. V současnosti jsme
svědky udržování ceny ropy v „rozumné“ hranici 24 -28 USD/barel.
Ropa
Dovozní cena ropy bude prakticky shodná s dovozní cenou ropy EU, která bude odpovídat světovým cenám
ropy. Určujícím faktorem světové ceny ropy bude ropa Brent, respektive náklady na její těžbu (asi 10 USD/bbl ,
zatímco náklady na těžbu arabské ropy činí asi 5 USD/bbl). Cena ruské ropy je na světovém trhu oproti ropě
Brent v průměru asi o 1 USD/barel nižší, cena ropy z ropovodu Družba je nižší asi o 3 USD oproti ropě Brent.
Kromě standardních sezónních cenových pohybů bude i nadále světová cena ropy bezprostředně ovlivňována
jako dosud veškerými vážnějšími politickými i hospodářskými událostmi. Politická nestabilita a hospodářská
konjunktura budou způsobovat růst ceny ropy, úspěšná vyřešení politických (případně i vojenských) konfliktů a
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hospodářská krize budou způsobovat pokles ceny. Obdobně se projeví na ceně změny v nabídce ropy např. po
uvalení a odvolání embarga na vývoz ropy významných producentů (např. Irák).
Protože cena ropy reaguje na světové události citlivě a okamžitě, je pro všechny členské státy Mezinárodní
energetické agentury IEA při OECD předepsáno udržovat 90-ti denní zásoby ropy a ropných produktů. ČR musí
ještě dodatečné kapacity pro skladování této zásoby na svém území vybudovat.
Předpokládaný pohyb ceny ropy do roku 2011 je uvažován jako rovnoměrný (lineární) růst ceny ropy na
hodnotu 31,5 USD/barel v roce 2011.
Pozn.: Cena těžkého topného oleje TTO na burze v Rotterdamu sleduje takřka s absolutní přesností cenu surové
ropy a její čtvrtletní průměr činí asi 70 až 80% ceny ropy (v přepočtu na toe).
Uhlí
ČR se nestane v období 2002 - 2016 významnějším dovozcem uhlí.
Zemní plyn
Dovozní cena zemního plynu je prakticky shodná s dovozní cenou Rakouska a Německa. Vybudováním tzv.
severní větve z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa by mělo zvýšit jistotu dodávek ruského plynu do
EU.
Cena zemního plynu se odvozuje z ceny ropy, kterou následuje s několikaměsíčním zpožděním. Cena dovozu
zemního plynu v příštích letech bude ovlivněna uzavřeným 15ti letým kontraktem s Ruskem. Jedná se o kontrakt
typu „take-or-pay“ sice s příznivou cenou částečně vázanou i na cenu uhlí, avšak je nasmlouváno poměrně
vysoké množství plynu. Zkušenosti ze spotřeby v obcích, které byly plynofikovány v důsledku křížově dotované
ceny, ukazují, že s odstraňováním deformované ceny spotřeba u obyvatelstva klesá. Důležitou (příznivou) roli
proto bude hrát případné vyšší užití zemního plynu pro výrobu elektřiny. V opačném případě se kontrakt
s Ruskem může stát příkladem tzv. uvízlých nákladů „stranded cost“.
Cena zemního plynu z Norska bude odpovídat ceně pro Německo resp. průměru EU. Předpokládaný poměr
dovozní ceny zemního plynu vůči dovozní ceně ropy do roku 2016 bude stabilní a bude se pohybovat
dlouhodobě na úrovni 0,84 ceny ropy. Výkyvy cen ropy budou u zemního plynu tlumeny jeho částečnou
obchodní vazbou ceny na cenu uhlí.

4.4.3. Spotřebitelské ceny kapalných paliv
Průmysl
Ceny kapalných paliv v ČR budou odpovídat cenám v EU. Nejsou a nebudou zde důvody pro odlišné ceny.
Domácnosti
Ceny kapalných paliv v ČR budou odpovídat cenám v EU. Nejsou a nebudou zde důvody pro odlišné ceny. DPH
není snížená, dojde naopak patrně k nápravě ve způsobu nesprávného zdanění topného oleje (způsobu odpočtu
spotřební daně, za kterou se nevrací DPH!).
tabulka 49

Poměrové ukazatele ceny kapalných paliv
2001

Poměrový ukazatel
LTO prům. / TTO prům.
LTO dom. / LTO prům.
LTO dom. / TTO prům.
LTO dom. / ZP dom.
Nafta / benzín

EU
1,95
1,29
2,51
1,27
0,64

2016
ČR
2,19
1,41
3,08
1,63
0,70
60

EU
1,95
1,29
2,52
1,26
0,65

ČR
1,95
1,29
2,52
1,26
0,65
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4.4.4. Spotřebitelské ceny uhlí
Průmysl
Cena domácího uhlí bude schopná konkurence pro zásobování průmyslu (tepláren), pokud nepřesáhne do roku
2016 cenu 3 USD/GJ. Cena uhlí pro elektrárny by neměla v tomto období přesáhnout 2 USD/GJ, jinak přestanou
být naše stávající elektrárny s účinností cca 32% konkurenceschopné.
Domácnosti
Ceny uhlí v ČR budou muset být patrně pro domácnosti zvýšeny (daňovým zatížením) současně s odstraněním
deformovaných cen síťových energií pro domácnosti, aby nedošlo vlivem ekonomického chování obyvatel k
návratu k používání uhlí v oblastech, kde již bylo nahrazeno ekologičtějšími způsoby vytápění. Tam, kde je
dosud uhlí využíváno a kde nejsou ekonomické podmínky pro vybudování CZT či zavedení zemního plynu, by
jeho zdražení mělo zvýhodnit přechod na využití biomasy (např. pelet a ekobriket), topných olejů a kapalného
propanu.
tabulka 50

Poměrové ukazatele ceny uhlí
2001

Poměrový ukazatel
Uhlí výr. el. / prům.
Uhlí dom. / prům.

EU
0,88
3,24

2016
ČR
0,79
1,79

EU
0,85
3,6

ČR
0,85
3,0

4.4.5. Spotřebitelské ceny zemního plynu
Průmysl
Cena zemního plynu pro průmysl a výrobu elektřiny v ČR bude odpovídat cenám v EU. Neměly by zde být
důvody pro odlišné ceny. ČR zavedla evropskou liberalizační směrnici 98/30/EC v rámci nového energetického
zákona.
Od 1.1. 1999 byla sjednocena DPH pro zemní plyn, elektřinu, uhlí a ropné produkty na 22 %.
Domácnosti
Cena zemního plynu v ČR bude odpovídat cenám v EU. Nebudou důvody pro odlišné ceny. ČR zavedla tarifní
politiku odpovídající zkušenosti EU. Ceny pro obyvatelstvo již nejsou dotovány.
Cena zemního plynu pro domácnosti v ČR patrně dosáhne průměru ceny sousedních zemí EU.
tabulka 51

Poměrové ukazatele ceny zemního plynu
2001

2016

Poměrový ukazatel
EU
ČR
EU
ZP výr. el. / prům. a)
0,97*
0,97
0,97
ZP dom. / prům.
1,84**
1,45
1,84
ZP dom. / LTO dom.
0,79*
0,61
0,79
*)V. Británie, **)Francie, protože IEA neuvádí ceny plynu pro výrobu elektřiny za OECD Evropa
a) rozumí se výroba elektřiny ve velkých elektrárnách, nikoliv v malých zdrojích
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4.4.6. Spotřebitelské ceny elektřiny
Průmysl
Cena elektřiny pro průmysl v ČR bude odpovídat cenám v EU. Neměly by zde být v důsledku společného trhu
důvody pro odlišné ceny. ČR zavedla evropskou liberalizační směrnici 96/92/EC v rámci nového energetického
zákona.
Domácnosti
Cena elektřiny v ČR bude odpovídat cenám v EU. Neměly by zde být v důsledku společného trhu důvody pro
odlišné ceny. ČR zavedla tarifní politiku odpovídající zkušenosti EU. Ceny pro obyvatelstvo již nejsou
dotovány.
Poměr ceny elektřiny pro domácnosti vůči průmyslu patrně dosáhne průměru ceny sousedních zemí EU.
tabulka 52

Poměrové ukazatele ceny elektřiny
2001

poměrový ukazatel
el. dom. / prům.
el. top. / el. dom.

EU
2,0
0,5

2016
ČR
1,6
0,6

EU
2
0,5

ČR
2
0,5

4.4.6. Spotřebitelské ceny centralizovaného tepla
Průmysl
Výrobní cena centralizovaného tepla bude závislá na primárnímu palivu, musí však být včetně dopravy
konkurenceschopná substitučnímu způsobu jeho individuální výroby – obvykle ze zemního plynu.
Domácnosti
Výrobní cena tepla bude závislá na primárnímu palivu, musí však být v součtu s jeho distribucí
konkurenceschopná substitučnímu individuálnímu vytápění – obvykle zemním plynem.
tabulka 53

Poměrové ukazatele ceny CZT
2001

Poměrový ukazatel
el. top. / CZT

EU
1,5

2016
ČR
1,31

EU
1,5

ČR
1,5

4.4.7. Spotřebitelské ceny tepla z lokálního vytápění
Průmysl
Cena tepla z lokálního vytápění bude odpovídat zvolenému primárnímu palivu. S výjimkou tepla ze spalování
vlastního odpadu, případně z vlastního kogeneračního zdroje, bude cena z lokálního vytápění srovnatelná s
cenou z CZT (při použití shodné metodiky ekonomického hodnocení). Důvodem je skutečnost, že CZT musí být
konkurenceschopné a musí se proto přizpůsobit ceně individuálního vytápění, jinak ztratí trh.
Domácnosti
Cena lokálního vytápění bude odpovídat zvolenému primárnímu palivu.
Po odstranění deformovaných cen síťových energií se stává v malých obcích více atraktivní vytápění dřevem,
dřevěnými peletami a eko-briketami.
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4.4.8. Předpověď cen energie ve městě Olomouc
Ceny elektrické energie a zemního plynu pro průmysl budou odpovídat cenám v ČR, nejsou zde důvody pro
odlišné ceny. ČR zavedla evropskou liberalizační směrnici 96/92/EC v rámci energetického zákona. Poměr ceny
elektrické energie pro domácnosti vůči cenám pro průmysl pravděpodobně dosáhne průměrné ceny sousedních
zemí EU.
tabulka 54
Spotřeba
kWh/rok

Cenové rozhodnutí ERU č.4/2002 ze dne 27. listopadu 2001 pro domácnosti – Severomoravská
plynárenská, a.s.
v pásmu

Maximální cena dvousložková
měsíční plat v [Kč]
Cena za plyn [Kč/kWh]
26,00
1,00
50,00
0,85
154,00
0,72
212,00
0,70

nad-do

od 0 do 1 890
nad 1 890 do 9 450
nad 9 450 do 63 000
nad 63 000
tabulka 55
Spotřeba
kWh/rok

Cenové rozhodnutí ERU č.4/2002 ze dne 27. listopadu 2001 pro ostatní odběratele –
Severomoravská plynárenská, a.s.
v pásmu

Maximální cena dvousložková
měsíční plat v [Kč]
Cena za plyn [Kč/kWh]
26,00
1,00
50,00
0,85
154,00
0,72
212,00
0,70

nad-do

od 0 do 1 890
nad 1 890 do 9 450
nad 9 450 do 63 000
nad 63 000
Spotřeba
MWh/rok

v pásmu

nad-do

Cena za kapacitu Kč/MWh

630 – 2 100
2 100 – 4 200
4 200 – 57 500
57 500 – 157 500
Nad 157 500

6,59
6,59
6,59
6,59
6,59

Cena za plyn [Kč/MWh]
667,95
658,19
607,93
598,17
588,41

Lze předpokládat, že plynárenské společnosti budou patrně uplatňovat následující obchodní politiku:
¾

Oblast maloodběru a obyvatelstva

Ve vztahu k maloodběrům a obyvatelstvu budou obchodníci s plynem uplatňovat takovou tarifní strukturu a
ceny, které zajistí jejich plnou konkurenceschopnost vůči užití lehkého topného oleje a topných plynů.
Postupně bude vyvíjen ekonomický tlak na kategorii užití zemního plynu pouze pro vaření, jež již dnes je, a čím
dále tím více bude, pro obchodníky s plynem nejméně rentabilní.
Pro zajištění maximálního využití přenosových kapacit plynovodních zařízení budou obchodníci s plynem
zvýhodňovat komplexní plynofikaci objektů.

¾

Oblast středních odběratelů

V oblasti středních odběratelů půjde jednak o zajištění konkurenceschopnosti vůči lehkému topnému oleji a
kapalným plynům a dále pak podporu vzniku ostrovních soustav CZT založených na plynové kogeneraci.
Předpokládáme, že největší uplatnění nalezne kogenerace s plynovými motory. V některých plynárenských
společnostech se v současné době začíná prosazovat názor, který se přiklání k preferenci drobných odběratelů
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před velkoodběrateli. Důvodem je patrně obava ze ztráty tzv. oprávněných zákazníků v liberalizovaném
energetickém trhu. Oprávnění zákazníci si budou totiž moci zvolit dodavatele (obchodníka s plynem) zemního
plynu. Obava z úplné ztráty oprávněného zákazníka však není na místě, jelikož službu přepravy plynu
k zákazníkovi bude zajišťovat stávající plynárenská distribuční společnost, která bude podléhat regulaci a
kontrole nezávislého regulátora. Aby se distribuční plynárenská společnost mohla také aktivně zapojit do
obchodování se zemním plynem, bude muset vytvořit účetně oddělenou obchodní společnost. Vzhledem ke
skutečnosti, že oprávněných zákazníků bude postupně přibývat se snižující se hranicí spotřeby zemního plynu
pro získání kreditu oprávněného zákazníka, byla by strategie podpory individuálního drobného odběratele pouze
zákopovou válkou vedoucí k postupnému oslabení pozice stávajících distribučních plynárenských společností.
¾

Oblast velkoodběratelů

V oblasti velkoodběratelů se pro obchodníky s plynem otevírá nejlepší možnost uplatnění principů řízení strany
spotřeby DSM (Demand Side Management), kde si bude moci obchodník s plynem ve spolupráci s
velkoodběrateli vytvořit takový odběrový diagram, který mu umožní vyjednat lepší obchodní podmínky se svým
dodavatelem plynu (dnes pouze TRANSGAS). Obchodník s plynem pak za tyto služby nabídne velkoodběrateli
individuální cenové podmínky dodávky zemního plynu. Dá se předpokládat, že účast obchodníků s plynem
nebude pouze pasivní, ale že budou ochotny investovat do projektů odběratelů, které přinesou oboustranný
prospěch.
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4.4.4. Grafická příloha
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Předpověď cen v USD/GJ – rok 2006
Předpověď ceny - rok 2006
9,9
10,5

dálk. teplo CZT

13,6

el.topení dom.

15,8
26,1

el.-domácnosti
14,0

el.-průmy sl
6,9

ZP-domácnosti
ZP-v ýroba el.

4,2
4,8

ZP-průmy sl

4,3
4,9
2,8

uhlí-domácnosti

31,5

15,8

9,0

ČR
7,1

EU

1,0
1,8

uhlí-v ýroba el.

1,2
2,1

uhlí-průmy sl

27,5

benzín
18,6

naf ta

32,0

20,8

10,3
11,4

LTO-domácnosti
7,6

LTO-průmy sl

8,8

3,6
4,5

TTO-průmy sl

0

5

10

15

20

USD/GJ

65

25

30

35

CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice a dopravě
Odborů 4, 120 00 Praha 2, tel.: 224 922 989, fax: 224 922 072, e-mail: energetika@cityplan.cz

graf 12

Předpověď cen kapalných paliv v USD/GJ – rok 2011
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Předpověď cen kapalných paliv v Kč za jednotku
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Předpověď cen v uhlí v Kč/jednotku
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Předpověď cen zemního plynu v USD/GJ
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Poměrné ceny zemního plynu
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4.5. Stanovení hlavních problémových okruhů
Je možné říci, že město Olomouc se musí potýkat s dvěma problémovými okruhy. Jedná se o:
•

Pokusy o odpojování od rozvodů CZT a následný přechod k individuálnímu vytápění zemní plynem.

•

Individuální spalování tuhých fosilních paliv.

Odpojování spotřebitelů od soustavy CZT a jejich přechod na jiné způsoby zásobování teplem a TUV může mít
nepříznivé dopady na soustavu CZT. V nejkrajnějším případě může mít odpojování spotřebitelů za následek
rozpad systému CZT. K odpojování spotřebitelů dochází především z ekonomických důvodů, kdy teplo získané
ze ZP je levnější než teplo dodávané prostřednictvím rozvod CZT.
Je nutné si uvědomit, že odpojení části spotřebitelů může spustit řetězovou reakci. Do ceny tepla jsou zahrnuty
dva základní druhy nákladů a to náklady variabilní a fixní. Variabilní náklady se mění v závislosti na výši
výroby tepla a elektrické energie ve zdroji dodávajícího teplo do systému CZT. Pokud dojde k odpojení části
spotřebitelů (snížení odběru tepla) ,tak se odpovídajícím způsobem sníží variabilní náklady na výrobu tepla.
V případě fixních nákladů nedochází v závislosti na snižující se výrobě energií ke sníženi těchto nákladů.
Konečným důsledkem odpojování spotřebitelů tepla, je zvýšení ceny tepla pro konečné spotřebitele. Zvýšení
ceny tepla muže vést k odpojování dalších spotřebitelů.
Dále je nutné říci, že Olomoucká teplárna (Dalkia Morava, divize Olomouc) významně zvyšuje bezpečnost
města Olomouce a Olomouckého kraje v zásobování elektrickou energií.
Je však potřeba vyřešit schopnost najetí teplárny ze tmy, tzn. schopnosti uvedení do provozu bez napětí
odebíraného z vnější sítě. Jako vhodným řešením tohoto problému se jeví možnost využití kogeneračních zdrojů
umístěných v ČOV a areálu Setuzy.
Další problém představuje individuální spalování tuhých fosilních paliv na území města. V roce 2001 bylo
v zařízeních spadajících do REZZO 3 spotřebováno celkem 916,5 TJ tepla v palivu. Zemní plyn se na celkové
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spotřebě tepla podílel přibližně 85%. Tuhá fosilní paliva se na celkové spotřebě tepla v palivu podílela
následovně HU 3,4%, CU 5% a KOKS 6,6%.
Následující graf dává představu o tom jak se jednotlivá paliva přibližně podílela na emisích znečišťujících látek.
graf 31

Podíl na emisích znečišťujících látek
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Z grafu je vidět, že hnědé uhlí je mimo emisí NOx největším znečišťovatelem ovzduší, ačkoliv na spotřebě tepla
se podílelo pouze 3,4%. I ostatní tuhá paliva ( ČU a koks) mají s ohledem na velikost podílu na celkové spotřebě
tepla výrazně vyšší dopady na ŽP než zemní plyn. Hlavní problém představuji spotřebitele, kteří spalují tuhá
fosilní palivy i když jsou napojeni na rozvody ZP. Rozvody zemního plynu byly často budovány za finanční
účasti státu a obcí, je tedy vhodné aby tyto rozvody byly využívány.
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5. ENERGETICKÉ MODELOVÁNÍ
5.1 Dělení odpovědnosti mezi soukromý a veřejný sektor
Princip fungování soukromého sektoru je založen na směně soukromých statků mezi dodavatelem a
odběratelem. Výroba a dodávka soukromých statků však ovlivňuje pozitivně i negativně také veřejnost, která se
na směně nepodílí. Faktory které nelze ze vztahu mezi dodavatelem a odběratelem vyloučit jsou hodnoty
veřejných statků (jsou-li neomezené) a společných zdrojů (jsou-li omezené).
Z předchozího odstavce vyplývá, že veřejné statky je nutné ochraňovat a společné zdroje šetřit. Z podstaty tržní
ekonomiky to nemůže dělat soukromý sektor, neboť je zaměřen na tvorbu a prodej soukromých statků. Veřejné
statky a společné zdroje tedy musí mít jiného ochránce, strážce veřejného zájmu – a tím jsou politici. Jejich
posláním je správa, resp. samospráva věcí veřejných. Na následujícím obrázku je znázorněno rozdělení
odpovědnosti za tvorbu blahobytu mezi soukromým a veřejným sektorem.
obrázek 5

Odpovědnost za tvorbu blahobytu
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Negativní externality
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Obrázek názorně ukazuje, že dopady soukromého sektoru na veřejnost lze označit za externality. Tyto
externality mohou být záporné (např. znečišťování ovzduší, atd.), ale i kladné (např. vytváření pracovních míst,
poskytování znalostí atd.).
Každý soukromý podnikatel musí počítat s tím, že jeho činnost bude ovlivňována působením veřejného sektoru.
Z toho důvodu by se měl zajímat, zda jeho podnikatelská strategie je v souladu se strategií politickou vyjádřenou
v různých sektorových či resortních politikách.
Pro zmírnění dopadů negativních externalit musí v určitých případech docházet k zasahování veřejného sektoru
do podnikání. Za tyto zásahy lze např. považovat environmentální daně a poplatky za znečišťování životního
prostředí. Za tvorbu pozitivních přínosů naopak může veřejný sektor soukromého podnikatele odměnit, např.:
•

daňovými úlevami ,

•

poskytnutím zainvestovaného pozemku za výhodnou cenou (případně i bezplatně )

•

u environmentálně šetrných produktů stanovením povinné výše výkupní ceny (např. u elektřiny
z obnovitelných zdrojů).

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny oblasti ve kterých může veřejný sektor na soukromého podnikatele
působit.
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obrázek 6

Možnosti působení veřejného sektoru na soukromé podnikání

VSTUPY

Palivo/energie
Variabilní
náklady
Suroviny

VÝSTUPY

PROCES
Investiční
výdaje
Fixní náklady

Příjmy = cena
x množství
Produkty
Příplatky, daňové úlevy
Pozitivní externality
Negativní externality
Environmentální
daně a poplatky

Poznámka:

červeně – nepříznivé působení vůči soukromému podnikateli
zeleně – příznivé působení

Je tedy zřejmé, že pro dosažení cílů je nutné v určitých případech je nutné zasahovat do soukromého sektoru a
určovat rámec v němž působí. Potom je ovšem nutné zabývat se též účinností těchto zásahů. Proto je třeba
minimalizovat i vlastní náklady na administraci programů a podpor.

5.2. Hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií
Energetická potřeba města je kryta z velké části prostřednictvím síťových energií. Jedná se o:
•

systém centralizovaného zásobování teplem,

•

rozvod zemního plynu,

•

rozvod elektrické energie.

Systém CZT je napájen ze zdroje provozovaného společností Dalkia Morava a.s. divize Olomouc. Tento zdroj se
skládá z teplárny spalující hnědé a černé uhlí a špičkových výtopenských kotlů spalujících TTO. Dva z těchto
kotlů umožňují k TTO alternativně spalovat zemní plyn. Možnost zásobování systému CZT třemi rozdílnými
druhy paliv významně zvyšuje bezpečnost zásobování teplem v Olomouci. Je možné říci, že při vzniku krizové
situace by nemělo dojít k úplnému odstavení CZT.
Dodávky zemního plynu v současné době nejsou ohroženy. Zemní plyn je do ČR dodáván z Ruska a v menší
míře z Norska. Dodávky ZP ze dvou směrů zvyšují bezpečnost zásobování tímto palivem.
Elektrickou energií je město zásobováno z místní distribuční soustavy. Distribuční soustava přenáší elektrickou
energií ze zdrojů, jejichž výkon je vyveden prostřednictvím této soustavy a el. energii z přenosové soustavy ČR.
Výroba elektrické energie v ČR je založena převážně na uhelných a jaderných technologiích a není proto závislá
na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. Bezpečnost dodávek elektrické energie je závislá v prvé řadě na
bezproblémovém provozu přenosové a distribuční soustavy. Bezpečnost v zásobování elektřinou zvyšuje
existence velkého zdroje elektřiny na území města (teplárna).

5.2.1. Přístupy zvýšení bezpečnosti dodávek energie na území města
Rozsah opatření lze rozdělit na tzv. „tvrdá“ a „měkká“ . První skupina opatření musí být zaměřena na zvýšení
odolnosti energetického systému z hlediska strany dodavatelů energií. Platí zde zásada primární odpovědnosti
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těchto provozovatelů za zvládnutí nouzové situace, přičemž v době krizové situace (např. napadení systému a
pokus o jeho vyřazení z činnosti) lze očekávat i součinnost silových ministerstev (obrany a vnitra). Naproti tomu
měkká opatření souvisí spíše se zabezpečením ze strany spotřebitelů energií proti důsledkům poruch
v zásobování energií a týkají se rozborů scénářů odezvy na tyto nouzové a krizové situace a návrhů
preventivních opatření, jaká je nutno v tomto směru trvale provádět a doplnit.
V zásadě tedy lze zvýšení bezpečnosti dosáhnout kombinací obou druhů opatření, tj. zvýšení odolnosti
energetických systémů i zajištěním nouzového a náhradního zásobování energií (viz. obrázek).
obrázek 7

Princip zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou
uhelné

plynové
vodní

jaderné
Systémové elektrárny ČR

Zvýšení bezpečnosti

Přenosová soustava
el. trafo 400/110

Záložní zdroje

el.vedení 110kV
el. trafo 110/22
el.vedení 22kV
el. trafo 22/0,4
el.vedení 0,4kV
domácnost

Pramen: CityPlan
Nejzranitelnější místa celého energetického systému ukazuje následující obrázek.
obrázek 8

Nejzranitelnější místa energetického systému

Zdroje

obnovitelné zdroje

bydlení

elektrárny

jaderná energie

doprava

teplárny

uhlí

terciér

Potřeba

zemědělství

průmysl

Energetické
transformace a
doprava energie
rafinerie

zemní plyn

ropa

potřeby lidí
Ekonomický, sociální a environmentální rozměr ⇒ trvale udržitelný rozvoj země
Nejvhodnější terče teroristických útoků:

sítě

Pramen: CityPlan
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Z předchozího obrázku vyplývá, že z hlediska vzniku krizových situací jsou nejzranitelnější velké centralizované
systémy. Je tedy vhodné přetvářet současný energetický systém na kombinaci konvenčních levných
centralizovaných zdrojů energie s alternativními, avšak mnohem méně zranitelnými místními
(decentralizovanými) zdroji využívajícími v mnohem větší míře obnovitelné a druhotné zdroje energie.
Dalším významným způsobem jak zvýšit bezpečnost zásobování energiemi je snižování měrné spotřeby energie.

5.3. Možné přínosy a definice cílů rozvojových variant
Přínosy rozvojových variant energetického systému by měly spočívat především ve zlepšení životního prostředí
ve městě, vytvoření pracovních příležitostí a zvýšení bezpečností zásobování energiemi. Rozvojové varianty by
měly přispět nejen ke zlepšení energetického systému města, ale i k naplnění některých cílů státní energetické
politiky (schválená usnesením vlády České Republiky ze dne 12. ledna 2000 č.50) a cílů státní politiky životního
prostředí (schválená usnesením vlády České republiky ze dne 10. ledna 2001 č.38).
Cíle státní energetické politiky významné pro ÚEK města:
•

Uplatnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. (hlavní cíl energetické politiky)

•

Preferovat úsporná opatření a racionalizační opatření na straně spotřeby před zajišťováním nových
dovozů zemního plynu a vytvářet pro to legislativní a ekonomické podmínky. (plynárenství)

•

Při využití plynu k výrobě elektrické energie preferovat použití v lokálních zdrojích s uplatněním
kombinované výroby elektřiny a tepla a optimálním využitím primárního zdroje. (plynárenství)

•

Podporovat ekonomicky efektivní rozvoj (dotačními a daňovými nástroji) kogeneračních jednotek na
výrobu elektřiny a tepla, s cílem co nejlepšího využití primárních zdrojů. (zásobování teplem a KVET)

•

Na regionální úrovni vytvářet podmínky pro využití všech existujících konkurenceschopných zdrojů
energie pro výrobu tepla, včetně obnovitelných zdrojů energie, s cílem dosažení maximální možné
soběstačnosti zdrojů tepla v příslušném regionu. (zásobování teplem a KVET)

•

Podporovat vznik regionálních energetických soustav v souladu s územně plánovací dokumentací
zejména v oblasti zásobování teplem. (zásobování teplem a KVET)

Cíle státní politiky životního prostředí významné pro ÚEK města:
•

snížit emise z malých stacionárních zdrojů

•

podporovat použití ušlechtilých paliv před tuhými fosilními palivy. V případě užití tuhých fosilních
paliv podporovat použití „čistých uhelných technologií“

•

Podporovat vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a potenciálu úspor s cílem zvýšit
jejich podíl na krytí celkové spotřeby energie do roku 2010 minimálně na 8%

•

Podporovat zavádění moderních energetických technologií s vysokou účinností (fluidní spalování,
plynové a paroplynové cykly apod.)

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

Referenční scénář

•

Scénář přirozeného vývoje

•

Scénář cíleného vývoje
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V1 - Referenční scénář
Tento scénář představuje nulovou změnu. Jde v podstatě o stav energetického systému v roce 2000. Tento scénář
je nepravděpodobný, neboť nezahrnuje technologický vývoj a změnu reálných podmínek. Proto je nazván
referenční, neboť představuje výchozí stav pro modelování.
V2 – scénář přirozeného vývoje
Tento scénář je sestaven podle mezinárodní metodiky pro stanovení základní linie vývoje (baseline). Jedná se o
očekávaný přirozený vývoj energetického systému. To znamená, že při obnově energetického systému se
postupně uplatní očekávané ekonomicky dostupné technologie. Předpokládá se zavedení připravovaných
(reálných) legislativních podmínek vymezujících energetické podnikání a omezujících prostor pro rozhodování.
Předpokládá se ekonomické chování spotřebitelů i dodavatelů energie. To znamená, že investiční rozhodování
obou skupin bude vycházet z nabídky uvažovaných dostupných technologií v daném období, jejich ekonomické
výhodnosti, aktuálních cen energií na trhu a dodržení legislativních omezení včetně plnění mezinárodních
závazků.
V3 – scénář cíleného vývoje
Tento scénář představuje aktivní přímé ovlivňování spotřebitelů energie pomocí podpor a úlev a nepřímé
ovlivňování strany dodavatelů energie při dodržení principu rovné příležitosti a nenarušování soutěžního
prostředí. Tento scénář vyjadřuje využití dodatečných zlepšení, jichž lze ve srovnávacím období reálně
působením veřejného sektoru dosáhnout (princip dodatečnosti - additionality). Zásada spolufinancování
investorem umožňuje pro tento scénář získávat i veřejné prostředky vně městského rozpočtu (podpory z fondů
ČR, strukturálních a jiných fondů EU, globálních fondů atp.).

5.4.1. Podrobnější popsání rozvojových variant
V následující tabulce je uvedena předpokládaná výroba elektrické energie a tepla v jednotlivých typech zařízení
dělených podle velikosti a typu použitého paliva.
U Olomoucké teplárny se předpokládá, že snížení odběru tepla v důsledku realizace úsporných opatření u
koncových spotřebitelů je vyrovnáno připojením nových odběratelů.
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tabulka 56

Výroba a spotřeba energií ve variantách [MWh/rok]
zdroj

MOO

REZZO 3 - MOO

REZZO 2

REZZO 1

Tep. Olomouc HU
Tep. Olomouc CU
špičková výtopna
kotelna ZP
kotelna LTO
TP motorová bioplyn
TP motorová ZP
kotelna HU
kotelna CU
kotelna koks
kotelna ZP
kotelna LTO
kotelna propan-butan
kotelna nafta
kotelna dřevo
kotelna bioplyn
TP motorová ZP
kotelna HU
kotelna CU
kotelna koks
kotelna ZP
kotelna dřevo
topení HU
topení CU
topení koks
topení ZP
topení dřevo
tepelné čerpadlo
solární kolektor
Celkem
Výše dodávky elektřiny do města
Potřebná elektřina celkem

referenční
elektřina
teplo
225 029 693 089
25 035 213 701
53 411
130 075
11 412
2 306
3 505
0
283
417
3 220
227 910
312
2 812
25
1 249
14 640
0
0
3 986
4 015
4 048
53 477
0
8 469
8 602
8 531
113 638
16
64
51
252 370 1 560 958
105 826
358 196 1 560 958

Varianta
přirozený vývoj
elektřina
teplo
225 029 693 089
25 035 213 701
53 411
123 569
10 840
2 306
3 505
0
0
0
966
212 394
280
2 530
0
1 124
13 896
0
0
1 794
1 807
1 822
53 551
0
3 811
3 871
3 839
107 849
5 947
192
600
252 370 1 514 387
105 826
358 196 1 514 387

cílený vývoj
elektřina
teplo
225 029 693 089
25 035 213 701
53 411
117 068
10 269
2 306
3 505
46 667
70 000
0
0
773
118 400
224
2 531
0
899
12 514
3 300
4 950
0
0
0
48 574
0
0
0
0
102 248
10 537
192
7 750
302 337 1 470 635
55 859
358 196 1 470 635

Ve variantách rozvoje energetického systému dochází v porovnání s referenčním stavem k poklesů celkové
spotřeby tepla o 3% (přirozený vývoj) resp. o 6% (cílený vývoj). Snížení spotřeby tepla je vyvoláno zejména
realizováním úsporných opatření v oblasti koncové spotřeby energií. Potřeba elektrické energie ve městě se
předpokládá ve všech scénářích stejná (zvýšení vybavenosti domácností el. spotřebiči se vyrovnává zvýšenou
energetickou účinností spotřebičů).

82

CityPlan spol. s r.o., ČSN EN ISO 9001, Poskytování služeb v energetice a dopravě
Odborů 4, 120 00 Praha 2, tel.: 224 922 989, fax: 224 922 072, e-mail: energetika@cityplan.cz

tabulka 57

Celková energetická bilance [MWh/rok]
bilance [MWh/rok]

referenční
Výroba elektřiny
252 370
Výroba tepla
1 560 958
Elektřina kogenerací
252 370
Teplo kogenerací
910 296
Elektřina z fosilních paliv
250 064
Elektřina z OZE
2 306
Teplo z fosilních paliv
1 541 433
Teplo z OZE
19 525
V procentech
Elektřina kogenerací
100,0%
Teplo kogenerací
58,3%
Elektřina z fosilních paliv
99,1%
Elektřina z OZE
0,9%
Teplo z fosilních paliv
98,7%
Teplo z OZE
1,3%
Rozdíl vůči referenční
výroba elektřiny
0
výroba tepla
0
Elektřina kogenerací
0
Teplo kogenerací
0
Elektřina z fosilních paliv
0
Elektřina z OZE
0
Teplo z fosilních paliv
0
Podíl výroby energií vůči referenčnímu stavu
výroba elektřiny
1,00
výroba tepla
1,00
Elektřina kogenerací
1,00
Teplo kogenerací
1,00
Elektřina z fosilních paliv
1,00
Elektřina z OZE
1,00
Teplo z fosilních paliv
1,00
Teplo z OZE
1,00

Varianta
přirozený vývoj
252 370
1 514 387
252 370
910 296
250 064
2 306
1 489 123
25 264

cílený vývjo
302 337
1 470 635
302 337
985 246
300 031
2 306
1 435 238
35 397

100,0%
60,1%
99,1%
0,9%
98,3%
1,7%

100,0%
67,0%
99,2%
0,8%
97,6%
2,4%

0
-46 571
0
0
0
0
-52 310

49 967
-90 323
49 967
74 950
49 967
0
-106 195

1,00
0,97
1,00
1,00
1,00
1,00
0,97
1,29

1,20
0,94
1,20
1,08
1,20
1,00
0,93
1,81

Zvýšení výroby elektrické energie na území města snižuje závislost na dovozu elektřiny. Tato skutečnost má
kladné dopady především v oblasti bezpečnosti zásobování města energiemi, poněvadž se zvyšuje soběstačnost
města v zásobování elektřinou. Dále nárůst výroby elektřiny v městě snižuje finanční prostředky, které je nutné
vydat za dovoz energií do města.
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5.5. Vyčíslení účinků a nároků variant
5.5.1. Volba výpočtového modelu
Modelové scénáře jsou účelným nástrojem manažerů, neboť umožňují vytvořit si lepší představu o budoucím
vývoji, nebo spíše lepší přehled o možných různých variantách budoucího vývoje. Dovolují soustředit pozornost
na kritická místa, na okamžiky v nichž je směr dalšího vývoje nejistý, kdy neznámé faktory mohou ovlivňovat
další vývoj a kdy mohou nastat ve vývoji nečekané zlomy. Dovolují uvědomit si meze našich představ o reálném
světě, předvídat neznámé a využít výsledky analýz scénářů k lepším strategickým rozhodnutím.
Scénáře nejsou prognózami, jejich účelem není přesně a jednoznačně popsat budoucí vývoj, ale reálně popsat
varianty možného vývoje, které pomáhají ujasnit, co se může stát „jestliže“ a analyzovat síly, které mohou
posouvat budoucí vývoj různými směry. Pomáhají manažerům pochopit dynamiku vývoje, rozeznat nové
možnosti, posoudit strategické varianty a na základě toho přijímat dlouhodobá rozhodnutí.
Vypovídací schopnost analýz modelových scénářů závisí na úplnosti, významu a správnosti vstupních dat, na
vhodném sestavení příslušných scénářů a na zpracování velkého množství dat a procesů. Aby výsledky analýz
měly praktický význam, je třeba provést vyhodnocení z několika hledisek: politických, ekonomických,
technologických a environmentálních. Protože vstupních dat bývá obvykle velké množství, lze provést rozsáhlé
analýzy jedině s pomocí vhodných výpočtových programů. Praktické zkušenosti s použitím několika
výpočtových programů (např. SESAM, BOUSTEAD aj.) ukazují, že velmi vhodným programem pro uvedené
účely je lineární bilanční model GEMIS.
Hlavní předností programu GEMIS je
•

velká flexibilita sestavování scénářů, která je umožněna lineárními algoritmy jednotlivých výpočtů,
takže je možno libovolně skládat a kombinovat jednotlivé produkty a procesy do požadovaného
scénáře,

•

rozsáhlá databáze, která zahrnuje data zpracovaná mezinárodními týmy (databáze zahrnuje především
procesy z oboru energetika, doprava a průmyslová výroba), a která umožňuje porovnávat analyzované
charakteristiky produktů a procesů i mezinárodně (benchmarking),

•

snadné vkládání vlastních dat do databáze pokud pro řešený úkol nejsou dostatečná data již v databázi
uložená,

•

možnost posouzení daného scénáře z hlediska bilancí toku hmot a energií, z hlediska environmentálního a ekonomického,

•

možnost posuzovat zvolený scénář z uvedených hledisek v celém řetězci na sebe navazujících procesů
od těžby surovin až po konečný výrobek (metodika LCA),

•

názorné vyjádření výsledků buď v tabulkové nebo grafické formě,

•

snadný export výsledků do formátu HTML, ACCESS nebo do programů Microsoft Excel a Word,

•

program GEMIS je neustále vyvíjen a jeho databáze je průběžně doplňována,

•

program GEMIS je freeware, takže je zcela volně přístupný.

GEMIS je kompatibilní prostředek komunikace v rámci zemí EU, OECD a IEA (Mezinárodní energetické
agentury). Česká aplikace GEMIS CZ byla vytvořena společnou aktivitou Ministerstva životního prostředí ČR a
Ministerstva průmyslu a obchodu za finančního přispění rakouské vlády (Ministerstvo pro životní prostředí,
mládež a rodinu). Další pravidelnou aktualizaci české databáze hradí Česká energetická agentura. Tím je tento
program a jeho databáze, včetně všech mezinárodních propojení a kontaktů, předán k disposici české veřejnosti
pro přizpůsobení oblasti energetiky, dopravy a zpracovatelského průmyslu legislativě EU v oblasti zlepšování
životního prostředí.
Z uvedených důvodů byl výpočtový model GEMIS vybrán pro zpracování Územní energetické koncepce města.
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5.5.1.1. Charakteristika systému GEMIS
obrázek 9

Funkční schéma modelu GEMIS
DATABANKA

PROCESY

PRODUKTY
PALIVA

TĚŽBA
ZDROJE

SPALOVÁNÍ

PŘEMĚNY
HMOT A
ENERGIE

MATERIÁL

DOPRAVA
DISPEČER

SCÉNÁŘE

REFERENCE

TVORBA
SCÉNÁŘE

VLASTNÍ
DATA

KONTROLA

TABULKY

GRAFY
VÝSTUPY

EKOLOGICKÉ
•

škodliviny:
klasické
skleníkové
tekuté
pevné
aspekty:
• ostatní
obestavěné
plochy, rizika

MATERIÁLOVÉ
•

bilance materiálů

ENERGETICKÉ
•
•

bilance paliv
bilance
primární
energie

EKONOMICKÉ
•
•

interní náklady: N i,
N fix, N var, N pal
externí náklady

pramen: CityPlan 2003

5.5.1.2. Popis systému GEMIS
Lineární bilanční model GEMIS vyvinul Öko-Institut v Darmstadtu společně s vysokou školou v Kasselu na
zadání Hessenského ministerstva životního prostředí. GEMIS slouží ke zjišťování a posuzování ekonomických,
enviromentálních a technologických souvislostí procesů v energetice, dopravě a zpracovatelském průmyslu.
Lineární struktura modelu GEMIS umožňuje superpozici jednotlivých částí celého studovaného systému
složeného z energetických, dopravních a průmyslových procesů. K vytvoření požadovaného modelu používá
databázi produktů (nosiče energie, materiály), které do jednotlivých procesů (činností) vstupují a jako
meziprodukt nebo konečný produkt opět vystupují. Dále využívá databázi jednotlivých procesů (spalovací
procesy, energetické transformace, průmyslové výrobní technologie, zemědělské technologie, dopravní
prostředky a apod.) a nakonec i databázi scénářů. Scénáře jsou již vytvořené konkrétní případové studie, či
strategické záměry.
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Linearita stavby modelu GEMIS tedy umožňuje poměrně snadné a přímé modelování úplného řetězce všech
nutných činností k produkci daného výrobku (služby), tj. sestavovat a propojovat technologické procesy (tvořící
tento řetězec) a specifikovat jejich technologické, enviromentální a ekonomické parametry.
obrázek 10

Příklad sestavení procesního řetězce kombinované výroby tepla a elektřiny z kapalných paliv
Emise škodlivin
Emise skleníkových plynů

ÖKO-INSTITUT
Institut für angewandte Ökologie e.V.

Odpady

Institute for applied ecology
Institute d'écologie appliquée

Těžba

Zdroj
primární
energie

Emise škodlivin
Emise skleníkových
plynů
Odpady

Doprava

Kvalitativní vlivy

Kvalitativní vlivy

Plocha

Emise škodlivin
Emise skleníkových
plynů

Emise škodlivin
Emise skleníkových
plynů
Odpady

Přeměna
Doprava

Odpady

Kvalitativní vlivy

Plocha

Plocha
Emise škodlivin
Spalování

Emise skleníkových plynů

Kvalitativní vlivy
Odpady
Plocha
Produkt
teplo
zákazníci
a
jejich
potřeby
Doprava
Kvalitativní vlivy

Produkt
elektřina

Plocha

pramen:CityPlan 2002
Výsledkem z modelování jsou kvantitativní a kvalitativní údaje (obrázek 7).
Kvantitativní údaje jsou trojího charakteru:
1.

Čerpání přírodních zdrojů
•

Bilance primární energie, neobnovitelné i obnovitelné

•

Bilance primárních surovin

•

Bilance paliv podle druhu (pro domácnosti, pro výrobu elektřiny atd.)

•

Náročnost na zábor půdy
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2.

3.

Znečišťování vzduchu, vody a půdy. Emise v mg/m3 spalin, okamžité hodinové emise, celkové roční emise,
emisní faktory vztažené na produkt, emisní faktory vztažené na vstupní palivo, příspěvek k imisní zátěži.
•

Emise jednotlivých látek znečišťujících ovzduší - SO2, NOx, tuhé látky, CO, a další

•

Souhrnný přepočet emisí látek způsobujících kyselé deště na SO2 ekvivalent

•

Souhrnný výpočet prekurzoru přízemního ozónu TOPP ekvivalent (látky způsobují letní smog)

•

Emise jednotlivých skleníkových plynů - CO2, CH4, N2O, a další

•

Souhrnný přepočet emisí látek způsobujících skleníkový efekt na CO2 ekvivalent

•

Produkce pevných odpadů (popel, skrývka, jaderný odpad apod.)

•

Produkce kapalných odpadů

Ekonomické údaje
•

Cena paliv a energií podle druhu

•

Náklady na pořízení technologií (investiční náklady)

•

Fixní náklady na provoz a údržbu zařízení

•

Variabilní náklady na provoz a údržbu zařízení

•

Variabilní náklady na palivo a pomocnou energii

•

Celkové roční výrobní náklady

•

Měrné výrobní náklady na jednotku produkce

•

Externí náklady, tj. vyjádření způsobených škod na životním prostředí, které doléhají na ostatní a
nezúčastněné občany

GEMIS je efektivním nástrojem pro energetický a environmentální management a pro plánování regionálního
rozvoje. Umožňuje zejména:
•

výpočet environmentálních a ekonomických parametrů podnikání v celém řetězci od výroby po
spotřebu a s ohledem na životní cyklus výrobku.

•

sektorový postup při provádění národních inventarizací antropogenních emisí dle mezinárodní
metodiky „Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National GHG Inventories, IPCC
2000“. Tento sektorový přístup vychází z transformačních procesů a je přesnější než referenční způsob
vycházející pouze z informací o spotřebě paliv. Z hlediska metodiky se jedná o tzv. druhou úroveň
založenou na důkladnějších znalostech zdrojů emisí, zatímco první úroveň užívá pouze všeobecné
emisní limity.

•

umožňuje identifikaci klíčových zdrojů emisí, tj. procesů, které se v daném regionu na celkových
emisích podílejí nejvíce. Neplatí obecně, že jsou to zdroje největších výkonů.

•

usnadnění komunikace mezi podnikateli, politiky a veřejností.

•

využívání jednotné informační základny.

•

mezinárodní porovnání technických parametrů a provozní výkonnosti, přístup na standardní databáze
GEMIS jiných zemí.
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obrázek 11

Bilanční, enviromentální a ekonomické výstupy
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lokální
globální

podíly

pramen:CityPlan 2002
GEMIS a jeho výstupy umožňují tedy provádět rozbory současně a provázaně ve třech oblastech:
•

Provádění enviromentálních rozborů, zejména pro hodnocení životního cyklu výrobku nebo činností,
které je obecně známé pod zkratkou LCA (Life Cycle Assessment).

•

Provádění ekonomických rozborů, zejména pro sledování nákladovosti jednotlivých procesů v řetězci
ke zjištění ekonomické hodnoty konečného výrobku (služby) po celou dobu životnosti.

•

Provádění analýz bilancí paliv, čerpání energetických zdrojů a surovin.

5.5.1.3. Volba výpočtové metodiky
Vyhodnocení dopadů energetického systému je provedeno na základě metody LCA (Life Cycle Assessment),
hodnotící celý životní cyklus daného výrobku, tj. zahrnuje veškeré dopady vzniklé od výroby zařízení (jsou
zahrnuty i vlivy vzniklé při výrobě potřebných materiálů), přes provoz zařízení až k jeho likvidaci.
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5.5.2. Vliv na energetickou bilanci spotřeby paliv a energie
Následující tabulka a graf popisují spotřebu paliv v jednotlivých scénářích. V úvahu je brána celková spotřeba
paliv na území ČR potřebných k pokrytí energetických požadavků města.
tabulka 58

Spotřeba paliv [MWh/rok]
palivo

referenční

přirozený
cílený vývoj
vývoj

hnědé uhlí
1 338 214
1 315 986 1 217 247
černé uhlí
402 465
388 906
363 741
koks
22 828
9 649
1 074
topné oleje
88 980
88 231
87 464
zemní plyn
630 908
597 967
604 223
propan
3 355
3 022
3 023
bioplyn
23 738
22 862
21 236
pevná biopaliva
1 565
9 883
16 162
Celkem
2 512 051
2 436 507 2 314 170
Rozdíl vůči referenční
hnědé uhlí
0
-22 228
-120 967
černé uhlí
0
-13 558
-38 724
koks
0
-13 178
-21 754
topné oleje
0
-748
-1 516
zemní plyn
0
-32 941
-26 685
propan
0
-332
-332
bioplyn
0
-875
-2 501
pevná biopaliva
0
8 319
14 598
0
-75 544
-197 881
Celkem
Podíl vůči referenčnímu stavu
hnědé uhlí
1,00
0,98
0,91
černé uhlí
1,00
0,97
0,90
koks
1,00
0,42
0,05
topné oleje
1,00
0,99
0,98
zemní plyn
1,00
0,95
0,96
propan
1,00
0,90
0,90
bioplyn
1,00
0,96
0,89
pevná biopaliva
1,00
6,32
10,33
1,00
0,97
0,92
Celkem
Poznámka: Pevná biopaliva - veškerá tuhá paliva pocházející z biomasy (např. kusové dřevo, dřevěné a
slaměné pelety, dřevěné brikety atd.)
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graf 32

Bilance spotřeby paliv

[MWh/rok]

1 800 000
1 300 000
800 000
300 000
-200 000

tuhá fosilní
paliva

plynná paliva

kapalná paliva

biopaliva

referenční

1 763 506

634 263

88 980

25 302

přirozený vývoj

1 714 541

600 989

88 231

32 746

cílený vývoj

1 582 061

607 246

87 464

37 399

Z tabulky a grafu jednoznačně vyplývá, že ve scénářích přirozeného a cíleného vývoje dochází k poklesu
spotřeby fosilních paliv a k růstu využití biopaliv. Využití biopaliv je předpokládáno především v okrajových
částech města bez rozvodů ZP, kde by měly biopaliva nahradit tuhá fosilní paliva.

5.5.3. Vliv na investiční náklady (realizace navržených programů)
tabulka 59

Hodnota znovupořízení (investiční náročnost) [mil.Kč]

referenční
přirozený vývoj cílený vývoj
cena znovupořízení
5 548
5 336
5 998
rozdíl oproti referenční variantě
0
-212
450
rozdíl oproti variantě přirozeného vývoje
212
0
662
Poznámka: Investiční náklady vyjadřují náklady nutné ke znovupořízení energetického systému města.
Pokles nákladů na znovupořízení energetického systému ve scénáři přirozeného vývoje oproti referenčnímu
stavu je způsoben tím, že nedochází k obnově nadbytečných výrobních kapacit (předimenzovaných zdrojů).
Zvýšení investičních nákladů ve scénáři cíleného vývoje přibližně o 662 mil.Kč oproti scénáři přirozeného
vývoje je způsoben investicemi do zařízení a úsporných opatření (sluneční kolektory, zateplení budov, atd.),
které mají vysoké pořizovací náklady, ale nízké provozní náklady.
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5.5.4. Vliv na provozní náklady
V následujícím grafu jsou prezentovány provozní náklady jednotlivých variant. Provozní náklady jsou rozděleny
do čtyři oblastí. Jedná se o:
•

Náklady na provoz a údržbu

•

Náklady na palivo

•

Náklady na dovoz elektřiny

graf 33

Provozní náklady [mil.Kč]
1 000

[mil.Kč]

800
600
400
200
0

provoz a údržba

náklady na palivo

elektřina

referenční

274

829

127

přirozený vývoj

257

741

127

cílený vývoj

255

718

67

Významným přínosem varianty cíleného vývoje je snížení nákladů na dovoz elektrické energie do města. Pokles
těchto nákladů je způsoben zvýšením výroby elektřiny na území města.

5.5.5. Vliv na zábor půdy
V žádném scénáři rozvoje energetického systému se nepočítá s významnými zábory půdy. U rekonstruovaných
kotelen nevzniknu požadavky na zábor půdy, protože k instalaci nových zařízení se využijí stávající objekty.
Určité požadavky na zábor půdy mohou vzniknout při rozšiřování území zásobovaného pomocí síťových energií
(CZT, zemní plyn).

5.5.6. Vliv na celkovou účinnost energetického systému
V následujícím grafu je stanovena celková účinnost energetického systému. Účinnost je stanovena na základě
celkové výroby energií ve městě a spotřeby energie obsažené v palivu na území města.
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graf 34

Účinnost energetického systému
2 500 000
[MWh/rok]

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Výroba elektřiny

Výroba tepla

Výroba energie
celkem

spotřeba PEZ

účinnost

referenční

252 370

1 560 958

1 813 328

2 189 320

82,83%

přirizený vývoj

252 370

1 514 387

1 766 757

2 127 778

83,03%

cílený vývoj

302 337

1 470 635

1 772 972

2 117 662

83,72%

V obou variantách vývoje energetického systému dochází k růstu účinnosti systému a to ve variantě přirozeného
vývoje o 0,2 % respektive o 0,89% ve variantě cíleného vývoje.

5.5.7. Vliv na produkci znečišťujícíhc látek

5.5.7.1. Souhrnné indikátory dopadů
Souhrnné indikátory slouží k vyjádření dopadů ve třech kategoriích:
•

Kyselé deště – tento dopad je představován indikátorem SO2 ekv, který zahrnuje souhrnně účinky SO2,
NOx, HCL, HF, NH3 a H2S.

•

Letní smog - tento dopad je představován indikátorem TOPP ekv (Tropospheric Ozone Precursor
Potential), který zahrnuje souhrnně účinky CO, NMVOC, NOx, CH4.

•

Globální oteplení - tento dopad je představován indikátorem CO2 ekv, který zahrnuje souhrnně účinky
skleníkových plynů CO2, CH4, N2O a dalších.
Souhrnné indikátory dopadů [t/rok]
1 000 000
800 000
[t/rok]

graf 35
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graf 36

Poměrné snížení dopadů na životní prostředí
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V předcházejících grafech je viditelný pokles souhrnných indikátorů dopadů na životní prostředí. K nejvyššímu
poklesu dochází u SO2 ekv což je způsobeno poklesem využití tuhých fosilních paliv.

5.5.7.2. Emise jednotlivých znečišťujících látek do ovzduší
graf 37

Emise znečišťujících látek na území města
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graf 38
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Ve scénářích přirozeného a cíleného vývoje v porovnání s referenčním stavem dochází k poklesu produkce
znečišťujících látek. Nejvýraznější je snížení u emisí těkavých organických uhlovodíků (NMVOC) a tuhých
látek.
K poklesu emisí znečišťujících látek dochází v důsledku snižování celkové spotřeby tepla a omezení spalování
tuhých fosilních paliv v malých zdrojích.

5.5.7.3. Emise jednotlivých skleníkových plynů do ovzduší
graf 39
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graf 40
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Stejně jako u emisí znečišťujících látek, dochází i u emisí skleníkových plynů v porovnání se současným stavem
k významnému poklesu.

5.5.8. Vliv na pracovní příležitosti
V této kapitole je odhadnut počet nových pracovních míst, které by s sebou měla přinést přeměna stavu
v energetickém zásobování města. Na základě sestavené referenční varianty scénáře, reprezentující současnou
situaci ve výrobě elektřiny a tepla, byly navrženy dvě varianty scénáře, v kterých jsou zakomponovány
předpokládané vlivy na rozvoj energetického systému. Účelem sestavení těchto scénářů není přesně popsat
budoucí vývoj, ale ukázat jednotlivé možnosti vývoje, omezující podmínky vývoje a umožnit tak energetickému
managementu optimální rozhodování.
Jedním z kriterií, které jsou důležité pro rozhodování, je dopad na pracovní místa. Tento dopad se projeví ve více
rovinách, nejen v rovině ekonomické, ale i v rovině politické, sociální atd.
Dopad na pracovní místa byl určen na základě rozdílů mezi interními náklady ve variantě přirozeného a cíleného
vývoje s interními náklady ve variantě referenční, která reprezentuje současný stav. Interními náklady rozumíme
náklady potřebné k výrobě tepla a elektřiny.
Odhad vychází z těchto předpokladů:
•

Odhad mzdových nákladů na pracovníky podílející se na výstavbě 30% z investičních nákladů.

•

Údržba veškerých zdrojů vyrábějících teplo a elektrickou energie je prováděna místními pracovníky.

•

Průměrná roční produktivita pracovníků v energetice je 500 000 Kč ročně.

Nová pracovní místa jsou vytvořeny ve třech hlavních sférách energetického systému:
•

Výroba a výstavba zdrojů tepla a elektřiny

•

Obsluha a údržba zdrojů tepla a elektřiny

•

Dodávka paliva

Následující tabulka ukazuje rozdíl v pracovních místech mezi přirozeným resp. cíleným a referenčním scénářem.
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tabulka 60

pracovní příležitosti
př.-ref.

cíl.-ref.

1
-27
-4

Výstavba
obsluha a údržba
dodávka paliva

28
-23
-7

Z tabulky vylívá, že nárůst pracovních míst je zaznamenán pouze v oblasti výstavby nových zdrojů
(rekonstrukce stávajících zdrojů).
Počet pracovních míst v oblasti výstavby je určen na základě rozdílů kapitálových nákladů mezi přirozeným
resp. cíleným vývojem a referenčním stavem energetického systému. V úvahu jsou brány pouze kapitálové
náklady, které jsou u jednotlivých zařízení ve zkoumaných variantách vyšší v orovnání s referenčním stavem.

5.6. Komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému
Aby bylo možné vyhodnotit a vzájemně porovnat vliv jednotlivých rozvojových variant na udržitelný rozvoj, je
třeba stanovit míru, která umožní jednoznačně hodnotit uvažované varianty. Nejvýhodnějším měřítkem je
vyjádření ve finančních jednotkách (monetarizací fyzických ukazatelů). Celkový vliv jednotlivých variant lze
pak vyjádřit finanční částkou, vyjadřující vliv jednotlivých hledisek na udržitelný rozvoj.

5.6.1. Stanovení rozhodovacích indikátorů pro vícekriteriální hodnocení
Pro jednoduchost a průhlednost vícekriteriálního hodnocení byly zvoleny tři hlavní skupiny indikátorů, které
vyjadřují nejvýznamnější ovlivnění udržitelného rozvoje. Přehled těchto indikátorů je uveden v následující
tabulce.
tabulka 61

Indikátory udržitelného rozvoje energetického systému

Rozměr udržitelného rozvoje

Indikátor

Ekonomické ovlivnění

Vliv na energetickou bilanci

(souvisí se soběstačností oblasti)
Sociální ovlivnění
(souvisí s politikou zaměstnanosti)

Dopady na životní prostředí

•

Rozdíl vývozy – dovozy

Ovlivnění zaměstnanosti se dělí na:
•

výrobu a výstavbu

•

provoz a údržbu

•

dodávku vstupů

Vliv na znečištění životního prostředí

(souvisí s cíly politika zaměstnanosti) Místní vlivy (škodliviny):
•

SO2, NOx, CO, tuhé látky

Globální vlivy (změna klimatu):
•

CO2
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Oceňování indikátorů:
Ekonomické dopady
Ekonomické dopady jsou hodnoceny na základě energetické bilance města. Ekonomické dopady vyjadřují rozdíl
finančních prostředků vynaložených za dovoz energií do města a finančními prostředky utržených za vývoz
energií z města. U elektrické energie se předpokládá, že veškerá elektřina vyrobená na území města se
spotřebuje ve městě. V případě nerovnováhy mezi vyrobenou a spotřebovanou elektřinou na území města je
vyrovnání mezi výrobou a spotřebou uskutečněno prostřednictvím distribuční soustavy elektrické energie.
Vliv na zaměstnanost
Při posuzování vlivu na zaměstnanost se jedno pracovní místo hodnotí částkou 156 tisíc korun za rok. Tato
částka odpovídá odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterého činí měsíční náklady na jednoho
nezaměstnaného 13 tisíc korun měsíčně. V této částce je započtena též podpora, náklady na úředníky úřadů
práce, náklady na zdravotní a sociální pojištění, nerealizované daně ze mzdy. Počet pracovníků byl vypočten na
základě produktivity jednoho pracovníka.
Vliv na znečištění životního prostředí
Tento vliv je stanoven oceněním nákladů na zamezení vzniku emisí znečišťujících látek provedeného v ÖkoInstitutu v Darmstadtu (doporučovaný produkt zemí EU).
tabulka 62

Ocenění externali [Kč/t]

Škodlivá látka
CO2
SO2
NOx
CO2 ekvivalent
Emise tuhých látek
NMVOC
Pramen: Öko-Institutu Darmstadt (SRN)

Externality
900
90000
72000
9000
18000
4000

Výsledný přínos k udržitelnému rozvoji
Vliv jednotlivých variant byl porovnán s variantou referenční. Výsledky získané vyhodnocením umožňují
stanovit variantu, která je nejvhodnější pro zajištění udržitelného rozvoje. Výsledný účinek lze stanovit dle
následujícího vzorce:
+ přínos v oblasti zaměstnanosti
- dopady na životní prostředí
+ saldo energetické bilance (čisté vývozy)
= dopad na udržitelný rozvoj
Dále byl stanoven rozdíl mezi navrženými variantami a současným stavem, určeným variantou referenční. Tak
lze ohodnotit dopad jednotlivých variant na udržitelný rozvoj.
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tabulka 63

Rozdíl mezi zkoumanými variantami a referenčním scénářem
dodávka a montáž
provoz a údržba
dodávka paliva
emise SO2
emise NOx
emise TL
emise NMVOC
emise CO2
energetická bilance

tabulka 64

přir.-ref.
1
-27
-4
-83
-24
-36
-17
-27 224
-88 000

prac. míst
prac. míst
prac. míst
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
tis.Kč/rok

cíl.-ref.
28
-23
-7
-145
-59
-62
-32
-73 329
-171 000

Přínosy k udržitelnému rozvoji vyjádřené v peněžních jednotkách
dodávka a montáž
provoz a údržba
dodávka paliva
emise SO2
emise NOx
emise TL
emise NMVOC
emise CO2
energetická bilance
Celkem

přirozený
156
-4 212
-624
7 437
1 700
641
70
24 502
88 000
117 669

tis.Kč/rok
tis.Kč/rok
tis.Kč/rok
tis.Kč/rok
tis.Kč/rok
tis.Kč/rok
tis.Kč/rok
tis.Kč/rok
tis.Kč/rok
tis.Kč/rok

cílený
4 368
-3 588
-1 092
13 053
4 278
1 119
126
65 996
171 000
255 260

Z předcházející tabulky vyplývá, že varianta cíleného vývoje má oproti variantě přirozeného vývoje příznivější
dopad na udržitelný rozvoj. Tento přínos při vyjádření v peněžních jednotkách je přibližně o 137 591 tis.Kč/rok
vyšší.
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6. NÁVRH ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
6.1. Stanovení zásad užití jednotlivých druhů paliv a energie
Město Olomouc je zásobováno energiemi především prostřednictvím rozvodů CZT a zemního plynu. Systém
CZT ve své zdrojové části využívá především moderní fluidní kotel spalující hnědé uhlí. Spalování domácího
zdroje energie zvyšuje bezpečnost v zásobování energiemi a pohyby cen uhlí nejsou tak výrazné jako u ZP a
ropných produktů. Fluidní kotel umístěný v teplárně navíc umožňuje kombinované spalování biomasy a uhlí
(posuzuje se možnost spalování slunečnicových slupek dodávaných jako odpadní biomasy z provozu firmy
SETUZA a.s.). Užití energie na území města by se z těchto důvodů mělo řídit následujícími zásadami.
Zásady užití paliv a energie:
•

CZT – Využití centrálního zásobování teplem by mělo preferováno ve vnitřní zástavbě města a u nově
budovaných rozvojových zón pokud jsou v dosahu rozvodů CZT. U nově budovaných objektů nebo po
dožití současných plynových kotelen musí být posouzena technicko-ekonomická proveditelnost
napojení na systém CZT.

•

ZP – Objekty a oblasti, které jsou mimo dosah sítě CZT nebo je napojení neproveditelné
z ekonomického hlediska se upřednostňuje vytápění zemním plynem.

•

Tuhá fosilní paliva – Spalování tuhých fosilních paliv (především hnědého uhlí) v individuálních a
menších zdrojích je ve vnitřní zástavbě města nežádoucí. V okrajových částech je možné spalování
tuhých fosilních paliv pouze za podmínky využití kotlů pracujících na principu čistých uhelných
technologií.

•

Biomasa – S využitím biomasy pro individuální vytápění se počítá především v okrajových částech
města. Využití biomasy je upřednostňováno před spalováním tuhých fosilních paliv. K využití biomasy
by mělo docházet i ve fluidním kotli v Olomoucké teplárně.

6.2. Návrh programů a stanovení priorit
Navrhované programy směřující ke zlepšení energetického systému města jsou shodné s programy navrženými
v územní energetické koncepci kraje. Jedná se o programy směřující ke snížení měrné spotřeby energie, zvýšení
využití obnovitelných zdrojů energie a zvýšení bezpečnosti v zásobování elektřinou.
•

Program tepelné ochrany budov – program je zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností
budov. Zlepšení se dosáhne především výměnou původních oken za moderní okna s nízkým
součinitelem prostupu tepla a zateplením obvodového pláště budovy.

•

Program rekuperace – je zaměřen na objekty a provozy u kterých je nutné intenzivní větrání nebo
častá výměna vzduchu. V rekuperačních jednotkách dochází k využití tepla odpadního vzduchu
k ohřevu přiváděného vzduchu. Využití rekuperačních jednotek snižuje potřebu tepla na vytápění.

•

Program teplo sluncem – program je zaměřen na využití slunečního záření především k ohřevu TUV.

•

Program teplo biomasou – program je zaměřen na využití biomasy k vytápění objektů. Jedná se
především o využití malých individuálních kotlů k vytápění rodinných domků. Na území města se
předpokládá využití těchto kotlů zejména v okrajových částech města, které nejsou plynofikovány.

•

Program kogenerace – je zaměřen na zvýšení kombinované výroby elektrické energie a tepla
v plynových kotelnách.
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Za jednu z hlavních priorit je možné považovat zvýšení znalostí široké veřejnosti o možnostech využití úspor
energie a využití obnovitelných zdroj energie. Zvýšení znalostí veřejnosti o těchto problémech je základní
podmínkou rozvoje a správného využití úsporných opatření a obnovitelných zdrojů energie.

6.3. Způsoby a zdroje financování programů
Možností jak financovat programy rozvoje a zlepšení kvality energetického systému města je několik. Hlavní a
základní filozofií navrženého způsobu financování je, aby město nemuselo na přímou podporu projektů vydat
finanční prostředky z rozpočtu města. Hlavním úkolem města je zajištění administrativních prácí.
Financování z krajských programů
Na krajské úrovní, po dokončení krajské územní energetické koncepce by měly být vytvořeny krajské programy
směřující ke zkvalitnění energetického systému kraje. Pro město tedy vyvstává možnost financování projektů
nacházejících se na uzemí města prostřednictvím těchto program (pokud jsou s nimi v souladu). Je nutné
podotknout, že u krajských programů se nepředpokládá financování programů z rozpočtu kraje, ale především
z fondů EU a fondů zřizovaných ČR.
Financování z fondů EU a ČR
Pro financování projektů z fondů Evropské unie je nutné vytvořit agenturu konečného příjemce na úrovni ČR,
eventuelně kraje.
obrázek 12

Modelové schéma implementace grantového schématu

Platební jednotka
Zprostředkující subjekt

operačního programu

žádost o platbu

platba

Konečný příjemce/správce
grantového schématu

platba

Příjemce pomoci

Příjemce pomoci

žádost o podporu

Příjemce pomoci

Vysvětlení terminologie EU:
•

Příjemce pomoci – je takový typ subjektu, pro který by bylo příliš obtížní žádat o pomoc ze
strukturálních fondů.

•

Konečný příjemce – může být veřejný nebo soukromý subjekt. Dle Národního rozvojového plánu
2004 – 2006 může být konečným příjemcem veřejnoprávní subjekt, orgán státní správy, subjekt
neziskového sektoru a subjekt soukromého sektoru.
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-

veřejnoprávní subjekt - tento typ subjektu disponuje vlastním majetkem a rozpočtem, v souladu
se svými zájmy a úkoly samostatně hospodaří. Mezi tento typ subjektu řadíme např. kraje, obce,
svazky obcí, mikroregiony či vysoké školy.

-

orgány státní správy - prostředky, kterými disponují, jsou poskytovány ze státního rozpočtu či
ze státních fondů. Mezi tento typ subjektu řadíme např. ministerstva a jejich příspěvkové
organizace, úřady práce, pozemkové úřady, správy národních parků a CHKO.

-

subjekty neziskového sektoru- dobrovolná, nevládní, nezisková a nepolitická sdružení
fyzických nebo právnických osob. Příjmy sdružení tvoří zejména členské příspěvky, dary, účelově
zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. Mezi tento typ
subjektu patří např. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace,
církevní právnické osoby, profesní a zájmová sdružení.

-

subjekt soukromého sektoru

Při financování programů doporučujeme zastřešení „Příjemců pomoci“ orgánem „Konečného příjemce“ –
správce grantového schématu , který převezme za „Příjemce pomoci“ odpovědnost v procesu jednání
s implementačními orgány jak v ČR ta i v EU.
Konečný příjemce“ předkládá projekt, prokazuje zajištěné spolufinancování na realizaci projektu, odpovídá za
realizaci projektu a za nakládání s prostředky. Zodpovídá za dodržení základních principů politik EU. „Konečný
příjemce“ přebírá v zásadě odpovědnost za projekty – předkládá žádosti o platby, je zodpovědný za předkládání
uznatelných výdajů. „Koneční příjemci“ jsou odpovědní řídícímu orgánu za dodržení všech požadavků
plynoucích z nařízení Rady ES č.1260/1999 a navazujících nařízení.
Systém předkládání projektů skrze konečného příjemce je pro příjemce pomoci výhodnější a jednodušší, než
kdyby sami žádali o podporu ze strukturálních fondů jako koneční příjemci.
V Národním rozvojovém plánu 2004-2006 je uveden modelový návod pro realizaci systému žádání o podporu
pomocí orgánu „Konečného příjemce“.
•

Krok č.1 – konečný příjemce vyhlásí projektové kolo a stanoví konečný termín pro předložení
projektových žádostí. Předkladatelé vyplní projektovou přihlášku, která bude jednodušší ve srovnání
s projektovou přihláškou pro pomoc ze strukturálních fondů

•

Krok č.2 - Z přijatých projektů bude konečný říjemce na základě předem stanovených výběrových
kriterií vybírat projekty, které podpoří. Tyto projekty musí přispívat k dosažení cílů projektu
předloženého konečným příjemcem pro podporu ze strukturálních fondů.

•

Krok č. 3 - Po vybrání projektu orgány EU bude Agentura KP rozdělovat získané prostředky na
jednotlivé projekty, které si připravili příjemci pomoci, a bude sledovat jejich využití a kontrolovat
čerpání finančních prostředků (kontrola faktur a činností příjemců pomoci).

6.4. Návrh organizace energetického managementu
Strategické plánování (ÚEK) je systematické řízení (energetický management) zaměřené na to, aby město
Olomouc dlouhodobě naplňovalo vytyčené strategické cíle a uskutečňovalo plánovaný rozvoj energetického
systému města.
Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že:
•

je založeno na dlouhodobých a komplexních úvahách,

•

optimalizuje zacházení se zdroji,

•

vytváří shodu zainteresovaných stran,

•

plán není zainteresovaným stranám „vnucen“ zvenčí ani jejích nejužším vedením, ale je založen na
shodě názorů a spolupráci všech zainteresovaných stran,
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•

neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů energetické infrastruktury, ale je zaměřen na
představě budoucího vývoje vnějšího prostředí.

Významný přínos strategického plánování spočívá v tom, že:
•

pomáhá jasně si uvědomit hlavní účel a funkce, udává jednoznačně žádoucí směr vývoje a soustřeďuje
veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů,

•

určuje přípravu města na předpokládaný budoucí vývoj vnějších podmínek, stanovuje postup jak snížit
dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit,

•

vytváří objektivní základ pro rozhodování o nejvýznamnějších úkolech.

Strategické plánování je tedy souborem prakticky ověřených postupů a nástrojů řízení změn, ale zároveň i
samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného
postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich
průběhů a výsledků.

6.4.1. Rozdělení energetického managementu
Při vytváření návrhu energetického managementu je vhodné rozdělit energetický management na tři oblasti jak
ukazuje následující obrázek.
obrázek 13

Dělení energetického managementu

Energetický management

vnitřní management

vnější management

Objekty a zařízení v
majetku města

Energetické
hospodářství jako celek

Příspěvkové
organizace zřizované
městem

krizový management

Prevence
Připravenost
Odezva
Obnova

Všechny funkce energetického managementu by měly být zajištěny.
Funkce vnitřního energetického managamentu – zabývá se výhradně kontrolou hospodaření s energií a
realizací opatření vedoucích k úsporám energie v budovách a zařízeních ve vlastnictví města a v příspěvkových
organizacích zřizovaných městem. V těchto oblastech energetické infrastruktury by měl energetický
management působit přímo. Energetický management budov a zařízení ve vlastnictví města by měli provádět
pracovníci magistrátu odpovědní za správu těchto budov. U příspěvkových organizací by energetickým
managementem měli být pověřeni ředitelé těchto organizací.
Funkce vnějšího energetického managementu –zabývá se energetickým hospodářstvím města jako celku.
Jednou z možností je ustavit Energetickou komisi jako poradní orgán rady města, Měla by být složena z
pracovníků magistrátu odpovědnými za energetiku a územní plán, zástupců významných energetických
společností působících na území města, a případně dalších dotčených orgánů např. SEI apod.
Funkce krizového energetického managementu - v této oblasti se předpokládá úzká součinnost s pracovníky
krajského úřadu odpovědnými za krizové řízení. V současné době je z hlediska nových potenciálních hrozeb
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nejaktuálnějším úkolem zajistit zásobování města Olomouce z distribuční elektrické soustavy i v případě delšího
vyřazení přenosové soustavy z provozu.

6.4.1.1. Vnitřní energetický management
Vnitřní energetický management by se měl zaměřit na kontrolu realizací úporných opatření vyplynuvších
z energetických auditů zpracovaných u objektů a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Případně
poskytnout organizační pomoc příspěvkovým organizacím zřizovaných městem a správcům objektů patřících
městu s realizací úsporných opatření.

6.4.1.2. Vnější energetický management
Vnější energetický management je zaměřen na kontrolu hospodaření s energií od spotřeby přes distribuci až
k výrobě. Z této úvahy vyplývá možnost ovlivnit hospodaření s energií v kraji ve třech oblastech.
obrázek 14

Oblasti působnosti vnějšího energetické managementu

VNĚJŠÍ ENERGETICKÝ
MANAGEMENT

SPOTŘEBITELÉ
ENERGIE

ENERGETICKÉ
TRANSFORMACE

ZDROJE
ENERGIE

1.

Oblast konečné spotřeby energie - Při konečné spotřebě energie je možné docílit značné úspory.
Vhodnými úpravami lze např. docílit snížení potřeby tepla na vytápění budov, zvýšení účinnosti
přeměny energie v místě spotřeby, zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie na konečné
spotřebě energie a snížení spotřeby elektrické energie využitím moderních spotřebičů se
sníženou energetickou náročností. Úspory energie u spotřebitelů lze docílit i změnou jejich chování
v nakládání s energií. Proto je převážná většina programů vyhlašovaných Státním fondem životního
prostředí, Českou energetickou agenturou a Státním fondem rozvoje bydlení zaměřena na konečné
spotřebitele energie. I programy navržené v předkládané uzemní energetické koncepci se především
zabývají řešením úspor energie a využíváním obnovitelných zdrojů energie u koncových spotřebitelů.

2.

Oblast energetických přeměn – V oblasti výroby energií by měl energetický management působit na
zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla, snížení ztrát a používání nejlepších dostupných
technik. Pokud se využívá uhlí mělo by být využíváno čistých uhelných technologiích (fluidní spalování
uhlí, zplyňování uhlí).

3.

Oblast zdrojů energie – Většina spotřebované primární energie pochází z fosilní paliv, ať už se jedná o
uhlí, zemní plyn nebo ropu a produkty z ní vyrobené. Úkolem vnějšího energetické managementu by
tedy mělo být v souladu se Státní energetickou politikou a Státní politikou životního prostředí postupné
zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě primárních zdrojů energie.
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obrázek 15

Proces neustálého zlepšování energetického systému

íd
op
řen

interpretace
výsledků

jejich vyhodnocení

oje

využívání místních zdrojů

r
ást

sociální situace

én

životní prostředí

řím

mě

p
ne

ad
ů

inventarizace energetických
procesů v kraji

zlepšení
energetického
systému

6.4.1.3. Krizový energetický managament
Krizový energetický management je zaměřen na vyhledání, stanovení slabých míst energetického systému
města, jejichž selhání ohrozí energetické zásobování města a jeho územních částí. Na základě takto získaných
poznatků provede se nouzové a krizové plánování z hlediska zabezpečení energetické infrastruktury.
Nouzové plánování pro zvládnutí krizové situace pracuje se standardními zdroji, sil a prostředků. Oproti tomu
krizové plánování již vyžaduje využití zvláštních pro tyto případy připravovaná opatření a prostředky a
bezprostředně navazuje na nouzové plánování. Krizové plánování je realizováno přibližně pro 1÷5% pohrom,
které mohou na obyvatelstvo v daném místě dolehnout.
Při ztrátě funkčnosti některých částí kritické infrastruktury v důsledku pohrom všeho druhu ohrozí nebo
znemožní:
•

přežití ve větších centrech,

•

ekonomickou činnost,

•

řídící funkci politických orgánů,

•

činnost záchranných sborů.

Úkolem krizového energetického managementu je tedy ve spolupráci s orgány města a kraje zodpovědnými za
celkové nouzové a krizové plánování vypracovat:
•

posouzení hrozeb a rizik,

•

vyšetření scénářů dopadů,

•

stanovení plánů odezvy,

•

plán na snížení významných zranitelností,

•

návrh systému na identifikaci a odvrácení hlavních útoků,

•

plán na varování v případě pohrom.

Opatření, která může krizový energetický management ve spolupráci s ostatními krajskými orgány a
významnými energetickými společnostmi navrhnout nebo zajistit se nacházejí ve třech oblastech:
•

Decentralizace

-

autonomní systémy snižující míru kritičnosti
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•

Odstrašení a odrazení útočníka

-

obrana a ochrana objektů snižující zranitelnost jednotlivých prvků

•

Zajištění základních funkcí kritické infrastruktury

-

náhradní služby

-

nezávislé záložní systémy

-

nouzové systémy (např. mobilní energetické zdroje)

Krizový energetický management by neměl být zpracován samostatně, ale měl by být integrální součástí
nouzového i krizového plánování města. V současné době je vhodné řešit jako první prioritu možnost zásobování
města z distribuční sítě i při dlohodobém narušení provozu přenosové soustavy ČR.

6.5. Návrh rozhodovacích modelů
Rozhodovací modely by měly umožnit energetickému managementu města usnadnit rozhodování v případech,
kdy není zcela jednoznačné, jaká paliva nebo energie by měla být využita k výrobě tepla pro vytápění a přípravu
TUV.
obrázek 16

Rozhodovací model o způsobu vytápění objektů
Je v dosahu rozvod
CZT nebo ZP

CZT

CZT i ZP

ZP

Je napojení technicko
ekonomicky
proveditelné

Je napojení na CZT
technicko ekonomicky
proveditelné

Je napojení technicko
ekonomicky
proveditelné

Lze použít OZE nebo
alternativní zdroje
energie

Je technicko
ekonomicky možné
zavedení KVET

Napojit na CZT

Napojit na ZP a
zavést KVET

Napojit na ZP
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Pokud je rozhodnuto o napojení objektu na rozvod CZT, měla by být navíc zkoumána možnost napojit objekty
přímo na síť CZT prostřednictvím malých kompaktních výměníkových stanic (KPS). Použití KPS odstraňuje
potřebu existence větších výměníkových stanic, z kterých se zásobuje větší počet objektů prostřednictvím
sekundární sítě. Zrušením těchto výměníkových stanic a přímým napojením objektů na primární síť pomocí KPS
se sníží ztráty tepla při rozvodu energie.

6.6. Návrh monitorování, motivace a mechanismu zlepšování realizace programů
6.6.1. Monitorování
Úkolem monitorování je sledování probíhajících změn v energetickém systému města.
K monitorování změn energetického systému slouží:
•

seznamy REZZO,

•

seznam malých energetických zdrojů, ze kterých je vykupována elektřina na základě udělené licence
dle zákona č. 458/2000 Sb.,

•

informace získané při rozhodování o udělení podpory v jednotlivých programech,

•

bilanční model energetického systému města vytvořený v programu GEMIS.

6.6.2. Motivace
Motivace obyvatelstva, firem a organizací města vedoucí k realizaci navržených programů je významným
úkolem energetického managementu. K motivaci mohou pomoci následující prostředky:
•

pořádání seminářů,

•

vydávání informačních materiálů,

•

zjednodušení administrativy,

•

poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu.

Zvýše uvedených prostředku hrají při motivaci obyvatelstva, firem a organici svou úlohu. Nejvýznamnější však
je poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu. Je tedy nutné stanovit přesná a jasná pravidla za jakých
podmínek bude poskytována tato finanční podpora.

6.6.3. Zlepšování
Proces neustálého zlepšování nejjednodušeji vystihuje obrázek již uvedený v části popisující vnitřní a vnější
energetický management, kde je přizpůsoben specifickým požadavkům. Obecná podoba obrázku popisující
neustálé zlepšování je následující.
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obrázek 17

Proces neustálého zlepšování
Výchozí stav
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Proces
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Návrhy na
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vyhodnocení

Proces neustálého zlepšování je cyklicky se opakující se činnost založená na monitorování výchozího stavu,
interpretaci a vyhodnocení výsledků získaných prostřednictvím monitoringu. Na základě vyhodnocení výsledků
dochází k návrhu opatření vedoucích ke zlepšení výchozího stavu. Z navržených opatření se realizuje
nejvhodnější opatření splňující technické, environmentální a ekonomické požadavky. Po takto provedených
změnách je možné celý proces opakovat.
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1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách
Projekt je zaměřen na úspory energie a nákladů v rodinném domě a snížení emisí škodlivých látek. Energeticky
úsporným opatřením je zde výměna původních oken za nová, s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi.
Doporučuje se současné zateplení objektu.
Osazením kvalitních oken lze lépe využít solární energii, neboť solární zisky okny kryjí průměrně 13% potřeby
energie na vytápění. Okna se podílejí na celkových tepelných ztrátách cca 30%. Hlavní výhodou tohoto opatření
je snížení tepelných ztrát a tím potřeby energie na vytápění, zlepšení tepelného komfortu, v druhé řadě pak více
denního světla v budově, snížení spotřeby energie na umělé osvětlení, odpadne nadměrné proudění vzduchu,
zmizí orosování oken. Při rekonstrukcích možno pro zvýšení akumulace tepla například nahradit původní
nášlapnou vrstvu podlahy za dlažbu, odstranit tepelnou izolaci na vnitřní straně obvodové konstrukce, je-li
prováděna tepelná izolace z vnější strany obvodové konstrukce.
Podíl jednotlivých konstrukcí na celkových tepelných ztrátách vystihuje následující tabulka.
tabulka 1

Podíl konstrukcí na tepelných ztrátách objektu

Část konstrukce

Rodinný
dům

Bytový
vícepodlažní dům

Nový
bytový
dům

1. Stěny

20 - 25 %

30 - 40%

15 – 20%

2. Okna a venkovní dveře

30 - 40%

40 - 50%

50 – 55%

3. Střecha

15 - 20%

5 - 8%

~ 3%

4. Podlaha (strop sklepa)
5 - 10%
4 - 6%
Pramen: Úspory energie v domácnostech, ČEA

~ 3%

Stav bytového fondu v městě
V roce 2001 bylo v městě celkem 8 941domů, 1 144 domů má pět a více podlaží, 1 531 má 3 až 4 podlaží a 6
162 má 1 až 2 podlaží. V těchto domech se nalézalo celkem 40 367 obydlených bytů.
Budovy jsou jedním z největších spotřebitelů materiálových a energetických zdrojů. Odhaduje se například, že
v Evropské unii spotřebovávají průměrně asi 40% veškeré energie. S výstavbou a provozem objektů je spojeno
30% celkových emisí CO2 a asi 40% veškerého odpadu produkovaného člověkem.
Aby bylo dosaženo celkového snížení zátěže životního prostředí, musí vykazovat nižší spotřebu energie nejen
nové budovy, nýbrž i budovy stávající. Je tedy nutná i sanace stávajících staveb takovým způsobem, aby se
rovněž jejich potřeba energie snížila.
Ke snižování potřeby energie v budovách nedochází v ČR ve větším měřítku kvůli malému zájmu investorů
(občanů), způsobenému nedostatečnou informovaností. Ke zvýšení počtu energeticky úsporných sanací by
rovněž přispělo efektivnější poskytování finančních podpor, které učiní tato opatření dostupnější pro více
majitelů budov (investorů).

2 Varianty řešení
Program je vymezen jednoznačně pro podporu výměny oken v rodinných domech za kvalitnější okna s nižším
prostupem tepla a není řešen ve variantách.
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3 Kritéria pro výběr projektů
Program je řešen jako plošný, v případě nadměrného zájmu bude dána přednost těm uchazečům, kteří řeší
celkovou obnovu objektu, např. výměnu oken v kombinaci se zateplením (program přispívá k obnově venkova).
Kritériem pro výběr žádostí bude parametr popisující tepelnětechnické vlastnosti (prostup tepla) nového okna –
součinitel prostupu tepla [W/(m2K)].

4 Přínosy
Realizací programu bude dosaženo podstatné snížení spotřeby fosilních paliv. Snížení potřeby energie bude u
jednotlivých projektů silně závislé na kvalitě nových oken, tloušťce tepelné izolace a na velikosti objektu.
Charakteristika posuzovaných objektů
Před výměnou oken a zateplením:
•

Pro porovnání stavu před sanací a po sanaci uvažujeme objekt ve dvou variantách. V jedné variantě je
dům vytápěn hnědým uhlím (výhřevnost 17 MJ/kg) a pro přípravu teplé užitkové vody je instalován
elektrický kotel. V druhé variantě je vytápěn zemním plynem (výhřevnost 34 MJ/m3). Součinitel
prostupu tepla okna v obou variantách je 2,8 W/(m2K).

•

Potřeba energie pro vytápění je 22 300 kWh za rok (80 GJ za rok), pro ohřev teplé vody 3 650 kWh za
rok (13 GJ za rok) (to odpovídá spotřebě 4 osob).

Po výměně oken a zateplení:
•

Po výměně oken (uvažováno cca 10 m2 v 1 rodinném domě) a zateplení je potřeba energie pro vytápění
14 300 kWh za rok (52 GJ za rok), potřeba tepla pro ohřev vody zůstává 3 650 kWh za rok (13 GJ za
rok). Součinitel prostupu tepla nového okna uvažován 1,6 W/(m2K).

4.1 Přínosy energetické
V následující tabulce je charakterizován provoz budovy před a po výměně oken (uvažováno 10 m2 plochy oken).
V jednom rodinném domě se při výměně oken a současném zateplení objektu docílí úspory energie na vytápění
8 000 kWh/rok, což představuje cca 31%.
tabulka 2

Bilance energie 1 rodinného domu (uvažováno se zateplením)
vytápění
hnědé uhlí /
zemní plyn

TUV
el. ohřev

spotřeba
celkem

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

před výměnou oken

22 290

3 650

25 940

po výměně oken

14 290

3 650

17 940
8 000

úspora
Pramen: CityPlan
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4.2 Přínosy environmentální
Následující obrázky zobrazují emise skleníkových plynů a emise látek znečišťujících ovzduší vyvolané daným
opatřením.
graf 1

Snížení emisí po výměně oken a zateplení při vytápění rodinného domu hnědým uhlím
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Pramen: CityPlan
graf 2

Snížení emisí po výměně oken a zateplení při vytápění rodinného domu zemním plynem
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Pramen: CityPlan
Pozn.: Vyhodnocení bylo provedeno metodou LCA (hodnocení životního cyklu) pomocí lineárního výpočtového
modelu GEMIS.

5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek
Podpora je poskytována pouze na výměnu oken z toho důvodu, že narozdíl od zateplení je při výměně oken
možné snadno kontrolovat, zda opatření bylo skutečně provedeno. Program vychází z předpokladu, že má-li
investor zájem o úsporu energie a rozhodne-li se pro výměnu starých oken za okna s lepšími tepelnětechnickými
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parametry, bude mít zájem i o další opatření, která umožní potenciál úspor energie účinněji využít. Z tohoto
důvodu jsou výpočty prováděny pro objekt nejen s novými okny, ale i zateplený.
Ekonomickým přínosem řešených opatření pro přímé uživatele je úspora provozních nákladů domácností
(nákladů na vytápění a ohřev vody). Nepřímým přínosem (pro obce, mikroregion, kraj atd.) může být také to, že
uživatelé uspořené finance mohou investovat do zboží, služeb a kapitálových statků, což bude mít za následek
zvýšení jejich životní úrovně a hospodářský nárůst v dané oblasti.
Při porovnání stávajícího a nového stavu objektu je uvažováno v jedné variantě s vytápěním kotlem na hnědé
uhlí a elektrickým ohřevem vody, v druhé variantě s vytápěním zemním plynem.
Celkové investiční náklady a roční provozní náklady (na vytápění a ohřev vody) před sanací a po sanaci
(uvažováno i zateplení) pro 1 dům vytápěný hnědým uhlím jsou následující:
tabulka 3

Investiční a provozní náklady
náklady

před výměnou oken
po výměně oken
1)
2)

1)

investiční

provozní
vytápění

provozní
TUV

provozní
celkem

Kč

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

0
160 000

18 278
11 718

13 813

2)

32 090

13 813

2)

25 530

Úspora
-160 000
6 560
0
6 560
uvažováno cca 10 m2 plochy oken v 1 rodinném domě
cena el. energie uvažována v běžném nezvýhodněném tarifu D02, předpokládá se průtotokový ohřev vody

Pramen: CityPlan
Prostá návratnost jednotlivých opatření je ovlivněna zejména investičními náklady na realizaci energeticky
úsporného opatření a rovněž provozními náklady (na vytápění a ohřev vody) budovy před výměnou oken
(případně zateplením).
Prostá návratnost investic do výměny oken a současně zateplení bez využití finanční podpory (uvažováno 50%
z investičních nákladů na pořízení oken) činí 24 let, s využitím podpory 21 let (uvažováno vytápění hnědým
uhlím). Prostá návratnost investic pouze do výměny oken bez využití finanční podpory činí 16 let, s využitím
podpory 8 let. Ve výpočtu jsou uvažována okna plastová.
Možný způsob poskytování podpory
Metoda pro poskytování podpory je uvedena v obecném vyjádření, tak aby byla použitelná pro všechny
programy týkající se úspor energie v budovách, tzn. jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Podmínkou pro
poskytnutí základní podpory je splnění požadavků vyhlášky č. 291/2001 Sb. (zároveň se předpokládá splnění
požadavků technických norem na tepelětechnické parametry konstrukcí budov). Poskytování podpory dle níže
uvedeného modelu by se odehrávalo ve třech úrovních:
1.
2.
3.

úroveň by měla zahrnovat požadavek doložení investorem‚ že jsou splněny požadavky na měrnou
spotřebu energie dle vyhlášky č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při
spotřebě tepla v budovách
úroveň by zahrnovala povinnost zpracování energetického auditu, resp. nějakého ekvivalentního řešení
úroveň: použití parametrizovaného kritéria energetické účinnosti budovy, např. dle vzorce:
PODPORA = OP x ZP (1 + A x (100 – SEN%)/100)

Legenda k (1):
PODPORA – výše podpory v závislosti na základní podpoře a splnění kritérií
OP – obestavěná plocha (m2)
ZP – základní podpora (Kč/m2)
A – koeficient konverze
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graf 3

Grafické znázornění vzorce (1)

PODPORA
< 100 % = správné řešení

> 100 % = nepřípustné řešení !

OP x ZP

0%

50 %

100 %

SEN %
Pozn.: ČSN 730540-2 (po revizi) definuje tzv. SEN (%) – stupeň energetické náročnosti budovy. Budovy, které
plní požadavky energetické náročnosti dle uvedené normy, mají SEN ≤ 100 %.

6 Vazby na jiná opatření
Program „tepelné ochrany budov“ je možno kombinovat s dalšími programy územní energetické koncepce města
a kraje a znásobit tak účinnost opatření vedoucích k úsporám energie ve stávajících objektech. Návaznost
programů se týká například kombinace výměny oken (tento program) a náhrady kotle na pevná paliva za kotel na
biomasu (program „teplo biomasou“), nebo kombinace se zařízením na solární ohřev vody a přitápění (program
„teplo sluncem“).
Program „tepelné ochrany budov“ splňuje specifická kritéria pro hodnocení opatření v rámci programu
SAPARD. Jedná se především o tato kritéria:
•

program je v souladu s regionálními rozvojovými programy

•

program vytvoří nová stálá pracovní místa ve stavebnictví

•

program souvisí s programy obnovy venkova
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1 Proč využívat rekuperaci
V zařízeních, která mají z hygienických důvodů ze zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů a předpisů vydaných k jeho provedení nařízenu nucenou výměnu vzduchu,
dochází během topné sezóny ke značným ztrátám tepla pří větrání budov. Dále jsou uvedeny jen některé
z požadovaných hodnot výměny větracího vzduchu.
Minimální předepsaná výměna vzduchu v některých objektech a provozech:
•

Učebny škol – 20÷30 m3/hod na osobu

•

Práce převážně v sedě – 50 m3/hod na osobu

•

Práce převážně ve stoje a chůzi – 70 m3/hod na osobu

•

Těžká fyzická práce – 90 m3/hod na osobu

Tato minimální množství venkovního větracího vzduchu musí být dále zvýšena při další zátěži větracího prostru,
např.teplem, pachy, kouřením. Při poklesu venkovní teploty pod 0°C může být množství čerstvého větracího
vzduchu zmenšeno nejvýše však na polovinu výše uvedených hodnot. Velikost teplené ztráty na jednoho člověka
a den je znázorněna v grafu 1 v závislosti na venkovní teplotě.
Velikost tepelné ztráty [MJ] na osobu a den

Velikost tepelné ztráty [MJ] na osobu a
den

graf 1
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Zdroj: CityPlan
Skok v obrázku je způsoben snížením množství přiváděného větracího vzduchu na polovinu při poklesu teploty
pod 0°C.
Velikost tepelné ztráty je určena za předpokladu konstantních fyzikálních vlastností vzduchu (ρ=1,276 kg·m-3
a cp=1,005 KJ·kg-1·K-1 ), teploty vzduchu ve větrané místnosti 20°C a délce pracovní doby 8,5 hodiny. Pří
délce topné sezóny 231 dní s průměrnou venkovní teplotou 3,8°C tak může tepelná ztráta na jednoho člověka
dosahovat hodnot 0,7÷2,6 GJ/otopné období.
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2 Varianty řešení
Provedení jednotlivých zapojení rekuperace v rámci jednoho kola programu mohou být značně rozdílné. Způsob
provedení závisí na charakteru objektu do kterého je rekuperace zapojena a typu zvolené rekuperační jednotky.
Z těchto důvodů nejsou jednotlivá variantní řešení zapojení rekuperace vymezena.

3 Kritéria pro výběr projektu
Podpory v rámci tohoto programu budou poskytovány dle následujících kritérií:
•

Podpora je poskytována pouze na rekuperační jednotku

•

Instalovaná rekuperační jednotka musí mít atestaci

4 Přínosy
4.1. Přínosy energetické
Během topné sezóny se mění rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou. V případě, že v topném technologickém
systému není součástí rekuperační část musí se čerstvý venkovní vzduch ohřát o celý tento teplotní rozdíl. Pokud
se zavede systém zpětného získáváni tepla sníží se nutnost doohřevu přiváděného vzduchu o teplo, které se získá
z odváděného vzduchu. Porovnání potřebného zvýšení teploty přiváděného vzduchu v závislosti na venkovní
teplotě ukazuje graf 2.
graf 2

Velikost potřebného ohřevu vzduchu
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Zdroj: CityPlan
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Při použití rekuperační jednotky s účinností 80% dojde k výraznému snížení ztráty tepla jinak odvedeného
větracím vzduchem do atmosféry. Takovéto snížení tepelné ztráty má přímý vliv na velikost spotřeby primární
energie.
Jako příklad lze uvést modelový projekt instalace rekuperačních výměníků tepla do 100 firemních objektů
s průměrným počtem 25-ti osob v objektu.
Vstupní hodnoty:
•

Vnitřní teplota větraného prostotu:

20 °C

•

Průměrná venkovní teplota v topné sezóně:

3,8 °C

•

Délka topné sezóny:

231 dní

•

Délka pracovní doby:

8,5 hodiny

•

Výměna vzduchu:

50 m3/hod na osobu

•

Účinnost rekuperačního výměníku:

80%

Výpočet je zjednodušen uvažováním konstantních fyzikálních vlastností vzduchu odpovídajících hodnotám t =
0°C a p = 0,1013 Mpa.
Výsledné hodnoty:
•

Velikost tepelné ztráty bez rekuperace:

3642,04 GJ/rok

•

Velikost tepelné ztráty při rekuperaci:

728,4 GJ/rok

•

Velikost úspory dosažené rekuperací:

2913,6 GJ/rok

Snížením tepelné ztráty vznikající při větrání přibližně o 2914 GJ/rok se sníží spotřeba primární energie pří
účinnosti plynových kotlů 90% o 3238 GJ/rok vztažených na výhřevnost. Tato hodnota představuje při
přepočítání úsporu přibližně 95 172 m3/rok zemního plynu.
Při tom dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie pro vlastní spotřebu rekuperační jednotky. Toto zvýšení
závisí na příkonu jednotlivých jednotek.

4.2. Přínosy environmentální
Hodnocení vlivu zavedení projektu na životní prostředí je provedeno pro výše uvedený modelový projekt.
Při nuceném větrání bez rekuperace se musí v daném projektu pokrýt ztráta 3642GJ/rok. Předpokládá se, že toto
teplo bude vyrobeno v kotli na zemní plyn nebo kotli na hnědé uhlí. Pokud instalováním rekuperačních jednotek
docílíme úsporu o velikosti 2914 GJ/rok musí se z kotlů pokrýt ztráta větracím vzduchem pouze o velikosti 728
GJ/rok.
Produkce emisí je vyhodnocena pomocí lineárního bilančního modelu GEMIS.
tabulka 1

Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace
[kg/rok]
SO2 ekv
SO2
NOx
CO

vytápění HU vytápění ZP
4 853
4 348
582
10 030

Zdroj: CityPlan
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tabulka 2

Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace
[kg/r]
CO2 ekv.
CO2
CH4
N2O

vytápění HU vytápění ZP
463 884
449 252
388
21

205 582
195 168
506
0

Zdroj: CityPlan

5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek
Postoj investora: Instalace rekuperace do existujících objektu je finančně náročná a návratnost investic může být
poměrně dlouhá. Rekuperace je však nezbytnou podmínkou úsporných opatření u objektů s nucenou výměnou
vzduchu.
Postoj společnosti: Snížení tepelné náročnosti otopu objektů působí příznivě na ekonomiku státu či regionu
v několika oblastech. Snížení tepelných ztrát přináší snížení spotřeby primární energie. Pokud je objekt vytápěn
fosilními palivy nebo produkty z nich vyrobených, které se musí do České republiky dovážet ze zahraničí, sníží
se závislost země na dovozu těchto paliv. Snížení dovozu paliv bude mít vliv na zlepšení obchodní bilance
České republiky.
Podoba podpory: Výše podpory by mohla být závislá na ceně rekuperační jednotky a tvořit určité procento z
investičních nákladů na pořízení rekuperační jednotky.
Výše podpory: Měla by investora přesvědčit o výhodnosti využití rekuperační jednotky.

6 Vazby na jiná opatření
Program instalace sta rekuperačních jednotek je zaměřen na snižování ztrát tepla větráním a otopem budov.
Spolu s instalací rekuperačních jednotek (snížení ztráty tepla větráním) by měla být provedena další opatření na
snížení tepelných ztrát objektu. Tato opatřená jsou však již předmětem jiných programů.
•

Zavedení účinného měření a regulace spotřeby tepla

•

Zateplení objektu

Program splňuje specifická kritéria pro hodnocení opatření programů SAPARD v oblasti rozvoje venkovské
infrastruktury.
•

Je v souladu s regionálními rozvojovými programy.

•

Přispívá ke zlepšení životního prostředí ve vesnici.

•

Zabývá se využitím stávajících budov.

•

Projekt lze umístit i do menších vesnic (do 3000 obyvatel).
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1 Jak můžeme využít energii slunečního záření?
Z rozboru klimatických podmínek vyplývá, že i na území České republiky lze efektivně využít energii
slunečního záření. Energie slunečního záření i u nás v sobě skrývá obrovský potenciál - za jasného nebe v
poledne dopadá na zemský povrch až 1000 W/m2.
obrázek 1

Globální sluneční záření na území ČR (MJ/m2/rok)

Pramen: ČHMÚ
Obecné faktory, které určují množství slunečního záření dopadajícího na zemský povrch, jsou zeměpisná šířka,
nadmořská výška, výška slunce nad obzorem, klimatické podmínky a znečištění atmosféry.
Součinitel znečištění atmosféry vyjadřuje stupeň znečištění. V létě bývá součinitel znečištění atmosféry vyšší
než v zimním období, neboť hodnotu součinitele zejména ovlivňuje množství vodní páry v ovzduší. Při nízkých
teplotách je též vlhkost vzduchu nižší.
Hodnoty součinitele znečištění atmosféry pro různé příklady:
Z = 3 venkov bez průmyslu
Z = 4 město s průmyslem
Z = 2 neznečištěná oblast, místa nad 2000 m n.m.
Z = 2,5 neznečištěná oblast, místa nad 1000 m n.m.
Za slunného počasí je množství dopadající energie na plochu závislé na úhlu naklonění plochy, na kterou
sluneční záření dopadá. Následující graf ukazuje roční průběh množství energie dopadající na plochu v závislosti
na její orientaci.
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graf 1

Teoretické množství energie dopadající za slunečný den na osluněnou plochu orientovanou k
jihu v podmínkách ČR (50°s.š., součinitel znečištění atmosféry Z=3)
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Pramen: Sluneční energie a její využití, ČEA, 1997
tabulka 1

Poloha slunce nad obzorem a jí odpovídající optimální sklon absorpční plochy pro maximální
využití energie slunečního záření
Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Pramen: ČHMÚ

Maximální úhel Slunce nad obzorem
v podmínkách ČR [°]

Sklon absorpční plochy od
vodorovné roviny [°]

19
27
38
50
59
63
61
54
43
32
22
17

71
63
52
40
31
27
29
36
47
58
68
73

Z uvedeného vyplývá, že optimální úhel sklonu absorpční plochy se mění v závislosti na ročním období. V létě,
když je slunce vysoko, je optimální sklon plochy pro zadržení co největšího množství energie 30° (až 45°), v
zimním období je nejvíce energie získáno při sklonu plochy 60° (až 90°).
Využitelné záření
Přímé sluneční záření je záření neodražené, záření slunečních paprsků. Dopadá na zemský povrch pouze za
jasného počasí. Difúzní záření je část přímého slunečního záření, jehož intenzita byla snížena absorpcí energie
při průchodu záření filtrační vrstvou prachových částic rozptýlených v atmosféře, vodní páry a plynů. Toto
záření dopadá na zemský povrch i při zataženém počasí. Globální záření je součtem předchozích dvou a udává
celkovou hodnotu energie dopadající na plochu.
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graf 2

Podíl energie difúzního záření na globálním záření v podmínkách ČR (50°s.š., součinitel
znečištění atmosféry Z=3, orientace plochy 45°)
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Pramen: Sluneční energie a její využití, ČEA, 1997
Největší množství energie vyzařované sluncem dopadá na zemský povrch za jasného dne. Celkové množství
energie vyzařované sluncem za rok závisí na počtu hodin slunečního svitu a vlastnostech atmosféry. Množství
využitelného slunečního záření je tedy součet přímého slunečního záření a záření difúzního.
V našich klimatických podmínkách je celková doba slunečního svitu 1700 - 2200 hodin. Z průměrné hodnoty
doby slunečního svitu v oblasti lze odvodit skutečné množství energie dopadající na zemský povrch. Následující
graf ukazuje orientační hodnoty skutečného množství energie dopadající na zemský povrch v podmínkách ČR.
graf 3

Celkové množství energie dopadající za průměrný den na plochu orientovanou k jihu v
podmínkách ČR (50°s.š., součinitel znečištění atmosféry Z=3)
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Pramen: Sluneční energie a její využití, ČEA, 1997
Využívání energie slunečního záření
Energii slunečního záření je teoreticky možné přeměnit na různé formy energie: energie tepelná, energie
elektrická, energie mechanická, energie chemická. V praxi je ale běžně využívána zatím pouze přeměna sluneční
energie na energii tepelnou a elektrickou. Zaměření tohoto programu ukazuje následující schéma.
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obrázek 2

Různé možnosti využití solární energie, zaměření tohoto programu
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Pramen: CityPlan

2 Varianty řešení
Program není jednostranně orientován pouze na stávající objekty, programu se mohou zúčastnit návrhy projektů
novostaveb. Investor si bude moci přizpůsobit solární systém vlastním požadavkům a vybrat si variantu řešení.
Základní varianty:
Varianta 1 solární zařízení pro přípravu TUV a pro přitápění
Varianta 2 solární zařízení pouze pro přípravu TUV
Doplňkové varianty:
Varianta 3 solární zařízení speciálních staveb pro sušení biomasy, čistírenských kalů apod.
Varianta 1:
Solární zařízení, které je využíváno i pro přitápění, zvyšuje účinnost vytápěcího systému. Solární zařízení, které
objekt i přitápí, potřebuje i pro svou činnost instalaci solární akumulační nádrže. Tuto akumulační nádrž lze
využít pro zvýšení účinnosti kotle, který je použit jako doplňkový zdroj tepla pro vytápění objektu (je jím např.
kotel na hnědé uhlí, na dřevo, případně na zemní plyn, olej). Kotel je tímto zapojením schopen nejlépe využít
primární energii paliva. Akumulační nádrž umožňuje přetržitý provoz - střídavé odstavování a spouštění kotle.
uvolňování tepla z nádrže do topného systému lze řídit pokojovým termostatem. To zaručuje vysoký uživatelský
komfort.
Varianta 2:
Solární zařízení je dimenzováno pouze pro částečné krytí spotřeby TUV.
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Varianta 3:
Pro sušárny biomasy, čistírenských kalů apod. jsou využívány vzduchové kolektory (namísto cirkulující kapaliny
proudí kolektorem vzduch). Ohřátý vzduch je vháněn přímo do objektu a jeho tepelná energie je využívána k
vysoušení.
graf 4

Krytí energie solárním systémem u varianty 1 a 2
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Pramen: CityPlan
Varianta 1:
Z obrázku je patrné, že solární zařízení dimenzované i pro vytápění objektu plně kryje potřebu TUV. V
podzimních a jarních měsících může sloužit k vytápění objektu zcela, v zimním období vytápí objekt pouze
doplňkově. Letní přebytek energie získané solárním zařízením lze u rodinných domů využít např. k ohřívání
bazénové vody nebo k vysoušení objektu, a tedy zvýšení jeho životnosti .
Varianta 2:
Solární zařízení dimenzované pouze pro přípravu TUV je schopno krýt celkovou potřebu energie pro ohřev
užitkové vody pouze v letních měsících, v ostatních měsících je TUV doohřívána pomocí jiného zdroje.

3 Kritéria pro výběr projektů
Varianta 1, 2: podmínkou zařazení do programu je splnění následujících kritérií:
•

použití technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz,

•

použití solárního systému se zaručenou jakostí (certifikace),

•

projekt solárního systému od projekční firmy; dimenzování solárního systému není podle našeho
názoru nutné dokládat energetickým auditem.

Varianta 3 vyžaduje doložení projektu energetickým auditem.
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4 Přínosy
Analýza je provedena na vzorovém objektu odpovídající stávajícím tepelným ztrátám rodinných domů v ČR.
Vzorový objekt bez solárního zařízení:
•

Uvažujeme objekt, který je doposud vytápěn hnědým uhlím (výhřevnost 17 MJ/kg) a pro přípravu teplé
užitkové vody je instalován elektrický kotel.

•

Potřeba energie pro vytápění na rok je 22 200 kWh/rok (cca 80 GJ/rok), pro ohřev užitkové vody 3650
kWh/rok (cca 13 GJ/rok) - to odpovídá spotřebě TUV čtyř osob.

Vzorový objekt po instalaci solárního zařízení pro přípravu TUV:
•

Instalované solární zařízení (o velikosti cca 5 m2 aktivní plochy) kryje ze 60% potřebu energie pro
ohřev užitkové vody.

Vzorový objekt po instalaci solárního zařízení pro přípravu TUV a přitápění:
•

Instalované solární zařízení (o velikosti cca 12 m2 aktivní plochy) kryje v průměru 90% veškeré
potřeby energie pro ohřev užitkové vody a 3 600 kWh potřeby energie pro vytápění. Tato hodnota
získané energie pro přitápění objektu odpovídá minimálně nutné velikosti solárního zařízení pro
celoroční ohřev užitkové vody. Při instalaci solárního systému s nucenou cirkulací je zapojeno do
okruhu čerpadlo, které spotřebovává el. energii (jeho spotřeba je oproti získané energii ze slunečního
záření minimální).

4.1. Přínosy energetické
Snížení spotřeby fosilních paliv: Realizací jednoho kola programu bude dosaženo podstatné snížení spotřeby
fosilních paliv (jak v domácnosti, tak i pro výrobu elektrické energie). Snížení spotřeby fosilních paliv bude u
jednotlivých projektů silně závislé na zvolené velikosti solárního zařízení, velikosti objektu, počtu uživatelů
solárního zařízení v objektu a druhu doplňkové energie využívané pro vytápění.
tabulka 2

Úspory primární energie po instalaci solárního systému
referenční objekt bez
solárního systému

hnědé uhlí
elektřina
celkem

potřeba
energie
(kWh/rok)
22000
3650
25650

spotřeba
primární
energie
(kWh/rok)
33 846
12 224
46 070

využitá energie slunečního záření
(kWh/rok)
úspory primární energie (kWh/rok)
Pramen: CityPlan

objekt se solárním
systémem pro přípravu
TUV
potřeba
energie
(kWh/rok)
22000
1460
23 460

spotřeba
primární
energie
(kWh/rok)
33 846
4 889
38 736

objekt se solárním
systémem pro přípravu
TUV a přitápění
potřeba
energie
(kWh/rok)
18400
365
18 765

spotřeba
primární
energie
(kWh/rok)
28 308
1 222
29 530

2 190

6 885

7 334

16 540

Pozn.: Výpočty byly provedeny na základě účinnosti kotle na tuhá paliva 65%, energetické účinnosti výroby el.
energie 32,5%, ztrát el.energie při transportu 7,2% a účinnosti elektrického bojleru pro TUV 99%.
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Solární systém, který je dimenzován i pro přitápění objektu, má kladné účinky na životní prostředí obce
snížením spalování uhlí v domácím kotli.
tabulka 3

Roční úspora hnědého uhlí spalovaného přímo v domácnosti využitím solárního systému pro
přípravu TUV a přitápění
úspora potřeby
energie z uhlí

účinnost kotle
(%)

(kWh/rok)
solární systém:
TUV + přitápění

úspora vstupní
energie

3600

(kWh/rok)
(=3600/0,65)

0,65

5538

Pramen: CityPlan

průměrná
výhřevnost
hnědého uhlí
(kWh/kg)

přímá úspora
paliv
(kg/rok)

4,72
tj. 17 MJ/kg

1173

4.2 Přínosy environmentální
Pořízením solárního kolektoru jako doplňkového zdroje energie je docíleno podstatného snížení znečištění
ovzduší. Následující graf ukazuje úsporu emisí jednotlivých znečišťujících látek z hlediska globálního (tedy se
započtením veškerých emisí souvisejících i např. s těžbou a transportem uhlí, výrobou elektrické energie). Data
jsou vztažena k jednomu vzorovému objektu (viz. výše), na který je nainstalováno solární zařízení pro přípravu
TUV i s přitápěním.
graf 5

Globální úspora emisí
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Pramen: Vyhodnocení metodou LCA pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS
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5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek
Postoj investora: Značná investice do solárního zařízení je zatím vysokou vstupní bariérou a je málokdy
návratná. Investiční náklady jsou sice vysoké, avšak provoz systému po zavedení je již téměř beznákladový.
Trendem je snižování pořizovacích nákladů solárních kolektorů tak, jak je rozšiřována výroba těchto systémů a
technologie se stává široce využívanou.
Postoj společnosti: Společnost přechodem na solární energii získává snížením emisí látek znečišťujících ovzduší
a působících na změnu klimatu.
I přes to, že je z hlediska celospolečenského varianta využívání fosilní energie nežádoucí (z hlediska nákladů ze
znečištění životního prostředí), z pohledu jednotlivce je ekonomicky přijatelnější a tedy nejvýhodnější. Při
využití podpory na investici do solárního systému se ale investor může dostat do pozice, kdy tato investice pro
něj žádoucí bude, a to zejména téměř beznákladovým provozem a komfortem srovnatelným s centrálním
zásobením teplem nebo vytápěním a přípravou vody kotlem na zemní plyn.
Obrázek ukazuje na ose y změnu ročních nákladů uživatele oproti referenční variantě (se započtením odchylky
nákladů na paliva, odpisů na zařízení). Osa x znázorňuje roční úsporu emisí látek okyselujících životní prostředí
(SO2 ekvivalent) přechodem k solárním kolektorům.
Trade-off mezi náklady na zařízení a ekologickými přínosy
9 000

interní náklady (Kč/rok)

graf 6
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Pramen: Vyhodnocení metodou LCA pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS.
Podoba podpory: Podpora by se mohla odvíjet z kolektorové plochy solárního zařízení (to v sobě efektivním
způsobem zohlední množství uspořené energie a tedy snížení emisí1).
Výše podpory: Měla by investora přesvědčit o finanční výhodnosti provozování solárního systému.
+ výpočet výše v tabulce

6 Vazby na jiná opatření
Program Teplo sluncem je v těsné souvislosti s dalšími programy energetické koncepce města a kraje. Programy
se nevylučují, naopak je umožněna a podporována jejich kombinace. Velice vhodné je sdružit opatření na úspory
energie se změnou vytápěcího systému (např. přitápění biomasou - Program Teplo biomasou).
1

stejný systém je uplatňován efektivně např. v Německu
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1 Úvod
Biomasou, ze které je získávána tepelná energie, může být kusové dřevo, štěpky, dřevní brikety, pelety. Dále je
možné využít i brikety a pelety ze slámy a energetických rostlin. Z hlediska hospodárnosti (snížení nákladů na
palivo) je výhodné u velkých kotelen spalování dřevní štěpky.
Program "Teplo biomasou" je navržen tak, aby podpořil a stabilizoval celý trh s biopalivy od dodavatele
biomasy jako suroviny přes výrobce biopaliv až po konečného spotřebitele, a to nepřímo dotací na domácí kotel
na biomasu.
obrázek 1

Komplexní účinek podpory domácích kotlů na biomasu na celý trh s biopalivy

podpora
domácích kotlů
na biomasu

krytí potřeby
tepla
domácností
energií
biomasy

přínos pro
investora

přínos pro
životní
prostředí

poptávka po
palivech
prodej
biopaliv

přínos pro národní hospodářství

výroba
ušlechtilých
forem biopaliv biobrikety
biopelety

poptávka
po biomase
prodej
biomasy

pěstování
energetických
rostlin, využití
odpadní
biomasy z
pěstování lesa

přínos pro
místní
podnikání

přínos pro
zemědělce

přínos pro globální ochranu životního prostředí

Pramen: CityPlan
Cena ušlechtilé formy biopaliv se velice mění v závislosti na jejich distribuci. Pokud jsou nakupovány v
maloobchodu v malém množství, jejich cena významně narůstá. Pro spotřebitele je tedy výhodné odebírat
biopaliva přímo od jejich výrobce - výrobci již dnes nabízejí možnost dodávky biopaliv společně pro celou obec
až do domu (tj. ušetření nákladů na rozvoz biopaliv).

2 Varianty řešení
Program se vztahuje na podporu zplyňovacích kotlů na biomasu. Předepsaným palivem je dřevní hmota s
vlhkostí do 20%. Palivem mohou být biobrikety, kusové dřevo, pelety (ty umožňují téměř bezobslužný provoz).
Účinnost kotle se udává 81 - 89% při jeho jmenovitém výkonu.
Program lze realizovat ve více variantách řešení. Investoři si budou moci vybrat sami vyhovující variantu řešení:
Varianta 1 kotel pro zplyňování biomasy
systém lze využívat i pro ohřev užitkové vody
Varianta 2 kotel pro zplyňování biomasy s akumulační nádrží
systém lze využívat i pro ohřev užitkové vody
Priorita: Upřednostňovaná je varianta 2: Kotel pro zplyňování biomasy instalovaný společně s akumulační nádrží
umožňuje dosažení maximální úspory paliva a tedy minimálního znečištění ovzduší.*

*

Velice vhodné je u kotle s akumulační nádrží doplnit systém solárními kolektory (tedy využít i programu
"Teplo sluncem"). V případě využití biobriket nebo kusového dřeva je tím i dosažena zcela komfortní příprava
teplé vody během letních měsíců.
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Účinnost zplynování kotle je závislá na jeho provozním výkonu. Proto uspořádání kotle pro zplyňování s
akumulační nádrží umožňuje provoz při nejvýhodnějším režimu - tj. při vysoké účinnosti spalování. Po zatopení
je kotel provozován na plný výkon do nabití akumulátoru na teplotu vody 90 - 105 °C, poté palivo dohoří a kotel
je odstaven. Teplo je následně využíváno z akumulační nádrže a při vyčerpání zásobního tepla z nádrže (teplo ze
zásobníku odebíráme po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě - v topném období to
může činit 1 - 3 dny) se kotel opět spustí. Tím je docílena úspora celkové spotřeby paliva. Výhodou takového
provozu kotle je i zvýšená životnost kotle a komínu - dochází k minimální tvorbě dehtů a kyselin. Nemalým
přínosem je zvýšení uživatelského komfortu, protože uvolňování tepla je řízeno pokojovým termostatem.

3 Kritéria pro výběr projektů
Podmínkou zařazení projektu do programu je splnění následujících kritérií:
•

Instalace moderního kotle s certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra
pro spalování biomasy s minimální termodynamickou účinností 80% při jmenovitém výkonu.

•

Prokazatelné vyřazení původního zařízení pro vytápění, pokud se nejedná o novostavby.

•

Další případná podpůrná kritéria: např. instalace akumulační nádrže, jejíž užití zvyšuje
termodynamickou účinnost procesu a dochází ke snížení emisí.

4 Přínosy
Analýza je provedena na vzorovém objektu odpovídající stávajícím tepelným ztrátám rodinných domů v ČR.
Vzorový objekt s původním vytápěcím systémem:
•

Uvažujeme objekt, který je doposud vytápěn hnědým uhlím (výhřevnost 17 MJ/kg) a pro přípravu teplé
užitkové vody je instalován elektrický kotel.

•

Potřeba energie pro vytápění na rok je 22 000 kWh za rok (72 GJ za rok), pro ohřev užitkové vody
3650 kWh za rok (13 GJ za rok) - to odpovídá spotřebě 4 osob.

Vzorový objekt po instalaci kotle na biomasu:
•

Energetická potřeba zůstává na stejné úrovni a je celá kryta biomasou.
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4.1. Přínosy energetické
tabulka 1

Podpořená spotřeba biopaliv: Roční potřeba biopaliv při instalaci 1000 kotlů

Potřeba Potřeba energie
energie na
na přípravu
vytápění TUV (4 osoby)
kWh/rok

Varianty programu

Účinnost
kotle

kWh/rok

22 000

3 650

Spotřeba
paliva

Očekávaný
podíl účasti
v programu

KWh/rok

Spotřeba
biopaliv
tbiopaliv/rok

Kotel bez akumulační
nádrže bez ohřevu TUV

0,7

31 429

0,25

Kotel bez akumulační
nádrže s ohřevu TUV

0,7

36 643

0,25

Kotel
s
akumulační
nádrží bez ohřevu TUV

0,8

27 500

0,1

Kotel
s
akumulační
nádrží s ohřevu TUV

0,8

32 063

0,4

6 700

Pozn.: Výhřevnost biopaliva brána 4,86 MWh/ t
Pramen: CityPlan
Snížení spotřeby fosilních paliv pro vytápění:
Využitím biopaliv lze dosáhnout roční úspory fosilních zdrojů primární energie. Při porovnání se spalováním
hnědého uhlí v nemoderních kotlích (průměrná výhřevnost hnědého uhlí 17 MJ/kg = 4,72 kWh/kg, účinnost
kotle 65%).
tabulka 2

Roční úspora hnědého uhlí

počet domů

Úspora potřeby
energie z uhlí
[MWh/rok]

účinnost kotle
[%]

úspora vstupní
energie
[MWh/rok]

průměrná
výhřevnost
hnědého uhlí
[kWh/kg]

přímá úspora
hnědého uhlí
[t/rok]

1000

32 600

0,65

(=32600/0,65)
50 100

4,72
tj. 17 MJ/kg

10 600

Pramen: CityPlan

4.2 Přínosy environmentální
Biomasa je z hlediska ochrany životního prostředí velice žádoucím zdrojem energie. Představuje velmi cennou
náhradu především za hnědé uhlí, ale i další fosilní paliva. Následující graf ukazuje množství emisí jednotlivých
znečišťujících látek v porovnání s hnědým uhlím a elektrickou energií (ve dvou srovnávacích variantách
předpokládáme ohřev užitkové vody elektrickou energií). Množství jednotlivých emisí je vyhodnoceno z
hlediska globálního (tedy se započtením veškerých emisí souvisejících i např. s těžbou a transportem uhlí,
výrobou elektrické energie).
Data jsou vztažena k jednomu vzorovému objektu (viz. výše), který je řešen ve třech variantách:
•

využití hnědého uhlí k vytápění objektu, elektrické energie k přípravě teplé užitkové vody

•

využití biomasy (biobriket) k vytápění objektu, elektrické energie k přípravě teplé užitkové vody

•

využití biomasy (biobriket) jak pro vytápění objektu, tak pro přípravu teplé užitkové vody.
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graf 1

Globální úspora emisí jednoho kotle na biomasu
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Pramen.: Vyhodnocení metodou LCA pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS
Pozn.: brikety vyrobeny z odpadního dřeva (ve vyhodnocení není tedy zahrnuta energie na případné cílené
pěstování biomasy)
Celkové výsledky snížení emisí vycházejí u obou variant využití biomasy velmi příznivě. I přes to, že
spalováním biomasy nevzniká žádný nadbytečný CO2 (koloběh uhlíku v biomase je uzavřený), vznikají při jejím
spalování emise skleníkových plynů (CO2 ekvivalent). To je dáno započítáním energie potřebné k výrobě a
transportu ušlechtilých paliv.
Místní ochrana životního prostředí:
Následující graf ukazuje porovnání místních emisí ze spalování hnědého uhlí a dřevěných briket. Z grafu je
patrný přínos pro ochranu ovzduší v obci, pokud je spalování hnědého uhlí nahrazeno spalováním dřevní hmoty.
Graf byl vyčíslen pro vzorový objekt (viz. výše) s ohledem na jeho roční spotřebu paliv na vytápění.
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graf 2
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Pramen: Vyhodnocení pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS
4.3 Přínosy ekonomické
Program má kladné dopady na rozvoj hospodářství regionu - podpora malého a středního podnikání v oblasti
produkce biopaliv, podpora nepotravinářské produkce v zemědělství.
Rozšíření trhu biopaliv v počtu podpořených lisoven (briketovacích linek):
Zvýšená spotřeba biopaliv plynoucí z programu má kladné dopady na podnikatelský sektor v oblasti produkce
ušlechtilých biopaliv (biobrikety, biopelety). Ušlechtilá forma biopaliv je velice perspektivním zdrojem energie,
i když v současnosti patří v podmínkách České republiky k palivům nákladnějším v porovnání s hnědým uhlím.
Do budoucna lze ale počítat se zvýšením oblíbenosti ušlechtilých biopaliv i na českém trhu. Pro výpočet
potenciálu množství podpořených zařízení na výrobu ušlechtilých biopaliv bylo tedy uvažováno s jejich 100%
využitím v realizovaných projektech programu (není tedy uvažováno spalování kusového dříví). Pro výpočet
byla použita vzorová velikost lisovny (briketovací či peletovací linky) 4000 t biopaliv za rok.
tabulka 3

Podpoření briketovacích linek

počet rodinných
domů

roční spotřeba
biopaliv

roční produkce
vzorové linky na
výrobu biobriket
či biopelet

1000

6700 t/rok

4000 t/rok

počet
briketovacích
linek
1,7

Pramen: CityPlan
Vytvoření trhu pro energetické rostliny:
Z indukované roční spotřeby biopaliv 6700 t plyne i požadavek na produkční plochy biomasy, ze které jsou
následně lisována biopaliva v briketovacích či peletovacích linkách. Biopaliva mohou být lisována z různých
druhů biomasy, která je získávána cíleným pěstováním energetických rostlin na polích nebo sběrem odpadního
dřeva při těžbě nebo pěstování lesa. Z toho se odvíjí výměra polí pro pěstování biopaliv nebo výměra lesa nutná
k zásobování briketovací či peletovací linky průměrné kapacity.
Program tedy nepřímou cestou podporuje nepotravinářskou produkci v zemědělství, která je v současné době
velice žádoucí z důvodu nadprodukce potravinářských plodin.
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tabulka 4

Vytvoření trhu pro energetické rostliny

LISOVNA

POTŘEBA PRODUKCE NEUŠLECHTILÝCH PALIV

produkce
spotřeba
ušlechtilých energie na
paliv
technolog.
procesy
t/rok
20%
20%
20%
6700
7%
7%
7%
Pramen: CityPlan

odpad dřevozpracujícího průmyslu
dřevní odpad z lesa
cíleně pěstované dřeviny
sláma obilovin
sláma olejnin
energetické byliny

potřeba
vstupu do
lisovny
t/rok
12346
12346
12346
9103
9440
9103

výnos
t/ha
x
0,2
12,1
4
4
12

půda
ha
x
61 729
1 020
2 276
2 360
759

5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek
Postoj investora: Investice do ekologického způsobu vytápění kotlem na biomasu může být i pro jednotlivce
návratná, ale hlavní zábranou je nižší komfort u vytápění kusovým dřevem a vysoká cena biopaliva z
maloobchodu. Modernější kotle, které využívají jako paliva pelety nebo mají integrovaný zásobník dřeva, aby
majitel nemusel přikládat tak často do kotle jsou již finančně náročnější.
Postoj společnosti: Společnost přechodem z fosilních paliv na biomasu získává snížením emisí látek způsobující
globální oteplování, a pokud investor přechází ze spalování uhlí, i snížením lokálního znečištění ovzduší.
I přes to, že je z hlediska celospolečenského varianta využívání fosilní energie nežádoucí (při zahrnutí
společenských nákladů ze znečištění životního prostředí), z hlediska jednotlivce je ekonomicky
přijatelnější a tedy nejvýhodnější. Možností využití podpory se může stát investice do kotle na biomasu
atraktivnější i přes určité snížení komfortu oproti jiným druhům vytápění (u využití peletek nedochází k
podstatnému snížení uživatelské pohody).
Graf ukazuje na ose y změnu ročních nákladů uživatele oproti referenční variantě (se započtením
odchylky nákladů na paliva, odpisů na zařízení). Osa x znázorňuje roční úsporu emisí látek okyselujících
životní prostředí (SO2 ekvivalent) přechodem k solárním kolektorům.

Trade-off mezi náklady a ekologickými přínosy (referenční varianta HU vytápění, el. energie TUV)
9 000

interní náklady (Kč/rok)

graf 3

6 000

topení hnědým uhlím,
TUV elektrická
energie

3 000
0
-200

-100

0

100

200

topení biomasa, TUV
el.energie

-3 000
-6 000

topení i TUV biomasa

-9 000
emise SO2 ekvivalentu (kg/rok)

Pramen.: Vyhodnocení metodou LCA pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS
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Podoba podpory: Výše podpory by mohla být závislá na ceně kotle a akumulační nádrže a tvořit určité procento
z investičních nákladů na kotel.
Výše podpory: Měla by investora přesvědčit o finanční výhodnosti využití kotle na biomasu. Současná výše
podpory ze Státního fondu životního prostředí činí pro všechny typy kotlů 50%. Kotle na pelety jsou všeobecně
dražší než kotle na brikety - ceny se pohybují v rozmezí cca 50 000 - 100 000 Kč.

6 Vazby na jiná opatření
Program Teplo biomasou je v těsné souvislosti s dalšími programy energetické koncepce města a kraje.
Programy se nevylučují, naopak je umožněna a podporována jejich kombinace. Velice vhodné je sdružit změnu
vytápěcího systému s opatřeními na úsporu energie - Program Tepelné ochrany objektů, kombinovat vytápěcí
systém se solárními kolektory, které lze využívat kromě tepla pro vytápění i pro celoroční krytí potřeby teplé
užitkové vody (případně v letních měsících ke krytí potřeby energie na technologické procesy - ohřevu bazénu) Program Teplo Sluncem.
Program Teplo biomasou je vhodné začlenit do komplexní podpory trhu s biopalivy (program podporuje
spotřebu ušlechtilých biopaliv), tedy podpořit i produkci biomasy jako jednu z forem nepotravinářské produkce v
zemědělství v rámci programů Ministerstva zemědělství.
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1 Proč kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je významným prostředkem ke zvýšení využití primární energie paliva.
Při porovnání kombinované výroby elektřina a tepla s monovýrobou dochází při výrobě stejného množství
energií k významným úsporám primární energie. Velikost těchto úspor může dosahovat až 40% ze spotřeby
primární energie při monovýrobě energií.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je významným prostředkem zvyšování bezpečnosti v zásobování
elektrickou energií. Elektrická energie je ze zdrojů vyvedena ve většině případů do místních distribučních sítí.
V případě výpadku přenosové soustavy elektrické energie budou mít objekty vybavené kogeneračními
jednotkami zajištěnu dodávku elektřiny.
Program je zaměřen na zdroje velikosti REZZO 3 a REZZO 2, tj. do velikosti 5MW instalovaného výkonu.

2 Varianty řešení
Variant řešení instalací kogeneračních jednotek je možné vytvořit nepřeberné množství. Jednotlivé varianty se
od sebe mohou lišit použitým typem kogeneračního zařízení, způsobem zapojení, velikosti zdroje a mnoha
dalšími charakteristikami.
Zakládaní rozdělení variant je tedy možné provést především podle typu pracovního média na parní a plynovou
kogeneraci. Ve většině případů bude využita především plynová kogenerace. K užití parní kogenerace dojde
pouze ve výjimečných případech v kotelnách spalujících biomasu nebo tuhá fosilní paliva.

3 Kritéria pro výběr projektu
Podpory pro vybudování KVET v rámci tohoto programu budou poskytovány dle výsledků posouzení
jednotlivých žádostí dle splnění následujících kritérií:
•

Minimální celková účinnost kogenerační jednotky 70 %.

•

Schopnost zabezpečení ostrovního provozu.

4 Přínosy
Pro vyčíslení přínosů dopadů je uvažován modelový případ programu, ve kterém se předpokládá instalování
kogeneračních jednotek.
•

Je předpokládána náhrada kotle na zemní plyn o výkonu 800 kW kogenerační jednotkou o stejném
tepelném výkonu a modulem teplárenské výroby elektrické energie 0,625.

•

Teplo je využito pro vytápění a přípravu TUV. Doba využití se předpokládá 2500 h/rok.

4.1. Přínosy energetické
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v porovnání s oddělenou výrobou přináší úsporu primární energie paliva.
Zhodnocení se provádí porovnáním výroby tepla v plynovém kotli (účinnost 90%) a elektrické energie
v kondenzační hnědouhelné elektrárně (účinnost 32%) a výrobou tepla a elektřiny v kogenerační jednotce
s motorem na zemní plyn.
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Parametry kogenerační jednotky:
•

Tepelný výkon: 800 kW

•

Elektrický výkon: 500 kW

•

Účinnost tepelná: 53,8 %

•

Účinnost elektrická: 33,7 %

Výsledky provozu jedné kogenerační jednotky:
•

Vyrobené teplo: 2000 MWh/rok tj. 72 000 GJ/rok

•

Vyrobená elektrická energie: 12 500 MWh/rok

Při instalování deseti těchto kogeneračních jednotek dojde v porovnání s oddělenou výrobou elektrické energie a
tepla k úspoře primární energie paliva přibližně o 87 TJ/rok.

4.2. Přínosy environmentální
Současně se snížením spotřeby primární energie v palivu se snižují emise znečišťujících látek v porovnání
s oddělenou výrobou elektřiny a tepla. Emisí znečišťujících látek vynikajících při kombinované výrobě elektřiny
a tepla jsou porovnány s emisemi při oddělené výrobě tepla v kotli na zemní plyn a při výrobě elektrické energie
v hnědouhelné kondenzační elektrárně.
Množství emisí je vyhodnoceno pomocí lineárního bilančního modelu GEMIS, pro celý modelový program.
tabulka 1

Emise znečišťujících látek [t/rok]
oddělená
výroba
SO2 ekv
SO2
NOx
Prachové částice
CO
NMVOC

tabulka 2

kogenerace

35,8
16,8
27,0
1,2
9,4
1,02

6,1
0,1
8,6
0,2
7,1
1,00

Změna
-29,7
-16,7
-18,3
-1,0
-2,3
-0,02

Snížení emisí znečišťujících látek v %
Oddělená
výroba
SO2 ekv
SO2
NOx
Prachové částice
CO
NMVOC

kogenerace

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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16,99%
0,34%
32,04%
19,01%
75,31%
98,12%

změna
-83,01%
-99,66%
-67,96%
-80,99%
-24,69%
-1,88%
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graf 1

Rozdílová analýza emisí znečišťujících látek
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Z grafu je zřejmý jednoznačný pokles emisí znečišťujících látek při přechodu od oddělené výroby energií ke
kombinované výrobě elektřiny a tepla.
tabulka 3

Emise skleníkových plynů [t/rok]
oddělená
výroba
CO2 ekv
CO2
CH4
N 2O

tabulka 4

kogenerace

20890
20395
17
0,5

7988
7502
20
0,2

změna
-12902
-12893
3
-0,2

Snížení emisí skleníkových plynů v %

CO2 ekv
CO2
CH4
N2O

oddělená
výroba

kogenerace

změna

100%
100,00%
100,00%
100,00%

38,24%
36,78%
118,39%
47,09%

-61,76%
-63,22%
18,39%
-52,91%
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graf 2

Rozdílová analýza emisí skleníkových plynů
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Obdobná situace je i u emisí skleníkových plynů. Při změně nosiče primární energie při výrobě elektřiny
místo hnědého uhlí na zemní plyn dochází k nárůstu emisí CH4 okolo 20%.
Z celkového pohledu můžeme říci, že kombinovaná výroba elektřiny a tepla má příznivější vliv na životní
prostředí než oddělená výroba těchto energií neboť u KVET dochází ke snížení znečišťování životního prostředí.
To je způsobeno zvýšením termodynamické účinnosti využívání primární energie paliva při KVET.

5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek
Postoj investora: Přínos pro investora vyjádřený ekonomickými kritérii, zejména návratností vložených
investičních prostředků závisí především na výkupních cenách elektrické energie.
Postoj společnosti: Přínosem je úspora primární energie a snížení produkce emisí znečišťujících látek
v porovnání s oddělenou výrobou energií. Decentralizovaná výroba elektřiny zvyšuje bezpečnost v zásobování
teplem a elektřinou v případě krizových situacích.
Podoba podpory: Výše podpory by mohla být závislá na ceně kogenerační jednotky a tvořit určité procento z
investičních nákladů na kogenerační jednotku.
Výše podpory: Měla by investora přesvědčit o finanční výhodnosti kogenerační jednotky. Podpora může být
rozdělena na přímou dotaci a zvýhodněnou půjčku (jedná se o investici s vysokými pořizovacími náklady).

6 Vazby na jiná opatření
Program instalace sta kogeneračních jednotek je zaměřen na zvýšení využití primární energie a zvýšení
bezpečnosti v zásobování energií v krizových situacích. V současné době nejsou žádány vazby na jiná opatření.
Výjimku mohou tvořit kotelny, u kterých jsou rozvodné sítě tepla v nevyhovujícím stavu. V těchto kotelnách by
měla být současně s instalací kogeneračních jednotek provedena i rekonstrukce rozvodné sítě. Též u stávajících
objektu s nízkými tepelně-technickými vlastnostmi lze doporučit zlepšení těchto vlastností, i když uskutečnění
těchto zlepšení již není přímou součástí programu budování KVET takže by neměly být závaznou podmínkou
rozhodování o udělení podpory.
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Program kogenerace je možné kombinovat s programem bioplynových stanic.
Program splňuje specifická kritéria pro hodnocení opatření programů SAPARD v oblasti rozvoje venkovské
infrastruktury.
•

Je v souladu s regionálními rozvojovými programy.
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“A democracy has a very hard time in a war. They can never get ready in advance. The conditions are such that
they are very susceptible to surprise action . . . ”
General George C. Marshall,
Chief of Staff, U.S. Army

Tato studie vznikla na základě podpory společností:
Elektrárny Opatovice, a.s.
E.ON Bohemia s.r.o.
Jihočeská energetika, a.s.
Moravské naftové doly, a.s.
Plzeňská teplárenská, a.s.
Pražská teplárenská a.s.
První Mostecká a.s.
Severočeské doly a.s.
Sokolovská uhelná, a.s., divize Energetika
Středočeská energetická a.s.
Teplárna Strakonice, a.s.
TEPO s.r.o.
TOTALFINAELF Česká republika s.r.o.
WATTEG, s.r.o.
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Souhrn
Předkládaná Studie strategické bezpečnosti energetických zásobovacích systémů v České republice vznikla
z iniciativy CityPlanu s podporou čtrnácti energetických společností, které sdílejí obavy ze změněné
bezpečnostní situace ve světě po 11. září 2001. Při provedeném vyhodnocení současného stavu bylo šetření
zaměřeno zejména na spolehlivost zásobování České republiky energií a bezpečnost obyvatelstva a majetku při
případném teroristickém útoku na zásobovací energetické systémy. Studie se zabývá odolností a bezpečností
systémů zásobování České republiky energií s ohledem na možný teroristický útok provedený s podobným
záměrem, jako byly provedeny útoky 11. září 2001 v New Yorku a Washingtonu na ideové symboly západní
civilizace.
Předkládaná práce je pokusem o stanovení nových problémů, které vznikly z hrozby teroristických útoků, které
je nutné dále vyhodnotit a z výsledků vyhodnocení vyvodit budoucí zásady pro další postup, který je nutný dále
promítnout do preventivních opatření a do opatření připravených pro zajištění účinné odezvy na teroristický útok
velkého rozsahu. Má pomoci nejen státním orgánům, ale též energetickým firmám a politickým místům
formulovat politiku zvýšení bezpečnosti a jistoty dodávek energie spotřebitelům pro případ sabotáže a
teroristického útoku a koordinace zvýšené ochrany majetku a intelektuálního potenciálu energetických podniků
před těmito útoky.
Ukazuje se, že nově vzniklé problémy, které ze současné situace ve světě vyplynuly, je nezbytné dále
rozpracovat. V pracích, které by měly následovat, bude třeba se zabývat podrobnějšími rozbory a rozpracovat
možné přístupy odpovědí na hrozbu globálního terorismu jejichž seznam je uveden v části I, v kapitole 8 a dále
nastíněny v závěru zprávy. Jejich výsledkem by měl být podrobný návrh bezpečnostní politiky pro zvýšení
jistoty zásobování energií, ochrany osob a majetku.
V úvodu studie je naznačen přístup, jaký byl použit při jejím zpracování. Jednotlivé kapitoly jsou seskupeny do
pěti částí.
První část se zabývá vlastními energetickými zásobovacími systémy a posuzuje je z pohledu možného výběru
jejich některých částí za terč teroristických útoků. Nejdříve jsou energetická zařízení kategorizována podle
možnosti zneužití pro uhrožení zdraví a životů občanů, dlouhodobé znečištění životního prostředí a vyvolání
hospodářské a politické nestability. Postupně se jednotlivé kapitoly věnují elektorenergetice, plynárenství,
teplárenství, ropnému průmyslu, uhelnému průmyslu, obnovitelným zdrojům a též elektronickým a řídícím
systémům, prostřednictvím jichž lze rovněž zaútočit. Závěr první části je nastíněním oblastí opatření pro
předcházení a omezení hrozby globálnímu terorismu.
Druhá část je věnována dopadům poruch v zásobování energií na jednotlivé skupiny spotřebitelů, obyvatelstvo,
podniky a veřejné instituce. Je vysvětlen význam zkracování a větvení zásobovacích energetických řetězců.
Z důvodu větší zranitelnosti obyvatelstva ve městech je zdůrazněn význam veřejných tepláren a uveden jejich
seznam podle krajů (nad 1 MW). U průmyslových podniků je též zdůrazněno využívání vlastních zdrojů
elektřiny a je uvedena tabulka těchto zdrojů nad 1 MW.
Třetí část se zabývá možnými opatřeními pro snížení zranitelnosti spotřebitelů při přerušení zásobování
síťovými druhy energií. Jsou uvedeny možnosti nouzového řešení vytápění, ohřevu vodu, přípravy pokrmů,
osvětlení a zajištění přístupu k aktuálním informacím. Je uveden přehled míry soběstačnosti zásobování
jednotlivých krajů elektřinou. Jsou naznačeny možnosti rozšíření činnosti integrovaných záchranných systémů v
oblasti nouzového zajištění energie.
Čtvrtá část uvádí možnosti, které nabízí trh pro řešení nouzového zásobování energií a snižování závislosti na
vnějších dodávkách energie. Zabývá se tedy nejen nouzovými a alternativními zdroji energie, ale i výrobky
umožňujícími provoz bez elektřiny, neboť systém zásobování elektřinou se ukazuje jako nejzranitelnější.
Zvláštní pozornost je věnována možnosti výstavby tzv. pasivních domů umožňujících přežití i bez vnějších
dodávek energie pro vytápění.
Pátá část je úvahou nad dalším utváření energetického systému 21. století, který již bude událostmi 11. září roku
2001 pravděpodobně trvale ovlivňován.
Hlavní závěry vyplývající z této úvodní studie jsou shrnuty v závěru a je doporučen i směr žádoucího postupu
kompetentních orgánů ke zvýšení bezpečí obyvatelstva i majetku v České republice. Tato opatření jsou
směrována jednak ke zvýšení odolnosti energetických zásobovacích systémů a předcházení ohrožení života a
ničení majetku, jednak k vytváření záložních systémů zásobování energií. Studie končí doporučením
vypracování nové bezpečnostní strategie pokrývající i prevenci proti ohrožení teroristickými útoky a
zabezpečení postupné realizace dílčích cílů této strategie.
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Úvod
Tragické události, které citelně zasáhnou lidskou společnost, zasáhnou nejen soukromí lidí, ale vedou k novým
přístupům a aktivitám podnikatelů i politiků, kteří usilují o nová opatření, předpisy a zákony pro ochranu osob a
majetku pro snížení rizika opakování.
Teroristický útok 11. září 2001 byl nejen útokem na symboly západní civilizace, ale též závažným varováním
před budoucí činností mezinárodního terorismu. Za cíl útoku byly vybrány budovy World Trade Center jako
symbol obchodu a finančnictví, budova Pentagonu jako symbol vojenské síly a Bílý dům (útočící letadlo bylo
zničeno dříve než dosáhlo cíle) jako symbol politický. Tyto útoky jednoznačně ukázaly, že globální terorismus
dnes může zaútočit na několika místech současně, a to i na nejdokonaleji střežené objekty.
I když zatím odvetná akce sjednoceného mezinárodního společenství byla v Afganistanu poměrně úspěšná, nelze
ji považovat za dostatečnou pro zabránění další činnosti světového terorismu. Al-Káida a její další následnické či
spřátelené organizace, které jak výsledky vyšetřování útoku z 11. září ukazují, mají zřejmě teroristickou síť
rozmístěnou prakticky v celém světě, budou nepochybně i nadále ve své teroristické činnosti pokračovat. Přitom
se patrně odkloní od útoků na symboly a budou usilovat o rozvrácení a zničení podstaty západní civilizace.
Útoky na infrastrukturu průmyslově vyspělých zemí mohou vyústit v rozvrat národních hospodářství
jednotlivých států a též destabilizovat v konečném stádiu i celý světový hospodářský a politický systém.
Tragické události 11. září v New Yorku a Washingtonu tak vyvolaly zásadní změnu v názorech na bezpečnost
západního světa a možnost obrany vůči globalizovanému terorismu. Přitom je nutné si uvědomit, že tento boj
bude trvat značně dlouho, že je nutné s mezinárodním terorismem vážně počítat jako s dlouhodobým
problémem, kterému se zatím lidstvo nemůže zcela vyhnout. V této souvislosti se ukazuje, že zvláště citlivou
oblastí pro teroristické útoku je oblast energetiky. Narušení zásobování energiemi by zejména v ekonomicky
nejrozvinutějších státech vedlo ke značným hospodářským škodám a ohrožení života občanů. Pro vlády a úřady
v jednotlivých státech a regionech se tak odpovědnost za zdraví, životy občanů a chod ekonomiky v krizových
situacích rozšířila. Dnes již nestačí chránit energetické systémy pouze před selháním techniky a obsluhy, dopadu
živelných pohrom, případně i proti akci jednotlivého zločince. Je třeba se zabývat důsledky, jaké by mohly mít
na lidskou společnost akce globálně organizovaného terorizmu. Problém péče o zvýšení bezpečnosti zásobování
energií se tak rozšířil o odhalení slabých článků energetických zásobovacích řetězců zranitelných teroristickými
útoky (a to i sebevražednými), které do útoku 11. září zatím nebyly dostatečně uvažovány. Stejné otázky mění i
pohled na nové technologické postupy a možnosti využívání místních a obnovitelných zdrojů energie.
Předložená úvaha si klade za cíl upozornit na naléhavost problému teroristického útoku.
Předkládaná práce shrnuje základní rozbory a úvahy pro nalezení vhodných opatření, které by měly veřejné
instituce provést. Byl proto učiněn základní pokus o vyhodnocení poznatků o podstatě teroristických hrozeb ve
vztahu k energetickému systému České republiky, a z rozboru možných důsledků uskutečnění těchto hrozeb
nabídnout zatím hrubá doporučení pro předcházení těmto hrozbám.
Míra zranitelnosti a rizika zničení je u převážné části jednotlivých prvků naší energetické soustavy patrně
přijatelná. Elektrická vedení, plynovody a produktovody mohou být opraveny většinou v krátkém čase, i když
některé opravy si dle rozsahu poškození mohou vyžádat značné náklady. Mnoho funkčních částí energetického
systému lze poměrně snadno nahradit, či alespoň pro přechodnou dobu zajistit provozní schopnost
improvizovaně a úplné obnovení odložit na pozdější dobu.
Přesto i v energetických systémech jsou určitá kritická místa, která mohou být cílem teroristických útoků
s nejvážnějšími důsledky. Narušení jejich činnosti či úplné zničení může přivodit vážné poruchy nejen místního
ale i regionálního či dokonce celonárodního dopadu. Takové útoky mohou vyvolat dominový efekt šíření poruch
napříč celého hospodářství. Podle způsobu provedeného teroristického útoku může navíc dojít ke značným
ztrátám na životech občanů a k dlouhodobému rozsáhlému poškození životního prostředí.
Napadení kritických míst energetického systému ČR lze proto považovat za jedno z nejzávažnějších nebezpečí
pro chod státu, které je třeba včas uvážit a cílevědomě snížit. Úsilí o zlepšení ochrany energetického systému
proti teroristickým útokům by mělo získat jednu z hlavních politických priorit.
Teroristé při útoku 11. září použili naše dokonalé stroje (výsledek současné ekonomické prosperity) a zneužili
otevřenost demokratického systému k útoku na podstatu naší společnosti. Tyto údery ukázaly základní posun
prvních válek nové epochy. Frontovou linii tohoto boje nemusí tvořit běžné armády a obvyklá vojenská zařízení.
Tuto frontovou linii tvoří obchodní společnosti, soukromé budovy, civilní letadla, a všeobecně obyvatelstvo –
veřejnost. Česká republika provádí standardní výcvik armády pro případ klasické války. Po 11. září však vznikl
další úkol, připravit české občany a civilní infrastrukturu na boj proti hrozbě globálního terorismu, který je
mnohem širší a v mnoha ohledech nejen složitější, ale stal se též jedním z nejvýznamnějších úkolů v daném
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stavu boje proti globálnímu terorismu.
Vzhledem k tomu, že teroristé již ukázali svoji schopnost napadnout hospodářský systém a využit jej jako zbraň
proti naší západní společnosti, je nutné se zabývat hrozbou teroristického útoku na energetickou infrastrukturu,
jako jednu z nejvýznamnějších a též nejcitlivějších oblastí, přednostně. Veřejný i soukromý sektor státu musí
proto připravit a podniknout potřebné kroky pro co nejdokonalejší zajištění energetické infrastruktury proti
hrozbám terorismu. Jak ukázaly události 11. září v USA, při analýze je velmi obtížné, dokonce snad nemožné,
podchytit všechny možnosti, které při svých útocích může terorismus využít.
Je proto nutné nejen se zabývat určením slabých míst v energetickém systému, jejichž zničením resp.
poškozením lze celý energetický systém umrtvit, ale též připravit postupy, které umožní alespoň dočasný
nouzový provoz systému. Ačkoliv pro všechna energetická zařízení jsou vypracovány havarijní plány, které jsou
ovšem založeny na předpokladu selhání operátora či technologického zařízení, musí nastat v soukromém sektoru
podstatné změny. Tyto plány zatím neuvažují (s výjimkou jaderných elektráren) možnost škod vzniklých
teroristickým útokem na zařízeních. Nad rámec čistého vlastenectví soukromé energetické společnosti mají
značný obchodní zájem o odpovídající ochranu svého vybavení i zaměstnanců zajišťujících provoz. Kromě toho
prozíravé společnosti podniknou též kroky pro omezení své odpovědnosti.
Některé z nutných kroků, které by společnosti měly prověřit, případně zavést, jsou poměrně jednoduché a málo
nákladné, jako je například zvýšená a důsledná ostraha a přísnější ochrana bezpečnostně citlivých informací.
Nicméně s ohledem na některá poměrně snadno zranitelná kritická místa energetického systému jdou požadavky
na skutečné zabezpečení dále než je pouhé jednoduché zesílení ostrahy. Česká republika nemá ani technologické
ani finanční možnosti řešit tuto situaci propojením satelitního průzkumu energetické infrastruktury s pozemními
a leteckými silami, jako se zvažuje např. v USA. Pro náš stát je mnohem schůdnější, kromě krátkodobých
opatření, při dalším dlouhodobém vývoji energetického systému zajistit, aby teroristický útok na energetické
zřízení mohl mít pouze omezený místní účinek a nedošlo ke zhroucení systému jako celku z regionálního či
celostátního měřítka.
Patrně žádná energetická společnost nikde na světě nemá dostatečné prostředky pro ochranu před útokem typu
kamikadze s uneseným civilním letadlem, tak jak tomu bylo 11. září v New Yorku. Soukromý a veřejný sektor
musí spolupracovat při vytváření doplňkových bezpečnostních pravidel pro tvorbu energetických koncepcí a
výstavbu energetických zařízení. Tento proces je blízký způsobu, jakým byla do projektové přípravy rozvoje
energetických systémů zavedena hlediska ochrany životního prostředí. Protože však řeší spoluodpovědnost
politiků za bezpečí obyvatel, musí jít při účinném zvýšení bezpečnosti zásobování energií o více než o uložení
dalšího regulačního břemene na bedra soukromého sektoru. Aby energetický sektor mohl odpovídajícím
způsobem čelit hrozbě globálního terorismu, potřebuje od veřejného sektoru účinnou podporu. V současném
liberalizovaném konkurenčním prostředí nelze očekávat, že jednotliví soukromí hráči budou schopni vybudovat
nezbytnou doplňkovou infrastrukturu v energetickém systému státu bez aktivní podpory Vlády České republiky.
Autoři:
Ing. Ivan Beneš
Prof. Ing. Miroslav Píchal, DrSc.
Prof. Ing. Jan Karták, DrSc.
Ing. Tibor Kántor
Ing. Jaroslav Horák
V Praze dne 31.ledna 2002
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DÍL I: OBLAST ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ
1

Cíle globálního terorismu a možné terče v oblasti energetické
infrastruktury

Cílem útoku teroristy je způsobit značné ztráty na životech a majetku, což vede ke strachu. Čím je teroristický
útok překvapivější a zničující, tím je účinnější. Útok 11. 9. byl překvapivý tím, že útočnou zbraní byl dokonalý a
běžně používaný výrobek – letadlo. V tom okamžiku se ukázalo, že svět není bezpečný proti terorismu, neboť
jako zbraň pro útok lze zřejmě použít zcela neočekávané prostředky. V celém světě se proto rozběhly práce na
studiích prověřujících bezpečnost infrastruktury proti takovým druhům útoků. Provedené studie již dnes
v počátečním období ukazují, že je nutné vyhodnocovat logistiku teroristických útoků z mnohem obecnějších
hledisek, než se to dělo dříve. Útoky mohou být vedeny tak jako 11. září ze vzduchu, ale i ze země a dokonce i
v oblasti počítačového prostředí1. První dílčí výsledky ukazují, že je velmi obtížné a prakticky nemožné určit
zcela všechny možnosti teroristických útoků. V některých oblastech bude společnost proti teroru prakticky téměř
bezbranná.
Slabinou světového energetického systému je nerovnoměrné rozložení světových zdrojů a zásob primární
energie, zejména ropy a zemního plynu. Zajištění přístupu k těžbě, a také k dopravním cestám těchto komodit
do míst obchodní směny (do přístavů, terminálů, zemí spotřeby), jsou jedním z nejdůležitějších geopolitických
cílů velmocí.
Procesní řetězce pro zásobování všemi druhy energií jsou tvořeny zařízeními pro těžbu a získávání primární
energie (uhelné a uranové doly, vrty pro těžbu ropy a plynu, vodní, větrné a sluneční elektrárny, biomasa),
zařízeními pro dopravu energie (ropovody, plynovody, horkovody, elektrická vedení), zařízeními pro skladování
(skládky uhlí, zásobníky kapalných paliv, zásobníky plynu), technologiemi pro energetické transformace
(rafinérie, elektrárny, kotelny, transformovny), technologickými systémy pro konečné užití energie, a konečně i
sklady odpadů z elektráren (úložiště popelovin, úložiště vyhořelého jaderného paliva).
Je zřejmé, že teroristické útoky na některé části energetických systémů mohou svými důsledky přinést nejen
ekonomické škody, ale jsou i nebezpečné životu a zdraví. Zdraví a životy lidí tak mohou být bezprostředně
ohroženy haváriemi velkého rozsahu jakými může být například zničení rafinérie, jaderné elektrárny nebo
akumulační vodní elektrárny. Havárie mohou mít za následek dlouhodobé účinky na životní prostředí (znečištění
vzduchu, znečištění vod, znečištění půdy) a tak též ohrozit zdraví a životy lidí a na řadu let znemožnit běžné
využívání celých území.
Ochrana zdraví a života však není jediný, i když velmi vážný pohled na důsledek havárií, kterým je třeba se
zabývat. Dlouhodobé narušení energetických zásobovacích systémů může způsobit nejen hospodářskou ale i
politickou destabilizaci a zhroucení celých rozsáhlých území, proto je předmětem nouzového plánování a hlavně
krizového řízení.
Též Česká republika, jako členský stát NATO, je ohrožována globálním terorismem, a lze nalézt nepochybně
řadu zranitelných míst infrastruktury ČR a to včetně infrastruktury energetické. Na rozdíl od velmocí
disponujících satelitními obrannými systémy a finanční sílou, musí být politika obrany České republiky
vytvořena s ohledem na možnosti naší země.

1.1

Zařízení schopná proměny ve zbraně útočící na obyvatelstvo

V procesních řetězcích energetického zásobování můžeme za nejzranitelnější místa, která by při teroristickém
útoku vedla ke vzniku nejvážnějších škod, patrně považovat:
•

Jaderné elektrárny - pro možnost úniku radioaktivních látek do ovzduší, podzemních i
povrchových vod i horninového prostředí

•

Povrchové sklady vyhořelého paliva - pro možnost úniku radioaktivních látek do ovzduší

•

Rafinérie - pro možnost exploze a úniku rizikových chemických látek do ovzduší, podzemních
i povrchových vod i horninového prostředí

1

Například elektromagnetické rušení vyvolané nikoliv teroristickým útokem, ale sluneční erupcí v roce 1989,
během 90 sekund vyřadilo 21500 MW v Kanadě a ve Švédsku způsobilo problémy v JE a vyřadila 7 vedení vvn.
To ukazuje na poměrně snadnou možnost teroristického útoku, když se efekt elektromagnetického rušení vyvolá
uměle.
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1.2

•

Akumulační vodní elektrárny - pro možnost zaplavení měst a obcí.

•

Výzkumná jaderná zařízení.

Zařízení, která lze využít jako zbraně k narušení životního prostředí

Dlouhodobé zamoření ovzduší, vody, horninového a zemního prostředí velkého rozsahu mohou způsobit:

1.3

•

Jaderné elektrárny - pro kontaminaci radioaktivními plyny, aerosoly, prachem a
radioaktivními kapalinami

•

Sklady vyhořelého paliva - pro kontaminaci radioaktivními látkami

•

Ropovody a produktovody, nádrže ropných látek - pro kontaminaci podzemních vod, studní a
vodotečí ropnými látkami

•

Rafinérie – pro kontaminaci chemickými látkami

•

Výzkumná jaderná zařízení.

Zařízení schopná proměny ve zbraně k destabilizaci a rozvrácení národní
ekonomiky

Destabilizaci ekonomiky a následně politického systému mohou způsobit dlouhotrvající poruchy zásobování.
V oblasti zásobování elektřinou jsou patrně nejcitlivější terče teroristických útoků:
•

nadzemní vedení, zejména přenosové soustavy

•

venkovní elektrické stanice (rozvodny, transformátory)

•

elektrárny

Nejvíce zranitelná jsou vedení, které není prakticky možné před útokem ochránit. Ovšem vedení i při své snadné
zranitelnosti lze poměrně snadno v krátkých časech snadno opravit, řádově během několik hodin či dnů. Také
v elektrických stanicích lze zničené vypínače nahradit poměrně rychle výměnou ze strategických zásob a zajistit
tak jejich provoz nouzovým prováděním spínacích operací v sousedních stanicích. Strategické zásoby proto musí
podléhat kontrole státních orgánů z oblasti krizového řízení. Naproti tomu zničení důležitých součástí
technologických zařízení elektráren je opravitelné velmi obtížně a náprava zabere měsíce, či roky, neboť
většinou se jedná o původní výrobky zvláště vyrobené pro daný objekt (kotle, turbiny, řídící systémy apod.).
Zdálo by se, že elektrárny lze chránit snáze s ohledem na poměrně malou rozlohu zastavěné plochy. Tento názor
však naráží na skutečnost, že v rámci privatizace bylo převedeno energetické opravárenství na dodavatelský
způsob. To znamená, že denně se v elektrárnách pohybují pracovníci i několika desítek různých firem (i velmi
malých), což velmi stěžuje dozor bezpečnostním agenturám kontrolujícím vstup do objektu. Uvnitř objektů pak
pohyb osob není prakticky omezen - s výjimkou jaderných elektráren, kde je volný pohyb osob technologicky
znemožněn a vstup osob do jednotlivých prostor elektrárny trvale monitorován. Proto je nutné v rámci krizového
řízení zavést organizační opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti spočívající v omezení pohybu osob.
V technologických zařízeních pro zásobování kapalnými a plynnými palivy jsou nejcitlivější:
•

kompresorové stanice a nadzemní části plynovodů,

•

zásobníky a nadzemní části ropovodů, ev. produktovodů.

Obrázek 1 znázorňuje energetický systém a jeho nejzranitelnější místa.
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Obrázek 1 Nejzranitelnější místa systému zásobování energií
(Pramen: CityPlan)
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2
2.1

Elektroenergetika
Přenosová soustava

Od počátku elektrifikace až do poloviny 20. století byly na území ČR provozovány izolované autonomní
energetické zdroje, které vyráběly elektrickou energii (i svítiplyn) pro jednotlivé územní celky či města. Teprve
v období po druhé světové válce byla elektrizační soustava Československé republiky propojena přenosovou
soustavou 220 a 400 kV, do níž byl vyveden výkon většiny tehdy nově budovaných tzv. systémových elektráren
(viz. obr. 2).
V této době byla také většina malých výroben elektřiny postupně zrušena. Jednalo se zejména o stovky malých
vodních elektráren, malá průmyslová soustrojí, některé teplárenské zdroje byly převedeny na výtopenské zdroje
bez výroby elektřiny. Kromě systémových elektráren se zachovala výroba elektřiny většinou pouze jen
v některých závodních elektrárnách a v největších teplárnách.
Tím místní soustavy většinou pozbyly schopnosti samostatného „ostrovního“ provozu a staly se závislými na
spolehlivé funkci propojené elektrizační soustavy. Tato soustava je jak ve své přenosové, tak i distribuční části
zokruhována a zabezpečena proti jednotlivým poruchám v její kterékoliv části. Elektrizační soustava ČR je
odolná kritériu dle N – 1, tj. proti výpadku jednoho jejího prvku. Pouze u vyvedení výkonu jaderných elektráren
je dimenzována na odolnost N – 2, tj. proti současnému výpadku dvou prvků. U takto navržené soustavy je
pravděpodobnost vzniku poruchy doprovázené narušením normálního stavu nízká, pokud předpokládáme pouze
vznik poruch technických zařízení, nebo selhání lidí. Pro zvládnutí takového narušení provozu jsou pro všechna
zařízení zpracovány pracovní postupy, které jsou návodem pro co nejrychlejší odstranění vzniklé poruchy. Též
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu číslo 219 ze dne 14.6.2001 o postupu v případě hrozícího nebo
stávajícího stavu nouze v elektroenergetice je základní směrnicí pro řešení. Příloha této vyhlášky zmiňuje
„Regulační plán“, „Vypínací plán“ a „Frekvenční plán“. Všechny tři plány zpracovává dispečink přenosové
soustavy ve spolupráci s dispečinky provozovatelů distribučních soustav.
Ze schématu přenosové soustavy na obrázku 1 vyplývá, že tato soustava zřejmě není odolná proti teroristickému
útoku, který by byl veden současně na více než dva prvky (vedení, zařízení elektrické stanice). Takový útok
může vyvolat výpadek přenosové soustavy a narušit provoz distribučních soustav, což by způsobilo hospodářské
škody všem uživatelům elektrizační soustavy. Cena nedodané elektrické energie se oceňuje obvykle 10 až 25krát výše, než činí cena normální dodávky. To znamená, že delší časový výpadek elektrizační soustavy by
způsobil značné hospodářské škody, jejichž výše by mohla například v případě několikatýdenního výpadku
přesáhnout i hodnotu roční dodávky elektrické energie. Výše škod by byla závislá na tom, jaká část přenosové
soustavy a v jakém rozsahu by byla zničena a jak složitá bude její oprava. To znamená, že hlavním parametrem
ovlivňujícím hospodářské ztráty je doba trvání poruchy, resp. doba výpadku napájení elektrickou energií.
Pro předcházení šíření poruch a pro co největší snížení doby trvání poruchy jsou zpracovány „plány obrany“
soustavy proti šíření poruch, což jsou plány odezvy v pojetí krizového řízení, a „plány obnovy“ soustavy po
systémové poruše2.
Strategie obnovy činnosti soustavy po vzniku poruchy typu "Black-out" využívá jednak mezinárodní propojení
přenosové soustavy, jednak pomoci několika vodních elektráren schopných startu ze tmy, neboli schopných
uvedení do provozu bez napětí odebíraného z vnější sítě.
Z hlediska nouzového plánování a krizového řízení je třeba stanovit a realizovat opatření pro zabezpečení
spolehlivého chodu elektrizační soustavy při dopadu možných pohrom různého druhu.

2

Principy těchto plánů jsou popsány v Kodexu přenosové soustavy v části D.
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Obrázek 2 Schéma přenosové soustavy

(Pramen: internetová stránka ČEZ)
Obnova činnosti elektrizační soustavy po poruše se provádí podle následujícího postupu:
1.

obnova vlastní spotřeby jaderných elektráren;

2.

obnova vlastní spotřeby systémových klasických elektráren;

3.

obnova dodávky pro hlavní město Prahu;

4.

obnova dodávky pro velké městské aglomerace - Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec
Králové, České Budějovice, Olomouc, Liberec, Pardubice, Havířov, Zlín, Opava;

5.

obnova dodávky pro ostatní spotřebitele.

Přenosová soustava ČR je dnes propojena 10-ti vedeními 400 kV a 6-ti vedeními 220 kV se západoevropskou
soustavou. Tato vedení umožňují získat rychle dostatečně tvrdé napětí o frekvenci 50 Hz. Proto je při obnově
využití těchto vazeb upřednostňováno.
Možnosti obnovy napájení z mezistátních vedení 400 kV:
•

Röhrsdorf - Hradec a Etzenricht - Hradec

•

Etzenricht - Přeštice

•

Wielopole - Nošovice, Albrechtice

•

Dürnrohr - Slavětice

•

Križovany - Sokolnice a Stupava - Sokolnice

•

Nošovice - Varín

a dále z mezistátních vedení 220 kV.
V případě nemožnosti získat napětí ze zahraničních soustav, lze zajistit obnovu pomocí vodních elektráren
v rozvodnách 400 kV:
•

Slavětice - najetí ze tmy z elektrárny Dalešice

•

Kočín - najetí ze tmy z elektrárny Lipno

•

Krasíkov - najetí ze tmy z elektrárny Dlouhé Stráně.
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Pořadí obnovovaných míst určuje dispečink provozovatele přenosové soustavy, který též koordinuje postupné
fázování a kruhování obnovených částí soustavy.
Rovněž každý provozovatel distribuční soustavy má zpracován vlastní plán obnovy soustavy 110 kV pomocí
místních zdrojů, které to technicky umožňují. Hraničním místem plánů obnovy jsou vypínače 110 kV na
transformátorech 400/110 kV a 220/110 kV propojujících přenosovou soustavu s distribučními soustavami.
Plány obnovy provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav jsou vzájemně
harmonizovány a projednány.
Plánování rozvoje přenosové soustavy3 je nezbytné pro zabezpečení spolehlivého chodu celé elektrizační
soustavy (ES), avšak pouze ve standardních podmínkách (spolehlivost N-1). Z hlediska nouzového plánování a
krizového řízení je třeba stanovit a realizovat opatření pro zabezpečení spolehlivého chodu elektrizační soustavy
při dopadu možných pohrom různého druhu, tj. i teroristických akcí.

2.2

Zdroje v elektrizační soustavě ČR

Zdroje v elektrizační soustavě je možné podle jejich funkce a schopnosti regulovatelnosti členit na:
•

zdroje základní

•

zdroje pološpičkové

•

zdroje špičkové.

Základní zdroje kryjí základní část denního diagramu zatížení. Vyznačují se obvykle tím, že pro jejich výstavbu
je třeba vysokých investičních nákladů, ale při provozu mají nízké provozní náklady. Do této skupiny patří, a
neužívají se pro regulaci buď z technických anebo ekonomických důvodů, jaderné elektrárny, průtočné vodní
elektrárny, teplárny s protitlakými turbinami.
Zdroje pro pokrývání pološpičkové oblasti denního diagramu zatížení jsou schopny pomalé regulace, často v
omezeném rozsahu. Pro tuto část výroby jsou vhodné uhelné elektrárny a teplárny (zejména s fluidními kotli) a
paroplynové elektrárny a teplárny.
Špičkové zdroje jsou určeny k pokrývání špičkové oblasti zatížení v denním diagramu. Vynikají rychlou a
pružnou schopností regulace ve velkém výkonovém rozsahu. Vyznačují se obvykle nižšími investičními
náklady, ale vyššími variabilními náklady.
Při teroristických útocích nejvážnější škody může způsobit napadení jaderné elektrárny. Případný teroristický
útok a jeho následky ohrozí zdraví a životy lidí a může způsobit závažné poškození životního prostředí v rozsahu
přesahujícím území České republiky. Proto předpisy pro ochranu jaderných elektráren jsou velmi přísné –
přísnější, než pro jakékoliv jiné civilní zařízení. Kromě zabezpečení proti selhání technologického zařízení a
lidské obsluhy v běžném provozu jsou jaderné elektrárny zabezpečovány proti teroristickým útokům, při kterých
se většinou předpokládá proniknutí malé skupiny teroristů do elektrárny s cílem zmocnit se štěpného materiálu4,
osamocená akce provedená jednotlivcem s cílem poškodit elektrárnu zásahem do řídícího systému elektrárny,
případně odpálením výbušniny. Jaderné elektrárny jsou budovány tak, aby byly odolné proti přírodním
pohromám, např. proti zemětřesení o velikosti podstatně vyšší, než je projektové zemětřesení určené dle stavební
normy pro danou lokalitu. Přestože letecký provoz (civilní i vojenský) je v blízkosti jaderné elektrárny zakázán,
je projektována aby byla odolná proti pádu letadla střední velikosti. Žádná jaderná elektrárna však zatím nikde
na světě není navržena tak, aby odolala sebevražednému útoku uneseného letadla velikosti Boeing 757 nebo 767.

3

Princip plánování rozvoje přenosové soustavy je popsán v Kodexu přenosové soustavy v části C. Skladbu a
množství havarijních zásob určuje Kodex přenosové soustavy v části I.
4

Přesto je hrozba takového útoku reálná. V letech 1991-1998 v rámci programu Nuclear Regulatory
Commission’s Operational Safeguards Response Evaluation (OSRE) byly testovány bezpečnostní systémy
amerických jaderných elektráren pomocí předstíraných útoků. Ve 27 případech z 57 byly shledány nedostatky,
jež by mohly vést k možnosti zničit aktivní zónu reaktoru a způsobit únik radioaktivity. Tyto testy byly
zopakovány v roce 2000 a 2001 s tímto výsledkem: 6 z 11-ti testů zaznamenaly selhání bezpečnostních systémů
dostatečná k tomu, aby dovolila případným teroristům zničit reaktor. Přitom tyto testy nezahrnovaly moment
překvapení neboť elektrárny byly upozorněny, že k simulovanému útoku dojde. Přestože české elektrárny patří
v tomto ohledu k moderním jaderným elektrárnám, neboť mají 3 x 100% zálohované bezpečnostní systémy,
nelze vyloučit rafinovaný teroristický útok, který by mohl způsobit únik radioaktivity překonáním všech
pasivních a aktivních bariér v technologickém systému.
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Kromě vlastního reaktoru a technologického zařízení v primární a sekundární části se mohou stát terčem
teroristického útoku sklady vyhořelého paliva. Běžně se předpokládá snaha teroristů získat materiály pro výrobu
jaderných zbraní, ale málokdo si uvědomí, že stejného účinku zamoření lze dosáhnout mnohem jednodušeji a
snáze, pokud by například bylo vyhořelé palivo (štěpný materiál) pomocí konvenční výbušniny rozmetáno do
životního prostředí. Tato hrozba je mnohem reálnější a riziko proto větší.

2.3

Systémové a podpůrné služby

Systémové služby souvisí s fyzikálními vlastnostmi výroby a dopravy elektrické energie, která je
neskladovatelná a proto je nutné, aby v každém okamžiku výroba elektřiny odpovídala jejímu odběru. Jakostní
dodávka elektřiny se vyznačuje udržováním kmitočtu a napětí v předepsaných tolerancích a zabezpečením
rychlého odstraňování případných poruch elektrizační soustavy. Paralelní provoz soustavy vyžaduje též regulaci
toků výkonu, aby nedocházelo k přetížení jejích jednotlivých částí.
Udržování kmitočtu a regulaci toků výkonu je možné řídit na straně výroby změnou dodávaného výkonu,
případně i na straně spotřeby snižováním spotřeby vybraných odběratelů.
Udržování napětí se provádí změnou buzení generátorů, napěťovou regulací některých transformátorů a
používáním kompenzačních prostředků. Ty slouží též pro kompenzaci jalových proudů.
Spolehlivost dodávky je zajišťována provozním uspořádáním elektrizační soustavy, automatizovaným
dispečerským řízením, automatizovaným řízením v elektrárnách a rozvodnách, soustavami elektrických ochran
(proti zkratu, přetížení, apod.), automatikami opětného zapínání, lokátory a analyzátory poruch apod. Pro případ
poruch výrobních zdrojů a jejich neplánovaných odstávek je potřebná dispečerská záloha výkonu pro úspěšnou
likvidaci těchto výpadků.
Systémovými službami se ve smyslu energetického zákona rozumí činnosti provozovatele přenosové soustavy a
provozovatelů distribučních soustav pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky s
ohledem na provoz v rámci propojených elektrizačních soustav.
Aby provozovatel přenosové soustavy a distribuční soustavy mohl všechny uvedené služby zajišťovat, musí
kromě instalace potřebného zařízení v soustavách (dispečinky, automatizované řízení, elektrické ochrany a
automatiky, regulační transformátory a kompenzační prostředky) zajistit některé podpůrné služby od výrobců
elektřiny, ale i od odběratelů.
Podpůrnými službami se dle vymezení v energetickém zákoně rozumí činnost fyzických či právnických osob,
jejichž zařízení jsou připojena k elektrizační soustavě ČR, které jsou určeny k zajištění systémových služeb. Za
podpůrné služby je možno považovat zejména:
•

Výkonová záloha pro primární regulaci kmitočtu a výkonu a její využití.

•

Výkonová záloha pro sekundární regulaci kmitočtu a výkonu a její využití.

•

Výkonová záloha pro terciární regulaci kmitočtu a výkonu a její využití.

•

Rychle najíždějící zdroje elektřiny.

•

Operativní krátkodobá regulace spotřeby.

•

Havarijní odlehčení spotřeby.

•

Řízení napětí.

•

Sekundární regulace jalového výkonu.

•

Poskytování záložního jalového výkonu (kompenzační provoz).

•

Schopnost ostrovního provozu.

•

Schopnost najetí „ze tmy“ (obnova provozu po zhroucení systému).

Pro dodávku podpůrných služeb lze účelně využívat všechny účastníky energetického trhu, tj. výrobce i
spotřebitele, neboť mohou (resp. musí) svá zařízení opatřit technologiemi pro poskytování podpůrných služeb.
Spotřebitelé i výrobci jsou k poskytování podpůrných služeb motivováni nejen tarifní soustavou, ale je možné je
účelně zavázat smlouvou o jejich nákupu.
Pro omezení dopadů teroristického útoku na elektrizační soustavu je tedy zajištění dostatečného množství
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podpůrných služeb co nejblíže spotřebiteli zcela zásadní opatření umožňující snížit hospodářské škody. Současné
decentralizovaně rozmístěné zdroje dodávající elektřinu do distribuční soustavy a účinné dispečerské řízení
zdrojů i spotřeby umožňují totiž i dlouhodobý ostrovní provoz místních částí distribučních soustav. Tím jsou
vytvořeny podmínky pro zajištění nouzového zásobování elektřinou i při déletrvajícím narušení provozu
přenosové soustavy.

3

Plynárenství

Zásobování plynem má v ČR význam zejména pro výrobu tepla a teplé užitkové vody, přípravy pokrmů a
v některých průmyslových provozech i pro technologickou spotřebu. Význam užití v dopravě je nevýznamný.
Z hlediska životního prostředí je nejvážnějším důsledkem vlastní exploze, která by teroristický útok na
plynárenské zařízení doprovázela. Ke znečištění horninového a zemního podloží ani vody nemůže dojít. Únik
zemního plynu z narušeného plynárenského zařízení by však představoval emisi metanu, tedy emisi
skleníkového plynu.
Zdálo by se tedy, že plynárenská soustava není vhodným teroristickým terčem. Jestliže si však uvědomíme, že
tranzitním plynovodem přes naše území je zásobována Západní Evropa (tranzit plynu je přibližně desetkrát větší,
než spotřeba ČR), pak musíme připustit, že riziko teroristického útoku je mnohem větší. Rovněž Slovensko jako
klíčová tranzitní země a budoucí člen NATO je rizikovým územím z hlediska teroristického útoku.
Teroristickým útokem na tranzitní plynovod na území ČR by mohla být narušena výroba elektřiny v Německu,
kde je podíl výroby elektřiny z plynu větší, než v ČR. Pokud bude považovat teroristická organizace Rusko za
spojence západní civilizace, pak útok na tranzitní plynovod zasáhne citelně národní hospodářství Ruska, neboť
příjmy z prodeje zemního plynu činí jeden z největších devizových zdrojů Ruska.
Pro tranzitní plynovod jsou nejzranitelnějšími místy kompresorové stanice a podzemní zásobníky. Liniová část
je sice stejně zranitelná zejména v místech, kde vystupuje na povrch, (např. při přechodu řeky Morava) ale
oprava potrubí nepředstavuje technický problém a je zvládnutelná v době řádově hodin. Kompresorové stanice a
nadzemní část podzemních zásobníků plynu však zahrnují složitá zařízení na kompresi a úpravu plynu (plynové
turbiny, sušičky plynu, řídící systém), jejichž náhrada vyžaduje delší čas a je závislá na možnostech dodavatele
(výrobce). Jejich zničení by tedy znamenalo dlouhodobější výpadek dodávek plynu. Podzemní zásobníky plní
funkci vyrovnávání diagramu odběru a při roční nerovnoměrnosti 9:1 (zima:léto) je jejich důležitost nesporná
zejména v zimním období. Proto z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány
scénáře odezvy na možné havárie velkého rozsahu spojené s plynárenskou soustavou v ČR a musí být
realizována opatření na odvrácení jejich výskytu a na zmírnění jejich dopadů.
Rovněž předávací a fakturační stanice tranzitního plynovodu mezi Slovenskem a Českou republikou v může být
přitažlivým cílem teroristů.
Tranzitní plynárenská soustava ČR je na obrázku 3.
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Obrázek 3 Schéma tranzitních plynovodů

(Pramen: internetová stránka TRANSGAS, a.s.)

4

Teplárenství

Teplo a tepelná energie patří k základním potřebám, které člověk nezbytně potřebuje pro svoji existenci.
Klimatické podmínky ČR vyžadují dodávku tepla nejméně po šest měsíců v roce, přičemž pouze asi 20 - 30 dní
v roce poklesne venkovní teplota na hodnoty, které mohou přímo ohrozit lidský život, popřípadě způsobit značné
hospodářské škody.
Na rozdíl od přenosu elektrické energie neexistuje pro přenos tepelné energie centrální systém s plošnou
celostátní působností. Systémy centrálního zásobování teplem (CZT) vznikaly buď pro využití odpadního tepla
z výrobních podniků, popřípadě energetických zdrojů nebo při výstavbě nových bytových jednotek seskupených
do sídlišť. Toto bylo logické vyústění snahy po vyšší ekonomice vytápění, později i reakce na snahu po
ekologizaci vytápění.
Tepelné systémy jsou zpravidla horkovodní, méně často parovodní. Systémy jsou většinou zcela autonomní.
Topný systém je účinný i při poklesu parametrů nosného média, nehrozí rozpad systému při změně bilance jako
u elektroenergetického systému. Potrubní systémy jsou řešeny jako zakryté (podzemní), méně často jako
nadzemní. Nadzemní bývají zpravidla jen napaječe, tzn. přívodní potrubí do jednotlivých lokalit.
Při narušení rozvodů tepla nevzniká nebezpečí exploze jako při narušení plynových potrubí, ani riziko znečištění
životního prostředí jako při narušení potrubí s kapalnými palivy.
Tepelná energie je vyráběna ve výtopnách a teplárnách. Jako zdroj primární energie může sloužit energetické
uhlí, zemní plyn, případně topný olej. Velké teplárny jsou pro výrobu elektřiny vybaveny protitlakými nebo
odběrovými kondenzační parními turbínami. Zdrojem páry je buď kotel, nebo plynová turbína se spalinovým
kotlem (tzv. paroplynový zdroj). V menších lokalitách se někdy užívají malé kogenerační jednotky s pístovými
motory. V některých městech jsou instalovány rovněž spalovny komunálního odpadu.
Z uvedeného vyplývá, že lze systém zásobování teplem napadnout pouze částečně. Systém je nejvíce zranitelný
na straně zdrojů - tam, zejména u větších tepelných zdrojů platí podobné zásady jako u velkých elektráren, tzn.
jedinečnost technologie zdrojů. Zranitelné jsou také páteřní napaječe, přívodní potrubí do velkých center, které je
velmi obtížně chránit. Oprava napaječe je však podstatně jednodušší a trvá řádově dny. Pro provoz systémů
centralizovaného zásobování teplem je však vždy potřebná elektrická energie. Pomocí ní jsou napájeny silové
pohony (ventilátory, napájecí i oběhová čerpadla, ...) i kontrolní a ovládací systémy. Proto z pohledu nouzového
plánování a krizového řízení musí být zpracovány scénáře odezvy na možné havárie velkého rozsahu spojené
s teplárenstvím a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti musí být realizována opatření na odvrácení
jejich výskytu a na zmírnění jejich dopadů.
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Teplárny mohou sehrát při zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou a teplem významnou roli. Malé
kogenerační jednotky jsou schopny startu ze tmy. Velké teplárny by mohly nouzově zajistit trvalé zásobování
přilehlých měst a to i při dlouhodobém výpadku přenosové soustavy prostřednictvím oddělené distribuční sítě
v ostrovním provozu. Pro tento případ je třeba přizpůsobit plány obnovy provozu místních sítí a případně je
dovybavit zdroji pro start „ze tmy“ a zařízením pro regulaci spotřeby elektřiny tak, aby se decentralizované
zdroje po najetí udržely v provozu i při proměnlivé poptávce po elektřině.
Situaci ve městech usnadňuje skutečnost, že jak potrubní sítě, tak i elektrické kabelové sítě jsou vedeny pod
zemí.

5
5.1

Ropný průmysl
Ropovody a produktovody

Zatímco pro zemní plyn je Česká republika tranzitní zemí, pro zásobování ropou je zemí koncovou, napájenou
ze dvou směrů. Z Ruska ropovodem Družba a ze Západní Evropy ropovodem IKL (viz. obr. 4).
Obrázek 4 Schéma ropovodů

(Pramen: internetová stránka MERO, a.s.)
Ropa a ropné produkty jsou nosičem primární energie pro pohon dopravních prostředků pro vojenské i civilní
účely. Narušení zásobování armády a národního hospodářství ropou a ropnými produkty teroristickým útokem
na ropovody a produktovody by však patrně nebylo tak účinné jako narušení zásobování elektřinou. Ropné
výrobky lze kromě produktovodů dopravovat cisternami po silnicích, železnici i po vodních cestách. Ropovody
a produktovody nelze dostatečně hlídat a chránit před napadením. Riziko poněkud snižuje skutečnost, že tato
dopravní vedení jsou uložena v zemi (na rozdíl od některých případů v jiných zemích). Nebezpečná proto jsou
více místa, kde tato potrubí vystupují na povrch, což může být v případě přechodu přes řeky a při zaústění do
skladovacích zařízení a zpracovatelských závodů. Opravy škod na potrubí však nejsou příliš složité, opravy jsou
jednodušší než oprava technologického zřízení elektráren. Přesto z pohledu nouzového plánování a krizového
řízení musí být zpracovány scénáře odezvy na možné havárie velkého rozsahu spojené s ropovody a
produktovody a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti musí být realizována opatření na odvrácení
jejich výskytu a na zmírnění jejich dopadů.
Kromě narušení zásobování ropou a ropnými produkty by významným cílem útoku mohlo být znečištění
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podzemních zásob pitné vody5. Takovéto znečištění životního prostředí by mohlo mít dalekosáhlý význam,
neboť by značné ovlivnilo životní podmínky v napadené oblasti, jejichž zlepšení a uvedení do původního stavu
je nejen obtížné, ale též vyžaduje dlouhou dobu. Stejného účinku by ale bylo patrně jednodušeji a s menším
rizikem pro útočníky dosaženo přímým teroristickým útokem na nádrže pitné vody nebo na zásobníky podzemní
vody.

5.2

Těžební zařízení, sklady, rafinérie a zpracovatelské závody

Podobně teroristický útok na těžební zařízení, skladovací zařízení, rafinérie a závody zpracovávající ropu je
mnohem nebezpečnější pro životní prostředí, než z hlediska dopadu národohospodářského. Teroristické útoky na
tato zařízení mohou mít kromě přímých dopadů výbuchu dalekosáhlé důsledky obdobné použití chemických
zbraní. Došlo by k zamoření všech složek životního prostředí.
Přitom nebezpečné mohou být též pomocné látky užívané pro výrobu vysoce jakostních benzínů. Zvlášť
nebezpečené jsou s ohledem na chemické a biologické vlastnosti kyselina fluorovodíková a čpavek. Kontakt s
kyselinou fluorovodíkovou v kapalném i plynném stavu může způsobit vážné chemické popáleniny; dráždí
nejvíce oči, kůži a dýchací ústrojí. Krátkodobé vystavení koncentrované kyselině fluorovodíkové většinou
způsobí poleptání dýchacích cest i další vážné zdravotní škody, které mohou skončit i smrtí. Únik
koncentrovaného čpavku může být hrozbou pro přilehlé okolí, obydlené území, školy, nákupní střediska,
nemocnice, ale i zvířata (faunu). Současně platné předpisy řeší opatření při nehodě způsobené selháním
technologického zařízení nebo člověka. Zatím však nepočítají s preventivními opatřeními pro snížení dopadů
případného teroristického útoku.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány scénáře možných havárií velkého
rozsahu spojené s těžebními zařízeními, sklady, rafinériemi a zpracovatelskými závody a po objektivním
vyhodnocení v případě nutnosti musí být realizována opatření na odvrácení jejich výskytu a na zmírnění jejich
dopadů.
Zásobníky ropy a ropných produktů sloužící k zajištění zásobování národního hospodářství a armády kapalnými
palivy v případě narušení či úplného dovozu ropy lze poměrně snadno teroristickým útokem poškodit a zcela
zničit. V době míru je ochrana skladovacích a zpracovatelských provozů prováděna poměrně jednoduše, jedná se
především o kontrolu vstupujících osob a ostrahu zásobníků. Tato zařízení však zřejmě nejsou odolná proti
sebevražednému útoku letadlem či jiným prostředkem, který způsobí destrukci pláště zásobníku a zničení
skladované látky.

6

Uhelný průmysl

Uhlí je v ČR základním zdrojem primární energie pro výrobu elektřiny a tepla, pro průmyslové podniky i
domácnosti. Infrastruktura procesních řetězců uhelného průmyslu však zřejmě není zvláště vhodným terčem pro
teroristický útok. I když uhlí je zdrojem asi 70% primární energie užívané pro výrobu elektřiny, vlastní
zásobování elektřinou lze značně snáze narušit útokem na přenosovou soustavy a elektrárny, než na uhelné doly
a dopravní cesty uhlí.
Teroristický útok na zařízení uhelného průmyslu je proto málo pravděpodobný, neboť dosah vzniklých škod
bude vždy pouze lokální. Pro případ úspěšného útoku na systémové elektrárny a přenosovou soustavy se pak
značně zvyšuje význam distribuovaných veřejných i průmyslových uhelných zařízení pro výrobu elektřiny. Tato
zařízení umístěná většinou v průmyslových závodech a v městských aglomeracích mohou podstatně přispět
k zajištění trvalého, i když do určité míry omezeného, zásobování průmyslových podniků a měst, a to i při
dlouhodobém výpadku přenosové soustavy prostřednictvím oddělené distribuční sítě v ostrovním provozu. Pro
tento případ je třeba posílit možnost poskytování dostatku podpůrných služeb místními zdroji, některé dovybavit
pro start „ze tmy“ a upravit plány obnovy provozu místních sítí. Z pohledu nouzového plánování a krizového
řízení musí být zpracovány scénáře odezvy na možné havárie velkého rozsahu, při kterých bude třeba využít
k odezvě na havárii a k obnově činnosti území energii dodávanou lokálními zdroji a realizovat nutná opatření
k zajištění jejich provozuschopnosti při těchto situacích.

5

V roce 2001 došlo na Kolínsku ke krádeži benzínu navrtáním produktovodu a k následnému úniku množství
benzínu do země. Důsledkem bylo znečištění podzemních vod a znehodnocení vody ve studních v přilehlé obci.
Toto zamoření bude trvat 7 až 10 let.
5-19

CityPlan spol. s r.o., Poskytování služeb v energetice a dopravě, EKIS ČEA, Odborů 4, Praha 2
Certifikace ČSN EN ISO 9001 pro inženýrskou, projektovou,konzultační a expertizní činnost

7

Obnovitelné zdroje energie

V současné době jsou obnovitelné zdroje primární energie a jejich využití v praxi významným činitelem nejen
pro zlepšování životního prostředí. Pro poskytování systémových služeb má velký význam využívání
energetického potenciálu vody v akumulačních nádržích. Proto mohou být velké vodní elektrárny, resp. vodní
akumulační díla – přehrady - terčem teroristického útoku. Jejich zničení či protržení by způsobilo téměř vždy
značné ztráty na životech a majetku v oblastech postižených vzniklou přívalovou vlnou. Závažným důsledkem
pro národní hospodářství je při přerušení provozu vodní elektrárny ztráta zdroje schopného startu ze tmy, což je
funkce důležitá pro obnovu provozu elektrizační soustavy, jak bylo vysvětleno v kapitole 2. Z pohledu
nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány scénáře možných havárií velkého rozsahu spojené
s narušením velkých vodních děl a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti musí být realizována opatření
na odvrácení jejich výskytu a na zmírnění jejich dopadů.
Ostatní obnovitelné zdroje primární energie mají zatím v současné době nesrovnatelně menší význam pro
zásobování elektřinou a teplem, než vodní elektrárny. Jsou to zdroje vesměs poměrně malé, výhodně
decentralizované, a proto jako terč teroristického útoku nevhodné. Tyto zdroje mohou však být významným
prostředkem pro snížení dopadů teroristického útoku vedeného na centralizované energetické systémy, a tím i
nepřímo v podstatě ochrání tyto centrální zdroje před úmyslem teroristů použít je jako prostředek k narušení
chodu národního hospodářství. Proti záměru použít je jako prostředek ohrožení života a majetku, jakož i jako
prostředek znečištění životního prostředí, však ani obnovitelné zdroje tyto centrální zdroje ochránit nemohou.

8

Elektronické a řídící systémy

Provoz současných energetických systémů je prakticky zcela závislý na řídících systémech využívajících
informační technologie. Provoz elektroenergetiky i plynárenství (ale i ostatních energetických systémů) závisí na
spolehlivém přenosu signálů prostřednictvím energetických i veřejných sítí včetně internetu. Vysoce
pravděpodobná možnost teroristického útoku provedeného za využití informační technologie je velmi
znepokojující, neboť jak praxe ukazuje, je tak možné způsobit nejen chaos6 v energetickém systému, ale též
způsobit jeho závažné poškození.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány scénáře možných havárií velkého
rozsahu spojené s teroristickým útokem na informační technologie v řídícím systému a po objektivním
vyhodnocení v případě nutnosti musí být realizována opatření na odvrácení jejich výskytu a na zmírnění jejich
dopadů. V každém případě musí být zajištěno oddělení řídicího systému od informačního systému připojeného
na veřejné informační systémy. Ve všech případech musí mít důležité elektronické a řídící systémy dostatečné
zálohované napájení (v některých případech bude nutné mít zálohu vícenásobnou).
Rychlost, s jakou se informační technologie a jejich využívání v energetice rozvíjí, znesnadňuje odhadnout
zranitelnost energetické infrastruktury a možné dopady
takového útoku. Vlastní teroristický útok
prostřednictvím informačních technologií je nenákladný, natož aby vyžadoval sebeobětování útočníka. Útočník
může zůstat skryt na svém území, postačí mu mít pouze základní znalosti a přístup na internet, třeba jen
prostřednictvím satelitního telefonu. Představu o dopadech takového útoku můžeme odvodit od působení
nejrůznějších „hackerů“7 a virů.
Při řízení výrobních technologií, kdy se stále větší měrou prosazují moderní řídicí systémy využívající
elektrotechnickou počítačovou techniku, je proto velmi důležitým bezpečnostním prvkem oddělení řídicího
systému od informačního systému připojeného na veřejné informační systémy. Při nabourání informačního
systému pak může sice dojít k úniku informací, ale je ztíženo narušení provozu vlastní výrobní jednotky.
Tento předpoklad ovšem neplatí, pokud by byl řídicí systém narušen „zevnitř“, například vnesením viru nebo
sebezničujícího programu. Pak obecně platí, že může dojít k úplné destrukci zařízení dokonce i s možností
ohrožení okolí.

6

Například doba opravy telefonní ústředny zničené 22.ledna 2002 v Praze je odhadována asi na půl roku.
Vzniklá situace se vážně dotýká nejen občanů, ale zasahuje i nepříznivě do činnosti desítek firem v dané oblasti.
7

O tom, že tato hrozba je reálná svědčí skutečnost, že se „hackeři“ v nedávné době dostali v Rusku do sítě
Gazpromu.
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Napájení informačních a řídících systémů bývá většinou zajištěno záložními zdroji s dostatečnými kapacitami,
které umožní poměrně dlouhý provoz. Vzhledem k jejich relativní energetické nenáročnosti není záložní
napájení technickým problémem.

9

Možné předcházení a omezení hrozby globálního terorismu

Hrozbě útokům globálního terorismu lze čelit zapojením a využitím celé řady prostředků:
1.

Vytvářením bezpečnostně orientovaného myšlení.

2.

Vypracováním strategického plánu, který s pohledu nouzového plánování a krizového řízení bude
obsahovat scénáře možných pohrom vyvolaných globálním terorismem a scénáře odezvy na takové
pohromy.

3.

Řízením rizika dle výsledků průběžně prováděných analýz bezpečnostních přínosů a finančních nákladů
(cost-benefit).

4.

Trvalým udržováním pozornosti všech vrstev obyvatelstva na problémy bezpečnosti.

5.

Trvalým odhalováním bezpečnostně citlivých částí provozní technologie, které mohou být napadeny, a
zvyšováním fyzické bezpečnosti takových systémů.

6.

Zvýšením bezpečnosti informačních systémů včetně zálohování důležitých dat.

7.

Zvýšením „kybernetické“ bezpečnosti.

8.

Zlepšením a vzájemným sdílením poznatků zpravodajské činnosti.

9.

Zesílením vojenské podpory.

10. Zvýšením bezpečnosti vzdušného prostoru státu.
11. Vytvářením redundantních systémů.
12. Zlepšením koordinace součinnosti veřejného a soukromého sektoru
13. Poskytováním vhodné a přiměřené podpory ze strany veřejného sektoru
Spojené státy americké, které jednak vlastní nejrozsáhlejší technologické možnosti, jednak značnou finanční sílu,
zvažují odpovědět na ohrožení své energetické infrastruktury vybudováním složité a technologicky náročné
infrastruktury ochrany a hlídání svých energetických zařízení ze vzduchu včetně monitorování pohybu (GPS)
nebezpečných materiálů. Zvažují také mnohem větší využívání silových složek (armáda, Air National Guard,
National Guard, Coast Guard), než doposud. Kromě skutečnosti, že USA jsou pro globální terorismus terčem
číslo 1, jsou navrhovaná opatření vyvolána i zvláštními geografickými podmínkami. Některé části z 30 000 km
tranzitních plynovodů a 320 000 km přenosových elektrických vedení vedou přes velmi řídce obydlené části
USA. Některé tranzitní ropovody jsou vedeny na povrchu8.
Pravděpodobnost a rozsah ohrožení závisí na možnosti objekt chránit (elektrárnu lze chránit, vedení prakticky
nikoliv), na složitosti a tedy době opravy vzniklých škod, na míře redundance (zokruhování) a na řešení
záložních systémů zásobování.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány scénáře možných havárií velkého
rozsahu spojené s teroristickým útokem energetické zdroje a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti
musí být realizována opatření na odvrácení jejich výskytu a na zmírnění jejich dopadů.
A právě v oblasti nejen zvýšení odolnosti propojené elektrizační soustavy ale i v současném řešení záložních
systémů zásobování palivy a elektřinou lze patrně nalézt těžiště prevence hospodářské a politické destabilizace
(obr. 5). Pokud nebude možné úspěšně destabilizovat chod národního hospodářství, pak se případné teroristické
úvahy o volbě cílů, které mají být napadeny, omezí pouze na objekty prvých dvou skupin, ohrožujících zdraví,
životy a životní prostředí. Těchto objektů je již méně a jejich ochranu lze v případě krizové situace zajistit též
silovými složkami armády a policie, případně jejich provoz za zhoršené a vyhrocené mezinárodní situace i
dočasně upravit (odstavení rizikových provozů, odpouštění vody v přehradách). Po případném teroristickém
útoku by pak došlo spíše k politickému stmelení všech demokratických stran, jak jsme byli svědky v září t.r.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány scénáře možných havárií velkého
8

Například v říjnu roku 2001 došlo k 3 ½ dennímu přerušení zásobování pozemním ropovodem z Aljašky, a to
nikoliv teroristickým útokem, ale „pouze“ v důsledku díry způsobené výstřelem pušky opilého lovce.
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rozsahu spojené s teroristickým útokem na energetické zdroje a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti
musí být realizována opatření na odvrácení jejich výskytu a na zmírnění jejich dopadů.
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Obrázek 5 Snížení zranitelnosti elektrizační soustavy ČR
(Pramen: CityPlan)
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DÍL II: OBLAST UŽITÍ ENERGIE
Energie je životní mízou naší civilizace. Spolehlivé a nepřerušené zásobování potřebným množstvím energie je
pro ekonomickou prosperitu životně důležité. Bez energie by musely být zavřeny průmyslové podniky, vznikla
vysoká nezaměstnanost a veškeré činnosti by byly omezeny, některé by vůbec nemohly být prováděny.

10 Dopady poruchy zásobování na obyvatelstvo
Průměrná česká domácnost spotřebuje ročně asi 2750 kWh tzv. nezaměnitelné elektřiny, kterou nemůže nahradit
jiným druhem energie. Z toho asi 500 kWh je spotřebováno pro osvětlení, 780 kWh elektřiny pro praní a žehlení,
970 kWh pro chlazení a mrazení, a 500 kWh pro ostatní spotřebiče.
Spotřeba tzv. zaměnitelné elektřiny může podle rozsahu vybavení domácnosti dále činit pro vaření 1360 kWh,
pro ohřev teplé užitkové vody 2380 kWh a pro vytápění asi 15000 kWh za rok.
Cesta elektřiny do zásuvek v domácnosti a cesta plynu do kotlů ústředního topení je poměrně dlouhá (obr. 6).
Vyřazením elektrizační soustavy z provozu budou nejvíce postiženy plně elektrizované domácnosti.
Obrázek 6 Zásobovací řetězce elektřiny a plynu
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vodní
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(Pramen: Databáze české energetiky GEMIS)
Obyvatelstvo pro zachování svého života nezbytně potřebuje čisté ovzduší, teplo, vodu a potraviny. Uvážíme-li,
že přerušení zásobování elektřinou vyřadí z provozu v určité míře i neelektrické zdroje tepla, zdroje pitné vody a
též zásobování potravinami, pokud závisí na elektřině, lze si představit, jak dalece bude zasažena celá společnost
– obyvatelstvo i průmyslové činnosti.
Například moderní plynové a olejové kotle vyžadují zdroj elektrického proudu pro řídící elektroniku (obr. 5).
Pokud není vnitřní otopný systém řešen jako samotížný, pak je potřeba elektřina pro pohon oběhového čerpadla
ústředního vytápění (tento nepříjemný problém při výpadku znají zejména majitelé uhelných kotlů, kdy dochází
kromě přerušení vytápění i k přehřátí systému a úniku kapaliny z expanzní nádrže).
Voda z vrtané studně s elektricky poháněným čerpadlem přestane být při výpadku proudu dostupná, neboť do ní
nelze spustit nádobu na nouzové nabrání vody.
Elektrické mrazící a chladící zásobníky potravin (mrazáky, ledničky) snesou pouze několikahodinový výpadek
proudu, pak dojde ke zvýšení teploty a nastane postupné znehodnocení potravin v nich uložených.
Pro zajištění dostatečné informovanosti občanů v krizové situaci je nejen důležité, aby obyvatelstvo se chovalo
dle postupů, které byly dříve zpracovány pro vznik krizových situací, ale je třeba, aby aktuální pokyny byly
obyvatelstvu sdělovány veřejným rozhlasem a televizí. V případě výpadku elektřiny je toto aktuální informování
občanů ohroženo, neboť většina domácích přístrojů pracuje na síť.
Obrázky 7 a 8 ukazují možnosti zkrácení procesních řetězců zásobování energií.
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Obrázek 7 Zkrácení zásobovacích řetězců při získávání tepla
uhelné ložisko

dieselmotor
el.vedení 110kV

prací voda

odpadní biomasa

doly HU Mostecko
doly HU Sokolov

doly HU Tušimice
uhlí hnědé-tříděné

sběr dřeva

lidská práce

slunce
(el.vedení 0,4kV)

(el.vedení 0,4kV)

topení dřevem

topení uhlím

solární kolektor

(Pramen: Databáze české energetiky GEMIS)
Obrázek 8 Zkrácení zásobovacích řetězců při získávání elektřiny
vodní potenciál

síla větru

slunce

malá vodní elektrárna

větrná elektrárna

fotovoltaický panel

(Pramen: Databáze české energetiky GEMIS)
Kromě zkracování zásobovacích řetězců je vhodným řešením jejich větvení co nejblíže místu spotřeby (obr. 9 a
10).
Obrázek 9 Možnosti větvení zásobovacích řetězců v místě spotřeby při užití kapalných paliv
ropné ložisko
mazutový kotel-GUS
diesel motor-GUS
těžba ropy-Rusko
grid-el-CIS
ropovod Družba
ropovod Ingolstadt

těžba ropy-CZ
mix\ropa

Změna
dodavatele

mix\tech.teplo pro rafinerie
el.vedení 110kV

rafinerie\LPG
el.vedení 0,4kV
topení na propan

(Pramen: Databáze české energetiky GEMIS)
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Obrázek 10 Možnosti větvení zásobovacích řetězců v místě spotřeby v soustavách CZT
zemní plyn
gas-GT-GUS
těžba plynu - Rusko

gas-boiler-GUS
el-generation-mix-CIS

processing\gas-CIS
ložisko uhlí
dieselmotor-CZ
el.vedení 110kV

voda
doly HU Mostecko
doly HU Sokolov

compressor-GT-GUS
pipeline\gas-CIS-PL

plynovovd z Norska
doly HU Tušimice

těžba plynu-CZ
mix\zemní plyn

mix\uhlí hnědé-topná směs

plynový kompresor GT
el.vedení 0,4kV

plynovod Transgaz

kotelna HU-velká
plynovod VTL
odpadní dřevo

voda

prodej elektřiny do sítě
Tp paroplynová nová

lidská práce

el.vedení 0,4kV

sběr dřeva

CZT-P-HV
el.vedení 0,4kV

el.vedení 0,4kV

kotelna na dřevo-malá

CZT PS-HV/HV
el.vedení 0,4kV
vstup do objektu

(Pramen: Databáze české energetiky GEMIS)
Protože nejohroženějšími skupinami budou v případě výpadku zásobování elektřinou obyvatelé měst,
bezpečnostní hledisko značně zvyšuje význam městských veřejných tepláren pro jejich schopnost zásobování
teplem i elektřinou. V některých případech bude vhodné některé tyto zdroje dovybavit tak, aby prostřednictvím
místní elektrorozvodné sítě umožnily regulovaný ostrovní provoz.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány scénáře odezvy na možné havárie
velkého rozsahu a na krizové situace, při kterých bude nutno použít městské veřejné teplárny a po objektivním
vyhodnocení požadavků na provozuschopnost ve jmenovaných případech musí být realizována opatření nutná
pro zajištění provozuschopnosti předmětných městských tepláren.
Tabulka 1 obsahuje aktuální seznam těchto zdrojů.
Tabulka 1 Přehled veřejných teplárenských zdrojů ČR mimo ČEZ, a.s. nad 1 MW

Název teplárny

Instalovaný
výkon celkem Palivo
[MWe]

Kraj

Praha - Malešice

122,0

ČU,ZP

Hl. město Praha

Praha – Michle

12,0

ZP

Hl. město Praha

Praha – Veleslavín

1,8

ZP

Hl. město Praha

Praha – Holešovice

2,5

ZP

Hl. město Praha

Příbram

40,0

HU

Středočeský

Kolín

17,0

HU,ČU,ZP

Středočeský

Kladno

371,8

ČU,ZP,HU

Středočeský

Mělník I

352,0

HU

Středočeský

České Budějovice

66,2

HU,ZP,TTO

Jihočeský

Písek

7,8

HU

Jihočeský
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Název teplárny

Instalovaný
výkon celkem Palivo
[MWe]

Kraj

Strakonice

30,0

HU

Jihočeský

Tábor

8,75

HU,LTO,TTO Jihočeský

Plzeň

105,0

HU

Plzeňský

Ostrov

6,0

HU,ZP

Karlovarský

Karlovy Vary

1,3

ZP

Karlovarský

Vřesová - PPC

370,0

ZP,EP

Karlovarský

Komořany

236,0

HU,ZP

Ústecký

Trmice

88,0

HU,TTO

Ústecký

Trmice - PPC

70,0

ZP

Ústecký

Děčín

7,7

ZP

Ústecký

Liberec

12,0

TTO,ZP

Liberecký

Tanvald

2,0

ZP

Liberecký

Opatovice

360,0

HU

Královehradecký

Brno-Špitálka

93,2

ZP

Jihomoravský

Brno - sever

4,0

TTO,ZP

Jihomoravský

Brno - Červený mlýn

95,0

ZP,TTO

Jihomoravský

Otrokovice

50,0

HU

Zlínský

Vsetín

8,9

ZP

Zlínský

Přerov

41,0

ČU

Olomoucký

Olomouc

47,3

HU

Olomoucký

ČS armáda

24,0

ČU

Moravskoslezský

Karviná

55,0

ČU

Moravskoslezský

Třebovice

152,0

ČU

Moravskoslezský

Ostrava - Přívoz

12,8

ČU

Moravskoslezský

Krnov

6,0

ČU

Moravskoslezský

Frýdek-Místek

3,0

ČU

Moravskoslezský

Legenda: ČU - černé uhlí, HU - hnědé uhlí, L – lignit, ZP - zemní plyn, TTO - těžký topný olej, LTO - lehký
topný olej
(Pramen: ÚED, 2000)
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11 Dopady poruchy zásobování na výrobní podniky a podniky služeb
Největším spotřebitelem elektřiny je průmysl. Struktura spotřeby v sektorech národního hospodářství v roce
2000 je uvedena na obrázku 11.
Obrázek 11 Struktura spotřeby elektřiny

doprava
8,8%

zemědělství
stavebnictví
5,3%
1,4%

služby
19,4%

průmysl
65,1%

(Pramen: Výroční zpráva ÚED o provozu ES)
Mezi nejdůležitější podniky, na které se nevztahují elektroenergetické regulační stupně, patří podniky, jejichž
převažující činnost je v oblasti:
•

výkonného zdravotnictví,

•

telekomunikací a poštovních služeb,

•

správy vodohospodářských děl,

•

výroby potravin a nápojů,

•

hlubinných dolů,

•

civilní letecké dopravy,

•

veřejné drážní dopravy,

•

městské hromadné dopravy,

•

zajišťování dodávky tepla,

•

zajišťování technologie výroby elektřiny,

•

kde by mohla být ohrožena bezpečnost jaderných zařízení,

•

nezbytných dodávek uvedených v krizovém plánu systému hospodářské mobilizace.

11.1 Zpracovatelský průmysl
Kromě spotřeby energie v budovách, které jsou obdobného charakteru jako užití energie ve službách, přistupuje
ve výrobních podnicích tzv. technologická spotřeba paliv, elektřiny a tepla.
Proto jsou energeticky náročné podniky (ale i podniky, jejichž technologie je značně citlivá na přerušení
dodávek elektřiny a mohou nastat veliké následné škody) vybavovány vlastními zdroji elektřiny a tepla. Jsou
tedy samovýrobci elektřiny – mají vybudovány vlastní závodní elektrárny. Někdy jsou přebytky elektřiny a tepla
vyrobené nad rámec spotřeby podniku vyvedeny do veřejné elektrické a teplárenské sítě. U některých těchto
podniků více než vlastní útok na systém zásobování energiemi, je největší hrozbou útok na vlastní technologii
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(zejména u podniků chemického průmyslu), kterým lze proměnit podnik na zbraň hromadného ničení se
zamořením složek životního prostředí (ovzduší, voda půda).
Zdroje elektřiny nezávislých výrobců pracují většinou v propojení s elektrizační soustavou, ale v případě
poruchy sítě jsou schopny obvykle provozu izolovaně, tj. v ostrovním režimu. Vlastní zdroj energie
v průmyslovém závodě pak zajišťuje zásobování energiemi nezávisle na veřejných sítích v případě jejich poruch.
Tyto zdroje současně plní funkci nouzových zdrojů elektřiny. Pokud závodní zdroj není dimenzován na celý
výkon spotřeby závodu, lze pak v případě přerušení napájení ze sítě uplatnit omezení na straně spotřeby pomocí
vypínacího plánu tak, aby mohly být zachovány v provozu nejdůležitější technologické procesy. Zabraňuje se
tím rozsáhlým škodám, které by mohly vzniknout v provozu v případě přerušení dodávek energie z veřejných
sítí. Dodávka elektřiny je tím zajištěna ze dvou vzájemně nezávislých zdrojů. Jako palivo se většinou používá
uhlí a zemní plyn, někde se vyskytuje i TTO a v papírnách i dřevní odpad. Technicky jsou závodní elektrárny
řešeny obvykle jako:
•

parní kotel s parní turbinou na pohon generátoru

•

plynová spalovací turbina se spalinovým kotlem na výrobu technologického tepla, případně
v kombinovaném cyklu s parní turbinou

•

spalovací pístový motor pro pohon generátoru a výrobu teplé nebo horké vody (některé
motory umožňují i výrobu páry)

•

malá vodní elektrárna.

Spalovací turbinu a pístový motor lze vybavit dvoupalivovým systémem pro spalování zemního plynu a lehkého
topného oleje s možnosti okamžitého přechodu z jednoho paliva na druhé. Takovéto řešení podstatně zvyšuje
nezávislost zdroje na dodávkách paliva.
Seznam závodních elektráren je uveden v tabulce 2.
Tabulka 2 Přehled podnikových zdrojů elektřiny ČR mimo ČEZ, a.s. nad 1 MW

Podnik

Instalovaný
Palivo
výkon
[MWe]

Kraj

Praha - Ďáblice - skládka

1,7

ZP

Hl. město Praha

60,0

TTO,ZP

Středočeský

76,7

HU

Středočeský

10,0

ZP

Středočeský

1,6

ZP

Středočeský

88,0

ČU

Středočeský

4,0

HU

Středočeský

6,0

TTO

Středočeský

4,0

ZP

Středočeský

PDI, s.r.o.
Kralupy
Kaučuk,a.s.
Neratovice
Spolana a.s.
Králův Dvůr
Králodvorské železárny Energo s.r.o.
Vlašim
Sellier&Bellot a.s.
Mladá Boleslav
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Josefův Důl
Tiba, a.s.
Mělník - cukrovar
Pražská cukerní spol.,a.s.
Zvoleněves
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Podnik

Instalovaný
výkon
Palivo
[MWe]

Kraj

10,5

ZP

Středočeský

2,2

HU

Středočeský

4,9

ZP

Středočeský

24,0

ZP

Jihočeský

6,5

HU

Jihočeský

52,5

HU

Jihočeský

6,0

ČU,HU

Jihočeský

2,5

TTO

Jihočeský

1,2

ZP

Jihočeský

2,9

HU,TTO

Plzeňský

84,0

HU,ZP

Plzeňský

5,2

ZP

Plzeňský

8,0

TTO

Karlovarský

6,0

HU

Karlovarský

220,0

HU

Karlovarský

201,6

HU

Ústecký

109,0

HU

Ústecký

Cukrspol Praha, a.s.
Dobrovice
Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice TTD a.s.
Dolní Beřkovice
Polabský cukrovar Dolní Beřkovice, a.s.
Týnec nad Sázavou
Teplárna Týnec, s.r.o.
Větřní
JIP-Papírny Větřní, a.s.
Písek - JITEX
JITEX Písek a.s.
Planá nad Lužnicí
ECS spol. s r.o.
Loučovice
JIP-Papírny Vltavský mlýn, a.s.
Jindřichův Hradec - Otín
Jitka, a.s.
Prachatice
Klima, a.s.
Kaznějov
AKTIVA s.r.o. biochemický p.
Plzeň
Plzeňská energetika a.s.
Plzeň-Bory
Vězeňská služba ČR
Cheb
TEREA Cheb s.r.o.
Sokolov - chemie
Chemické závody Sokolov, a.s.
Vřesová (teplárna)
Sokolovská uhelná, a.s.
Litvínov - T 200
Chemopetrol, a.s.
Litvínov - T 700
Chemopetrol, a.s.
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Podnik

Instalovaný
výkon
Palivo
[MWe]

Kraj

Štětí

94,0

HU,TTO

Ústecký

25,0

HU

Ústecký

18,0

HU

Ústecký

8,8

HU,ZP

Ústecký

13,5

HU

Ústecký

13,0

ZP

Liberecký

6,0

HU,ZP

Královehradecký

1,5

HU,ZP

Královehradecký

4,4

HU

Královehradecký

6,2

ZP

Královehradecký

Frantschach Pulp&Paper a.s.
Lovosice
Lovochemie, a.s.
Chomutov
Actherm, spol. s r.o.
Varnsdorf
Velveta a.s.
Ústí nad Labem
Cinergetika Ú.n.L., a.s.
Hostinné
Krkonošské papírny a.s.
Hradec Králové - ZVU
ZVU a.s.
Jaroměř
Teplárna Jaroměř s.r.o.
České Meziříčí
Cukrovar České Meziříčí, a.s.
Hradec Králové - ČKD
ČKD Hradec Králové
Červený Kostelec

1,3

Královehradecký

COTTEX, a.s.
Semtín

75,6

ČU

Pardubický

2,5

TTO

Pardubický

2,8

ZP,TTO

Pardubický

12,0

TTO

Pardubický

4,0

HU

Pardubický

3,7

ZP

Vysočina

12,0

HU,ZP

Vysočina

Aliachem a.s., odšt. z. Synthesia
Brněnec
VITKA a.s.
Pardubice - PARAMO
PARAMO a.s.
Hrochův Týnec
Cukrspol Praha, a.s.
Česká Třebová
PRIMONA a.s.
Chotěboř
Chotěbořské strojír. služby, a.s.
Žďár nad Sázavou
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Podnik

Instalovaný
výkon
Palivo
[MWe]

Kraj

14,6

ZP

Olomoucký

8,6

ZP

Olomoucký

5,2

ZP

Olomoucký

2,7

ZP

Olomoucký

1,5

HU

Olomoucký

16,0

TTO,ZP

Zlínský

ŽĎAS, a.s.
Mohelnice
ESMO Mohelnice, s.r.o.
Olšany u Šumperka
MORPA a.s.
Jindřichov
Olšanské papírny a.s.
Olomouc - MILO
MILO surovárny, a.s.
Kojetín - SELIKO
SELIKO a.s.
Valašské Meziříčí
DEZA, a.s.
Zlín

TP
49,3

ČU

Zlínský

7,0

ZP

Zlínský

18,0

TTO, ZP

Jihomoravský

2,8

ZP

Jihomoravský

12,0

TTO

Jihomoravský

23,0

ZP

Jihomoravský

Moravské teplárny, a.s.
Bystřice pod Hostýnem
TON, a.s.
Brno - Líšeń
ENERGZET, a.s.
Velké Němčice
Jihomoravská plynárenská, a.s.
Hrušovany nad Jevišovkou
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Kyjov
Teplárna Kyjov, a.s.
Adamov

1,1

Jihomoravský

Adamovské strojírny, a.s.
Ostrava - Vítkovice

79,0

ČU,ZP

Moravskoslezský

254,0

ČU,TP

Moravskoslezský

86,5

ČU,ZP

Moravskoslezský

41,6

ČU,ZP

Moravskoslezský

Vítkovice a.s.
Ostrava - Kunčice
Nová huť, a.s.
Třinec
Energetika Třinec, a.s.
Paskov
BIOCEL, a.s.

DRV
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Podnik

Instalovaný
výkon
Palivo
[MWe]

Kraj

Kopřivnice

24,0

ČU,ZP

Moravskoslezský

3,0

TTO

Moravskoslezský

2,5

TTO

Moravskoslezský

5,2

ČU

Moravskoslezský

Energetika TATRA, a.s.
Ostrava - OSTRAMO
OSTRAMO, Vlček a spol. s r.o.
Odry
Optimit a.s.
Opava - cukrovar
1. Slezská a.s.
Legenda: ČU - černé uhlí, HU - hnědé uhlí, L – lignit, ZP - zemní plyn, TTO - těžký topný olej, LTO - lehký
topný olej, DRV - dřevní odpad a papírenské výluhy, TP - technologický plyn, EP - energoplyn
(Pramen: ÚED, 2000)

11.2 Doprava
Silniční doprava je převážně závislá na spolehlivém zásobování kapalných paliv, benzínů a nafty. Vzhledem ke
stovkám čerpacích stanic a množství paralelních možností jejich zásobování, je dopravní infrastruktura ohrožena
mnohem více teroristickým útokem na vlastní dopravní stavby, než na zdroj energie pro silniční dopravu.
Kritickými místy silniční sítě, jejichž zničení by způsobilo značné dopravní problémy jsou důležité mosty a
dálnice (dálniční uzly). Tyto problémy se mohou projevit nejen ve zvýšení času na dopravy, ale přinesou sebou
značné zvýšení spotřeby pohonných hmot.
Železniční doprava je zčásti závislá na kapalných palivech - naftě, zčásti na elektřině. Při poruše elektrické ho
napájení elektrifikovaných tratí mohou být sice elektrické lokomotivy nahrazeny dieselelektrickými
lokomotivami. Ale i v případě železniční dopravy nejcitlivější částí jsou železniční uzly, mosty a tunely, jejichž
zničení vyřadí celé části železnice.
Ovšem náhrada elektrických lokomotiv dieselelektrickým provozem opět vyvolá značné zvýšení spotřeby nafty,
což se projeví nejen v urychlení spotřeby zásob, ale též sníží dopravní kapacity pro ostatní účely.
Říční vodní doprava je též převážně závislá na kapalných palivech – naftě. Avšak než vlastní útok na zásobování
lodí naftou, je největší hrozbou útok na ty části plavebních cest, jejichž zničením a porušením mohou být
způsobeny katastrofické a dlouhodobé účinky. Nejzranitelnějšími objekty jsou v tomto případě zejména
přehrady, jezy a plavební komory.
Letecká doprava je závislá na kapalných palivech – leteckém petroleji. Z hlediska teroristického útoku byl
v minulosti nejčastějším činem únos letadla. Po 11. září se však stalo nejnebezpečnější hrozbou využití
uneseného letadla jako řízené střely, která může být nasměrována nejen proti cílům – ideologickým symbolům,
ale i proti cílům energetické a dopravní infrastruktury. Mezi ohrožené části logistiky letecké dopravy patří kromě
letadel samých letiště a systémy řízení letového provozu.
Městská doprava je závislá částečně na kapalných palivech – naftě, částečně na elektřině (metro, tramvaje,
trolejbusy) a v menší míře na zemním plynu či LPG (autobusy). Vlastní útok na zásobování MHD energiemi
nezpůsobí takové ochromení městské dopravní infrastruktury, k jakému by došlo v případě teroristického útoku
přímo na dopravní stavby. Nejzranitelnějšími místy jsou metro, mosty a tunely. Například v Praze by zničení
Nuselského mostu odpálenou ve voze metra v ranní či odpolední špičce způsobilo nejen značné ztráty na
životech, ale i vyřazení nejdůležitějšího úseku linky C a způsobilo Praze dlouhodobě dopravní zhroucení
přerušením Severojižní magistrály.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány scénáře pohrom způsobených
teroristickými útoky na metro, mosty, tunely a scénáře odezvy na nouzové situace velkého rozsahu a na krizové
situace, které lze očekávat po teroristických útocích na metro, mosty, tunely, a po objektivním vyhodnocení
požadavků na jejich provozuschopnost musí být realizována opatření nutná pro zajištění jejich
provozuschopnosti.
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11.3 Obchod a služby
Spotřebu energie v obchodech a službách tvoří vytápění, osvětlení, příprava teplé užitkové vody, chlazení a
mrazení, příprava pokrmů a zejména spotřeba nejrůznější kancelářské techniky a dalších elektrických spotřebičů.
Zejména banky, telekomunikace, obchodní komplexy jsou velmi citlivé na přerušení dodávky elektřiny, které by
znemožnilo jejich provoz, případně způsobilo i značné škody při ztrátě datových údajů. Proto jsou elektronická
zařízení (zejména počítačové sítě) často vybaveny zařízením pro nepřerušený přechod z jednoho systému
napájení na jiný (systémy UPS). Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být důležitá
elektronická zařízení u bank, telekomunikací a obchodních komplexů vybavena náhradním zdrojem napájení a
musí být zajištěn automatický přechod z jednoho systému na druhý. Důležitá data musí být pravidelně
zálohována na vhodných vnějších médiích.
Pro zvýšení spolehlivosti a nezávislosti bývá jako vhodný zdroj elektrické energie instalován nouzový zdroj
elektřiny se spalovacím motorem v administrativních budovách, bankách, nemocnicích, hotelech, na letištích a
všude tam, kde úplné přerušení dodávky elektřiny není přípustné (pokud by způsobilo velké škody nebo
ohrožení životů lidí). Někdy je takové soustrojí užito nejen jako nouzový zdroj elektřiny ale i jako kogenerační
zdroj, který současně budovy vytápí, nebo naopak chladí. Takovýto zdroj může být v provozu po celý rok, pokud
to spotřeba tepla (případně i chladu) umožňuje. Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být
administrativní budovy, banky, nemocnice, hotely, letiště, kina, divadla a jiná společenská centra vybavena
náhradním zdrojem napájení a musí být zajištěn automatický přechod z jednoho systému na druhý.
Plynové spalovací motory jsou k dispozici na trhu již od výkonu 22 kWe a jsou tedy vhodné i pro menší objekty.

11.4 Zemědělství
Zemědělství je závislá především na kapalných palivech – naftě a elektřině. Nafta je nejen důležitou pohonnou
hmotou pro pohon zemědělských strojů, ale též pro technologické účely. Přerušení dodávky elektřiny může
ohrozit velkovýrobní provozy, kdy v důsledku výpadku pohonu ventilátorů může dojít k úhynu většího množství
zvířat a drůbeže. Nicméně než vlastní útok na zásobování zemědělských provozů energiemi, je největší hrozbou
útok na všechny tři složky životního prostředí, na kterých je zemědělství závislé. Kontaminace zemědělské půdy,
vody i ovzduší, pokud dosáhne větších rozměrů, může narušit soběstačnost státu v zásobování potravinami.
Terčem útoku se mohou stát samozřejmě i potraviny a zdroje pitné vody – jejich ničení nebo kontaminace.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být provedena opatření na zajištění ochrany zdrojů
pitné vody, skladů a distribučních center potravin proti útoků teroristů.
I v zemědělství mohou být užity kombinované zdroje elektřiny a tepla – zejména lze využívat bioplyn získávaný
například z odpadů živočišné výroby (hnůj, kejda apod.).

12 Dopady poruchy zásobování na činnost veřejných institucí a veřejných
služeb
Mezi nejdůležitější státní a veřejné organizace, na které se nevztahují elektroenergetické regulační stupně, patří:
•

obrana státu,

•

objekty a zařízení Ministerstva vnitra,

•

Policie České republiky,

•

hasičské záchranné sbory,

•

a dále subjekty hospodářské mobilizace.

Veřejné instituce a organizace zřízené veřejným sektorem mají značný význam pro správu území v dobách míru
a ještě větší v krizových situacích. Veřejný sektor řídí integrované záchranné systémy, odpovídá za politické a
organizační zvládnutí krizových situací.
Do veřejného sektoru patří kromě činnosti úřadů, policie a armády také provoz nemocnic, škol a školských
zařízení, sociálních zařízení atd. V sociálních zařízeních se nachází většinou handicapovaní spoluobčané, děti a
staří lidé. Přerušení zásobování elektřinou může být nejen nebezpečné (operační sály, nemocniční přístroje), ale
může způsobit u těchto občanů i větší paniku. Důležité je také zachování informační funkce veřejného rozhlasu a
televize.
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Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být v důležitých úřadech veřejného sektoru,
nemocnicích, školách, sociálních zařízeních a podobných zařízeních zpracovány scénáře možných havárií
velkého rozsahu a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti musí být realizována opatření na odvrácení
jejich výskytu a na zmírnění dopadů včetně evakuačních plánů.
Největší hrozbou může být v krizové situace takové narušení energetického systému a informačního systému
(telekomunikace, rozhlas, televize), které by spolupůsobily při vzniku co největší paniky a omezení
akceschopnosti záchranných sborů i politických orgánů samosprávy a státní správy.
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DÍL III: SNÍŽENÍ ZRANITELNOSTI V OBLASTI UŽITÍ ENERGIE
13 Opatření vhodná pro obyvatelstvo
Je vhodné vybavit domácnost tak, aby bylo možné při vzniku nouze zajistit činnosti vyžadující energii různými
způsoby. Je běžné, že v domácnostech připojených na zemní plyn bývá k dispozici elektrický vařič, rychlovarná
konvice i elektrické topidlo na přitápění. Stejně tak v některých plně elektrizovaných domácnostech najdeme
kamna na dřevo, propan-butanový vařič. Nicméně pokud by došlo k cílenému útoku na energetickou
infrastrukturu, mohla by nastat situace obdobná přírodní katastrofě, tj.déletrvající přerušení zásobování všemi
síťovými energiemi.
Pro nouzový stav je nutno v oblasti energetického zabezpečení domácnosti zajistit:
•

Vytápění (v zimě)

•

Pitnou vodu

•

Potraviny a jejich úpravu

•

Teplou užitkovou vodu

•

Informace

•

Osvětlení

Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány scénáře těchto možných nouzových
situací a scénáře odezvy na ně a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti musí být realizována opatření na
odvrácení jejich výskytu a na zmírnění dopadů včetně zpracování modelových instrukcí pro obyvatelstvo, jak se
chovat v těchto situacích a jaká občanská opatření je nutno z hlediska bezpečnosti trvale provádět.

13.1 Nouzové vytápění
Jestliže je vytápění budovy znemožněno v důsledku výpadku síťových energií (elektřina, plyn, dálkové teplo),
nebo i využití nesíťové energie (propan, olej) v důsledku výpadku elektřiny pro elektroniku kotlů a pohon
oběhových čerpadel, je třeba využít topidel nezávislých na síťové energii. Mezi nejspolehlivější náhradu
můžeme považovat topidla na tuhá paliva. Přitom krbová kamna na spalování dřeva a dřevěných briket mohou
tvořit trvalou zajímavou součást interiéru přispívající k vytvoření nejen tepelné pohody. Tato krbová kamna se
vyznačují oproti krbům vysokou účinností a jsou dnes již v širokém cenovém rozpětí k dostání od 10 tisíc za
jednoduché provedení až po 100 tisíc i více korun za luxusní značky od předních světových návrhářů.
Složitější řešení je třeba v budovách nevybavených komínem (pokud se ovšem nejedná o tzv. pasivní domy – viz
kapitola 18.1). Pro nouzové vytápění místnosti v takové budově nabízí trh topidla na propan-butan vybavených
pojistkou, která lze používat i v místnostech, avšak je třeba zajistit určité minimální větrání.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány alespoň modelové scénáře těchto
možných nouzových situací a scénáře odezvy na ně a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti musí být
realizována opatření na odvrácení jejich výskytu a na zmírnění dopadů včetně zpracování modelových instrukcí
pro obyvatelstvo, jak se chovat v těchto situacích a jaká občanská opatření je nutno z hlediska bezpečnosti trvale
provádět.

13.2 Nouzové zásobování vodou
Provádí se běžně jako při každé jiné poruše dodávkou vody v mobilních cisternách.

13.3 Nouzová příprava pokrmů a ohřev vody
Elektrická zařízení a zařízení na zemní plyn lze nouzově nahradit vařením na kamnech (i krbových) pokud jsou
k tomu uzpůsobena. Dále lze využít jednoduchá zřízení, jako jsou např. turistické vařiče, jež je možno využít i
jako zálohu pro případ nouze v domácnosti.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány alespoň modelové scénáře těchto
možných nouzových situací a scénáře odezvy na ně a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti musí být
zvážena opatření na odvrácení jejich výskytu a na zmírnění dopadů včetně zpracování modelových instrukcí pro
obyvatelstvo, jak se chovat v těchto situacích a jaká občanská opatření je nutno z hlediska bezpečnosti trvale
5-35

CityPlan spol. s r.o., Poskytování služeb v energetice a dopravě, EKIS ČEA, Odborů 4, Praha 2
Certifikace ČSN EN ISO 9001 pro inženýrskou, projektovou,konzultační a expertizní činnost
provádět.

13.4 Náhrada chlazení a mražení
Prodlužování skladování zásob potravin chladem a zmrazením lze nahradit v případě potřeby konzervováním
teplem, sušením a podobnými dříve běžnými postupy. V nouzovém případě při dlouhodobém výpadku elektřiny
tak lze tepelně zpracovat potraviny z chladniček a mrazáků a tím zabránit jejich znehodnocení.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány alespoň modelové scénáře těchto
možných nouzových situací a scénáře odezvy na ně a po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti musí být
zvážena opatření na odvrácení jejich výskytu a na zmírnění dopadů včetně zpracování modelových instrukcí pro
obyvatelstvo, jak se chovat v těchto situacích a jaká občanská opatření je nutno z hlediska bezpečnosti trvale
provádět.

13.5 Nouzové spojení se světem
Při výpadku zásobování elektřinou může většina domácností vlastnících automobil vybavený radiopřijímačem
získat aktuální informace vysílané rozhlasem poslechem v automobilu. Řada rodin je vybavena i přenosnými
radiopřijímači na suché články (baterie). Rovněž dobití mobilních telefonů lze v případě ztráty síťové elektřiny
provést v automobilu pomocí automobilových nabíječek a souprav „hands-free“.
Protože ne všichni občané tuto možnost mají (patří mezi ně často staří lidé, invalidé, nezaměstnaní apod.) je
nutno v případě stavu nouze použít i jiné prostředky jako jsou letáky, vozidla vybavená tlampači apod., a též vést
obyvatelstvo ke vzájemné solidaritě a pomoci. Toto je nutné již preventivně pěstovat od ranného věku při
výchově dětí a mládeže.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány alespoň modelové instrukce pro
obyvatelstvo, jak se chovat v těchto situacích, jaká občanská opatření je nutno trvale provádět a zavést v tomto
směru systematickou výchovu dětí, mládeže i dospělých.

13.6 Náhrada elektrického osvětlení
Kromě svíček, baterek, petrolejových a podobných lamp, lze nouzově při dlouhodobějším přerušení dodávky
elektřiny používat elektřinu z autobaterie ve spojení se svítidly s automobilovými žárovkami (například
montážní lampy).

14 Řešení vhodná pro podnikatele a terciér
Pro spotřebu energie v budovách podniků a v sektoru služeb platí prakticky všechna doporučení a možnosti jako
pro domácnosti uvedené v předchozí kapitole. Navíc však je třeba zajistit dodávky energie pro technologickou
spotřebu, zejména elektřiny.
Zde se nabízejí v podstatě 2 základní možnosti. Pro snížení závislosti na dodávkách elektřiny z veřejných sítí je
dle velikosti provozu často nejvýhodnější vlastní zdroj, který může být navržen pro běžný provoz (např. závodní
elektrárny), nebo je uvažován pouze jako zdroj záložní (například dieselelektrické agregáty v nemocnicích,
bankách, hotelích). Druhou možností je zapůjčit a přistavit pojízdný zdroj elektřiny. Již dnes existují v ČR
půjčovny těchto mobilních zdrojů s výkony od řádově desítek i stovek kilowatů. Je samozřejmě otázkou, k jak
rozsáhlému výpadku zásobování by došlo a kolik těchto zdrojů by mohlo být přistaveno i z jiných regionů.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být v důležitých objektech (např. nemocnicích, velkých
bankách, kinech a podobných budovách) vlastní náhradní zdroje energie pro zajištění nutného provozu těchto
budov a musí být zpracovány a procvičeny instrukce, jak se mají pracovníci i přítomní občané chovat.
Zvláštní postavení zde zaujímají veřejné zdroje systémů centralizovaného zásobování teplem. Řada těchto zdrojů
je současně zdrojem elektřiny a tepla. Často by byly tyto zdroje schopny zásobovat přilehlé sídelní útvary nejen
teplem ale i elektřinou. Při dalším návrhu řešení tohoto otevřeného problému bude vhodné ve spolupráci
s místními orgány samosprávy (kraj, obec) a s místní elekrorozvodnou společností (REAS) provést odborné
posouzení schopnosti těchto zdrojů pracovat v ostrovním provozu a schopnosti tzv. najetí ze tmy, tj. nezávisle na
vnější síti.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zpracovány alespoň modelové scénáře těchto
možných nouzových situací velkého rozsahu po objektivním vyhodnocení v případě nutnosti musí být
zpracovány scénáře odezvy, tj. zvážena a realizována
opatření na odvrácení výskytu těchto
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situací a na zmírnění jejich dopadů včetně zpracování modelových instrukcí pro obyvatelstvo, jak se chovat
v těchto situacích a jaká občanská opatření je nutno trvale provádět.
Na úrovní krajů by bylo vhodné v rámci doplnění energetických koncepcí posoudit a navrhnout možnost zvýšení
soběstačnosti zásobování elektřinou v případě úmyslného narušení elektrizační soustavy.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být v tomto směru doplněny energetické koncepce
krajů.
Porovnání soběstačnosti krajů ČR v zajištění spotřeby elektřiny, tj. podílu ročního množství elektřiny
vyrobeného na území kraje a spotřebovaného množství, ukazuje široký rozptyl. Nejmenší soběstačnost má
Liberecký kraj, kde jenom 2,2 % spotřebované elektřiny je vyrobeno na vlastním území kraje. Následuje Hlavní
město Praha s 4,9 %. Na druhé straně největší soběstačnost vlivem provozu JE Dukovany má Kraj Vysočina s
378 %, tj. takřka ¾ vyrobené elektřiny je spotřebováno mimo území kraje. Pořadí krajů v soběstačnosti je na
následujícím obrázku 12.
Jestliže dojde v případě nebezpečí teroristického útoku k preventivnímu odstavení evropských jaderných
elektráren, tj. i elektrárny Dukovany, pak se uvedený přehled soběstačnosti krajů v zásobování elektřinou změní.
Když hodnotíme Hlavní město Praha spolu se Středočeským krajem, vychází soběstačnost tohoto celku až 68,4
%. Když uvažujeme Kraj Vysočina bez jaderné elektrárny Dukovany, soběstačnost kraje padne z prvního místa
na druhý nejhorší z 378 % na 7,8 % (viz obr. 13).
Tyto skutečnosti ukazuji, že z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být zesílena ochrana všeho
druhu obou jaderných elektráren.
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Obrázek 12 Soběstačnost krajů v zásobování elektřinou
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Obrázek 13 Soběstačnost krajů v zásobování elektřinou při odstaveni JE
Soběstačnost krajů v zajištění spotřeby elektřiny při odstavení JE,
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15 Vhodná řešení organizovaná správou a samosprávou
15.1 Ochrana obyvatelstva
Ochranou obyvatelstva se rozumí podle Zákona o integrovaném záchranném systému (č. 239/2000 Sb.) plnění
úkolů civilní ochrany zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření
k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.
Integrovaný záchranný systém se opírá o pravomoc územního představitele státní správy a jeho hlavními
složkami jsou:
•

hasičský záchranný sbor České republiky,

•

jednotky požární ochrany,

•

zdravotnická záchranná služba,

•

Policie České republiky.

Mezi další složky integrovaného záchranného systému patří vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní
ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory (např. Horská služba), orgány ochrany veřejného zdraví,
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů,
která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
Předkládaná práce souvisí s těmito úkoly státních orgánů a orgánů územních samospráv vyplývajícími ze
Zákona o integrovaném záchranném systému (č. 239/2000 Sb.):
•

Ministerstvo vnitra plní úkoly (§7) v oblasti přípravy na mimořádné události a ochrany
obyvatelstva. Sjednocuje postupy ministerstev, krajských a obecních úřadů. Zpracovává
koncepci ochrany obyvatelstva.

•

Ministerstva (§6) vedou přehled možných rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci
prevence sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by mohly způsobit vznik mimořádné
situace. Koordinací je pověřeno

•

Orgány kraje (§10) zajišťují přípravu na mimořádné události. Finanční zabezpečení dle §31
Krajský úřad uplatňuje prostřednictvím Ministerstva vnitra.

•

Hejtman (§11) organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.

•

Obecní úřad (§14) organizuje přípravu obce na mimořádné události, seznamuje právnické a
fyzické osoby s charakterem možného ohrožení. Z hlediska ochrany obyvatel je obec
považována za dotčený orgán ve stavebním a územním řízení.

Činnost záchranných složek je koordinována z centra vyškoleným personálem, který je schopen efektivní
koordinace v tísňových situacích. Tento důležitý systémový prvek je provázán s úřady místní samosprávy.
Navenek je tento systém reprezentován telefonními čísly tísňového volání.
Jednotliví operátoři mobilních sítí mají také svá čísla tísňových volání. Sítě umožňují volání na tísňová čísla
zdarma a u mobilních telefonů dokonce i bez vložené SIM karty.
V případě jakýchkoliv abnormálních stavů, mezi které samozřejmě patří i dlouhodobé přerušení dodávek
základních energií je důležitá včasná a správná informovanost, která dokáže zamezit panice a umožnit zvládnout
nouzovou situaci a pomoc při obnově základních životních funkcí systému.
Základními informačními toky jsou
•

sdílení informací z krizových štábů k výkonným složkám a zpět;

•

sdílení informací obyvatelstvu a zpět.

Informační cesta pro sdílení informací z krizových štábů k výkonným složkám a zpět je zajištěna spojovacími
prostředky IZS, které jsou většinou soběstačné i po stránce napájení elektrickou energií a to buď z elektrocentrál
nebo vozidlovými akumulátory.
Druhým důležitým informačním tokem je sdílení informací obyvatelstvu. Informace jsou sdíleny celoplošně pomocí radiové či televizní sítě. Napájení těchto přijímačů lze většinou alternativně měnit. Při zajištění
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náhradních zdrojů elektrické energie, jakými mohou být suché články nebo vozidlové akumulátory, je tato síť
naprosto spolehlivá. Dosah je téměř neomezený, podstatné však je, aby byly přijímače ve správný čas naladěny
na příslušnou stanici.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí být v případě nouzové situace velkého rozsahu zajištěn
i přenos informací od obyvatelstva zpět. Příslušná opatření musí být realizována v rámci aplikace krizových
opatření.
Z tohoto důvodu je podstatně výhodnější místní rozhlasová - drátová síť, která je řízena z centra samosprávy,
kde je soustředěno i napájení tohoto systému, které většinou není náročné. Touto sítí se mohou vydávat jak
dohodnuté signály, tak i slovní zprávy. Nevýhodou tohoto systému je malá dosažitelnost, která je omezena pouze
na území, kde je tento drátový systém použit, tedy na území s vysokou koncentrací obyvatelstva. Vhodnou je
pak kombinace s mobilním vozidlem, vybaveným tlampačem. Tyto systémy jsou nenáročné na spotřebu
elektrické energie a lze je nouzově napájet záložními zdroji, popřípadě vozidlovými akumulátory.

15.2 Organizace dostupnosti mobilních zdrojů elektřiny
Orgány samosprávy mohou rozhodnout a zajišťovat dostupnost mobilních zdrojů elektřiny a určovat pořadí
naléhavosti jejich využívání. Obdobně jako při záplavách organizuje státní správa a samospráva dostupnost
mobilních zařízení pro vyčerpání vody ze zaplavených sklepů (hasiči apod.), může obec zabezpečovat (obdobně
jako svoz odpadu) objíždění mobilního zdroje elektřiny umožňujícího obyvatelstvu a podnikatelům zajistit
elektřinu přednostně pro načerpání vody ze studní.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení musí orgány samosprávy mít pro případ nouzové situace
velkého rozsahu, spojené s přerušením dodávky elektřiny, zpracovány scénář pro využití mobilního zdroje
elektřiny s ohledem na místní podmínky s cílem zmírnit dopady této skutečnosti na nejmenší možnou míru.
V případě další kapacity mobilních jednotek umožnit i „nabíjení“ mrazících zařízení, tj. udržení teploty pod –
10oC a chod dalších elektrických spotřebičů (vyprání prádla, nabití zásobníku teplé vody apod.).
Nevyčerpaná kapacita pro nouzové zásobování obyvatel a základní občanské vybavenosti (záchranné
organizace, zdravotnická zařízení, školní zařízení, nejdůležitější úřady) pak může být poskytnuta komerčním
organizacím pro zajištění nouzového chodu (obchody, výrobní podniky apod.).
Úhrada za tuto službu je možná přímo, jednoduše na základě změřeného množství dodávky.
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DÍL IV: NABÍDKA TRHU PRO NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ
16 Nezávislé a nouzové zdroje elektřiny
Elektřina je sice neskladovatelná, avšak je možné jí získat náhradním způsobem elektrochemickým procesem
(suché články, akumulátory, palivové články), nebo z nezávislých obnovitelných zdrojů (malé vodní elektrárny,
větrné elektrárny a sluneční fotovoltaické články), či z nezávislých zdrojů poháněných spalovacími motory.
Nejrozšířenějším a nejdostupnějším nouzovým zdrojem elektřiny mohou být automobilové baterie. Jejich
kapacita je dostatečně velká (40-60 Ah) a v kombinaci s měničem vyrábějícím ze stejnosměrného napětí střídavé
mohou zajistit nejnutnější spotřebu domácnosti i několik dní.
Suché chemické články mají malou kapacitu, ale mohou posloužit např. pro osvětlení.
Mobilní zdroje s motorgenerátorem, které jako pohonnou hmotu využívají naftu nebo benzín mohou zajistit
dodávku elektřiny i pro větší počet bytů, obchod či nebo provozovnu. Již dnes existují firmy, které tyto mobilní
zdroje půjčují. Problém ovšem spočívá v tom, že by jich nebyl k dispozici dostatečný počet, neboť zatím dnes
slouží spíše pro dodávky elektřiny při výstavbě, nebo pro provádění opravárenských činností v terénu.
Zatím málo rozšířeným nezávislým zdrojem je fotovoltaické zařízení na přímou přeměnu energie slunečního
záření na elektrický proud. Je to v současné době poměrně drahé zařízení a pro výrobu elektřiny není rozšířeno.
V klimatických podmínkách České republiky je celková doba slunečního svitu cca 1400-1700 hodin.
S fotovoltaickými články se lze setkat například na solární kalkulačce nebo hodinkách. V zahraničí můžeme
nalézt řadu aplikací fotovoltaických článků jako zdrojů pro napájení telekomunikačních zařízení a odlehlých
míst (např. telefonní přístroje podél dálnic, meteorologické stanice apod.).

17 Výrobky a služby umožňující provoz bez elektřiny
Trh nabízí množství výrobků umožňujících provoz nezávislé na síťové energii - elektřině a zemním plynu. Tyto
výrobky určené původně pro oblasti, kde nejsou zemní plyn a elektřina zavedeny, pro dočasné objekty apod.
Další skupinu tvoří přenosné spotřebiče a spotřebiče určené pro turistiku. Tyto spotřebiče tedy mohou být
nouzově použity i pro budovy normálně zásobované elektřinou a zemním plynem v případě přerušení jejich
dodávky. Některé z těchto spotřebičů, například krbová kamna, jsou i tak často instalována z důvodu úspory
elektřiny a zemního plynu a z estetických důvodů pro vytváření příjemného prostředí.
Zařízení využitelná při dlouhodobém odříznutí od zdrojů energie:
•

Sporáky (kamna, krby, kotle) na tuhá paliva bez potřeby pomocné elektrické energie
(samotížné soustavy ústředního topení) umožňující vytápění současně s možností ohřevu vody
a přípravy potravin.

•

Topidla na kapalná a plynná (propan, propan-butan) paliva bez potřeby pomocné elektrické
energie.

•

Ohřívače vody na pevná paliva a na kapalná a plynná (propan, propan-butan) paliva bez
potřeby pomocné elektrické energie.

•

Samotížné solární systémy.

•

Vařiče, sporáky na propan-butan (bez potřeby pomocné elektrické energie).

•

Turistické lihové a benzínové vařiče.

•

Chladničky na propan-butan.

•

Mechanická čerpadla a pumpy pro získávání vody z vlastních studní.

•

Bateriové radiopřijímače, mobilní telefony.

•

Přenosné svítilny (baterky), petrolejová svítidla, propanbutanová svítidla, svíčky.
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DÍL V: SYSTÉMOVÉ ZMĚNY ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY
Užití bezpečnostních systémů v energetickém průmyslu je rozsáhlejší, než v odvětvích zpracovatelského
průmyslu. Jsou zpracovávány legislativou předepsané vnitřní a vnější havarijní plány. Přesto však zůstávají
v energetickém systému oblasti, jejichž ochrana proti útokům globálního terorismu je velmi obtížná, ne-li
prakticky nemožná.
Má-li být hrozba terorismu tohoto druhu zmírněna, lze předpokládat s příslušnými časovými konstantami určité
změny v utváření energetického systému pro 21. století. Nejedná se přitom o jen změny vyvolané terorismem,
ale spíše urychlení trendů vyššího využívání energie, snižování její měrné spotřeby a nástupu nových
energetických technologií, které již beztak opouštějí prostředí laboratoří.
Následující kapitola informuje o možném snižování spotřeby energie v budovách a některých nových
alternativních a obnovitelných zdrojích energie, které budou spoluutvářet energetický systém 21. století.

18 Nové technologie
18.1 Nízkoenergetické a pasivní domy
Malá spotřeba energie v domácnosti bývá často spojována s představou málo vyspělé společnosti, nízké životní
úrovně, chudoby. Jistá souvislost zde je v tom, že při nedostatku peněz se člověk chová při zacházení s energií
hospodárněji.
Že se jedná o nepochopení základních vazeb vyplývá ze srovnání, zda je technicky vyspělejší automobil se
spotřebou 13 litrů/100 km, nebo 4 litry/100 km. Samozřejmě, že ten s nižší spotřebou. Snižování spotřeby
energie na přepravu automobilem považujeme spíše za znak zvyšování životní úrovně domácnosti. Naproti tomu
ještě někdy přetrvává mylný názor, že růst životní úrovně občanů ČR se bude projevovat růstem spotřeby
energie v domácnosti. Tento mylný názor vychází z nedostatku představy o stavu a dalším vývoji využívání
energie. Jednak české domácnosti jsou prakticky již nasyceny domácí elektronikou, pračkami, chladničkami a
mrazáky. Pokud některá domácnost dosud nemá mikrovlnou troubu, elektrickou konvici a myčky nádobí, pak po
jejím zakoupení potřeba energie v této domácnosti spíše klesne. Obrázek 14 ukazuje úroveň potřeby energie
v domácnosti vybavené průměrnými spotřebiči ve srovnání se stavem, pokud by tato domácnost byla vybavena
spotřebiči nejúčinnějšími.
Obrázek 14 Průměrná a nejlepší jakost domácích spotřebičů z hlediska potřeby energie
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(Pramen: CityPlan)
Největší spotřebu dodávek elektřiny do domácnosti však tvoří energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.
Zatímco metou stavitelů před 20ti lety byly tzv. nízkoenergetické domy, je současným cílem moderního
stavebnictví tzv.pasivní dům. Z dříve nízkoenergetického standardu se stává zákonem stanovená hranice ( ve
Spolkové republice Německo nesmí přesáhnout měrná potřeba energie pouze pro vytápění 70 kWh/m2 za rok).
U pasivních domů se tato hranice snížila až na 15 kWh/m2 za rok. Aby snaha o nepřekročení tohoto limitu
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nevedla k nehospodárnosti při užívání jiných spotřebičů, je stanoven limit na celkovou potřebu dodávky energie
do budovy na 42 kWh/m2 za rok. Protože na těchto umělých dodávkách energie do budovy se v nemalé míře
podílí elektřina, při jejíž výrobě dochází většinou k velkým ztrátám, stanovuje se ještě třetí limit - potřeba
celkové primární energie související s dodávkou energie do budovy, který činí 120 kWh/m2 za rok. Obrázek 15
ukazuje rozsah snížení potřeby umělé dodávky energie v takovém domě.
V současné době již existuje ve Spolkové republice Německo více než tisíc takových domů. Tyto domy mají
nejen nižší provozní náklady ale uspoří se i na investicích a reinvesticích do topného systému. Přívlastek
„pasivní“ vyjadřuje i tu vlastnost, že dům se udržuje uvnitř teplý sám působením slunečního záření
procházejícím ve dne okny. V takovém domě i při výpadku elektřiny neklesne teplota pod 15 stupňů, nehrozí
zmrznutí a toto období se dá přežít v teplém oblečení. Některé stavební předpisy vyžadovaly pro rodinné domy
existenci komína, aby bylo možné v nouzi zatopit trochou dřeva, které si člověk sežene. Pasivní domy takovou
„pojistku“ nepotřebují.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení je třeba zpracovat možnosti tohoto druhu pro ČR, zpracovat
příslušné technické normy a zajistit osvětu.
Obrázek 15 Snížení potřeby energie výměnou spotřebičů, výstavbou nízkoenergetických a pasivních domů
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18.2 Vývoj nových energetických technologií
Mezi nové energetické technologie, jejichž širší využití se předpokládá v tomto století, patří energetické zdroje,
které využívají obnovitelnou primární energii z biomasy, z větru, sluneční energii anebo potenciální energii
vodních toků. Mezi technologické systémy, které umožňují využití alternativních zdrojů energie se řadí rovněž
malé kogenerační jednotky a palivové články, které pro přeměnu primární energie používají jako palivo zemní
plyn nebo vodík vyrobený uměle.
Charakteristickou vlastností těchto zdrojů (kromě velkých vodních elektráren) je jejich poměrně malý výkon,
který se pohybuje mezi desítkami kW až po jednotky MW. To je z hlediska bezpečnosti proti teroristickým
akcím důležitý faktor, neboť destrukce jednotlivých zdrojů nedává potřebný mediální efekt, který je většinou
konečným cílem teroristických útoků. Mediální efekt při zničení podobného zdroje není větší než při běžných
destrukčních akcích, požárech nebo velkých loupežích, a pro teroristy jsou proto podobné akce nezajímavé.
Alternativní zdroje energie mohou být terčem útoků většinou pouze psychopatických útočníků, ale díky malému
výkonu zdroje jsou výsledné škody poměrně malé.
Výhodou alternativních zdrojů energie je kromě známých výhod environmentálních také to, že s přibývajícím
počtem těchto zdrojů se relativně zmenšuje potřebu velkých centralizovaných energetických zdrojů, které jsou z
hlediska bezpečnosti mnohem zranitelnější a následky případného útoku jsou u nich mnohem větší. Důsledkem
je zvyšování spolehlivosti dodávek energie. Z tohoto hlediska je výhodné, že vývoj energetických technologií
směřuje v současné době z technicko-ekonomických příčin právě k alternativním zdrojům a tedy i k
decentralizaci energetických zdrojů. Technický vývoj
těchto zdrojů směřuje dokonce k tzv.
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mikrokogeneraci, tj. ke zdrojům s výkonem od 3 kW, zdrojům, které mohou zásobovat energií jednotlivé rodinné
domky nebo i jednotlivé domácnosti (většinou se v těchto případech počítá se zemním plynem jako primární
energií). Tento vývoj je patrný i ze statistických údajů, kdy např. v USA klesal průměrný jednotkový výkon
elektrárenských zdrojů z 220 MW v 80. letech na 100 MW v roce 1992 a na 21 MW v roce 1998 (což je
přibližně jednotkový výkon elektrárenských strojů za doby 1. světové války).

18.2.1 Palivové články
Palivové články jsou elektrochemickým zařízením, které umožňuje slučování vodíku a kyslíku za poměrně
nízkých teplot, přičemž na elektrodách vzniká elektrické napětí. Výhodou tohoto zařízení je absence
pohyblivých částí, naprosto tichý provoz a minimální potřeba údržby. V současné době probíhá jejich velmi
rychlý vývoj a jejich cena klesá. Měrné investiční náklady se dnes pohybují mezi 2 až 3,5 USD/W a
předpokládá se, že by mohly klesnout při hromadné výrobě až na 0,1 až 0,3 USD/W. Největší použití se
předpokládá v dopravě - autobusové, tramvajové a posléze i u osobních vozidel. Vodík pro palivové články se
získává buď ze zemního plynu nebo elektrolýzou. Některé typy palivových článků mohou spalovat přímo zemní
plyn. V poslední době se urychlil rovněž vývoj reverzních palivových článků, které umožňují akumulaci energie
a jsou tudíž ekonomicky výhodnější.
Z hlediska dopadu teroristického útoku je možno je posuzovat podobně jako ostatní energetické zdroje s malým
výkonem: vzhledem k malému výkonu a velkému počtu rozptýlených jednotek je teroristický útok velmi
nepravděpodobný (s výjimkou útoku psychopatických osob). Palivové články umožňují nezávislost na
elektrizační soustavě a tak snižují dopady teroristického útoku na centrální zdroje. Destrukce jednotlivých
palivových baterií je technicky jednoduchá. Na rozdíl od fotovoltaických baterií však existuje riziko vyřazení
většího počtu palivových článků jediným útokem na stanice zásobující články palivem (např. plnicí stanice
autobusů). V tomto směru jsou palivové články zranitelnější než např. články fotovoltaické.

18.2.2 Energetické zdroje využívající biomasu
Energetické zdroje využívající jako primární energii biomasu jsou většinou výtopny nebo lokální topidla, pouze
výjimečně větší teplárny. Spalují buď odpadní dřevo, rychle rostoucí dřeviny nebo jinou fytomasu, popř.
výrobky z ní (řepkový olej). Z alternativních zdrojů je třeba považovat energetické zdroje využívající biomasu za
perspektivní, neboť jejich technologický vývoj je v podstatě, až na malé výjimky, ukončen a energetický
potenciál biomasy v ČR není z daleka využit. S výjimkou tekutých biopaliv je většinou energetický zdroj na
biomasu vázán úzce na zdroj biomasy. Z ekonomických důvodů nemůže vzdálenost přepravy biomasy do zdroje
přesáhnout určitou maximální vzdálenost (většinou 40 až 100 km), neboť provoz zdroje by byl jinak
neekonomický. Zdroje biomasy mohou být proto rozptýleny kolem zdroje v okruhu s uvedeným poloměrem.
Z hlediska teroristické akce je proto destrukce zdrojů biomasy málo pravděpodobná a technicky obtížně
proveditelná. Pravděpodobnější je útok přímo na zdroj, a to buď na parní kotel nebo na turbínu nebo elektrické
zařízení, popř. na dopravní cesty paliva do výtopny, i když v tomto případě by nebylo vyřazení zdroje okamžité
(v kotelně je určitá zásoba paliva, obvykle na cca 8 hodin provozu). Mediální efekt takové teroristické akce by
byl malý vzhledem k malým výkonům podobných energetických zdrojů.
Závěrem lze předpokládat, že teroristický útok na energetický zdroj spalující biomasu je málo pravděpodobný.
Pravděpodobnější je útok psychopatické osoby, pro kterou je však podobná akce s většími škodami technicky
proveditelná jen obtížně. Nejcitlivější místa z hlediska teroristického útoku jsou silnoproudé elektrické rozvody
u tepláren a dále dopravní cesty paliva. Tato zařízení lze destruovat s minimálním nasazením.

18.2.3 Malé kogenerační jednotky
Tato zařízení s malými až nejmenšími výkony používají většinou jako paliva zemní plyn. Elektřina se vyrábí
spalováním paliva v pístovém spalovacím motoru nebo plynové turbíně, která přímo pohání elektrický generátor.
Odpadní teplo se pomocí výměníků a rozvodu přivádí ke spotřebiteli. Vzhledem k malým výkonům těchto
zařízení je také jejich počet značný a mediální efekt teroristického útoku na jednotlivou kogenerační jednotku by
byl ještě menší než v případě uhelné teplárny nebo výtopny na biomasu. Také zde je pravděpodobnější útok
psychopatické osoby.
Citlivými místy kogeneračních jednotek může být přívod paliva (redukční nebo kompresní stanice zemního
plynu), elektrické zařízení, nebo i jednotka sama. Okruh postižených spotřebitelů je však malý.

18.2.4 Využití sluneční energie
Fotovoltaická zařízení jsou v současné době jedním nejrychleji se rozvíjejícím energetickým zařízením ve světě.
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Měrné investiční náklady a prodej těchto zařízení ukazuje následující obrázek 16.
Světové firmy nabízejí zařízení o obvyklých výkonech 2 až 5 kW, což může vyhovovat i domácnostem. Jak
ukazuje uvedený graf, cena těchto zařízení se v posledních letech značně snížila, takže použití fotovoltaických
zdrojů není již omezeno jen na vojenské nebo specifické použití.Vývoj této technologie je však stále v počátcích,
takže lze předpokládat, že v budoucnu se jak technické, tak ekonomické parametry dále zlepší.
Pro fotovoltaické články platí v daleko větší míře to, co bylo řečeno o předcházejících technologiích: tyto články
mají velmi malé výkony, takže jejich počet nutný pro zajištění určitého výkonu je velký a jejich umístění je
značně rozptýlené. Proto pro případný teroristický útok prakticky nepřicházejí v úvahu. Pravděpodobný je pouze
útok psychopatických osob s určitým konkrétním cílem, který by však měl velmi malý rozsah. Jejich destrukce
je ovšem technicky velmi jednoduchá.
Hlavní výhodou fotovoltaických článků je, že umožňují nezávislost na elektrizační soustavě a proto snižují
dopady případné destrukce centrálního zdroje elektrické energie.
Prakticky stejné závěry se zřetelem k možnému teroristickému napadení lze učinit pro sluneční kolektory, které
na rozdíl od fotovoltaických článků zásobují teplem a jejich pořizovací náklady jsou značně nižší, takže jsou více
rozšířeny.
Obrázek 16 Vývoj měrných investičních nákladů na fotovoltaické články a jejich prodej
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18.2.5 Větrné turbíny
Využití energie větru je oblast s nejrychlejším vývojem využití ve světě. Nejrozšířenější jsou generátory o
jednotkovém výkonu 600 až 1000 kW s třílistovým rotorem. V SRN dosahuje celkový výkon všech větrných
elektráren již 2 % celkové výroby elektřiny, v Dánsku dokonce 7 %. Dobré využití větrné energie však vyžaduje
příznivé geograficko-klimatické podmínky, které v ČR tak příznivé jako v některých jiných státech, zejména
přímořských, nejsou.
Nebezpečí teroristického útoku na větrné elektrárny je malé z důvodů podobných jako v případě palivových,
popř. fotovoltaických článků. Větrné generátory se obvykle staví na příhodných místech ve větším počtu, takže
jejich zničení by vyžadovalo vetší počet menších útoků. Na druhé straně je nevýhodou obvykle osamělé,
nehlídané stanoviště těchto elektráren, takže přístup k nim je bez problémů. Další možností by byl útok na
elektrickou centrálu, která zajišťuje provoz skupiny větrných generátorů. Oprava takového zařízení by však byla
snazší a bylo by ji možno uskutečnit v kratší době než při zničení většího počtu větrných generátorů.
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18.2.6 Decentralizace energetických zdrojů
Dosavadní vývoj energetických soustav a systémů v minulých stoletích směřoval k centralizaci zdrojů a ke
zvyšování jednotkových výkonů. Bylo to vyvoláno klesajícími měrnými náklady na pořízení i provoz
elektrárenských zdrojů se zvyšujícím se výkonem. Též tyto systémy vykazovaly vyšší termodynamickou
účinnost. Takto vzniklé úspory převážily náklady na nutné vybudování rozsáhlé přenosové a distribuční
soustavy. Vznikaly tak velkoelektrárny s instalovaným výkonem několika tisíc MW. Měrné náklady ovšem
klesají se zvětšujícím se výkonem hyperbolicky, takže při dosažení současných jednotkových výkonů znamená
další zvýšení výkonu jen nepatrné snížení nákladů. Přitom se však počaly uplatňovat stále více některé negativní
vlastnosti velkoelektráren. Jednou z těchto negativních vlastností je zvýšení nebezpečí výskytu velkých škod při
poruchách těchto zdrojů nebo rozvodného systému, ať už vzniklých spontánně nebo teroristickým útokem. Tyto
škody nejsou způsobeny jen nedodávkou energie, ale mnohem větší škody mohou nastat narušením životního
prostředí, což může být zejména závažné v případě havárie jaderných elektráren.
V současné době nelze zcela vyloučit teroristické útoky i na tyto centralizované energetické zdroje a je nutné
zavést ochranná opatření proti případným teroristickým útokům. Velké elektrárny by se tak měly stát v době
krize vojenskými objekty hlídanými policií, armádou nebo speciální bezpečnostní službou s příslušně vysokými
náklady. Avšak ani v tomto případě nelze stoprocentně nebezpečí výskytu destrukce provedené sofistikovaně a
účelově vyloučit.
Z předchozích úvah vyplývá, že decentralizace energetiky probíhající v současné době, která byla vyvolána
jednak změnami trhu s energií a jednak možnostmi nových energetických technologií, má další důsledek: snižuje
nebezpečí narušení zásobování energií a dalších škod v případě teroristického útoku.
Decentralizace energetiky je úzce spojena s využitím alternativních energetických zdrojů a kogenerace.
Praktické využití všech těchto alternativních zdrojů (s výjimkou velkých uhelných tepláren) předpokládá
realizaci malých jednotek rozptýlených v místech spotřeby. Již tento fakt znamená snížení dopadů teroristických
útoků, neboť útok na velké množství malých zdrojů je obtížnější než na jeden velký zdroj a zničení malého
zdroje je mediálně málo významné, takže cíle teroristů tak nemohou být splněny. Zůstává ovšem nebezpečí
útoku psychopatickými osobami, avšak s daleko menšími následky a většinou bez narušení životního prostředí.
Využití alternativních energetických zdrojů se tak jeví jedním z nejúčinnějším opatřením snižujícím dopady
teroristických útoků v oblasti energetiky (vedle ostatních známých výhod, tj. lepšího využití primární energie,
snížení produkce znečišťujících látek, zvýšení spolehlivosti dodávek energie při poruchách zařízení a v mnoha
případech i snížení konečné ceny energie).
Otázkou zůstává, zda decentralizace energetických systémů použitím alternativních energetických zdrojů je
reálná také s ohledem na ostatní technicko-ekonomicko-environmentální ukazatele a zda je reálné také její další
rozšíření v příštích letech. V dalším jsou uvedeny závěry některých prognostických studií o dalším vývoji
alternativních energetických zdrojů.
Předpokládá se, že se měrné investiční náklady na alternativní zdroje (které jsou v některých případech vyšší než
klasické energetické zdroje) sníží nejen v důsledku vývoje technologie, ale především v důsledku výroby
velkého počtu kusů, jak ukazují následující údaje.
Relativní snížení investičních nákladů při relativním zvýšení kumulované výroby 1000x (Rogner 1996):
snížení na %
Biomasa

60

sluneční kolektory

35

větrné elektrárny

25

plynové turbíny

18

fotovoltaika

8

Předpoklad, že v příštích letech povede snaha o výrobu a dodávku energie s co nejnižšími náklady a s co
nejnižším nebezpečím znečištění životního prostředí vede v analyzovaných scénářích k radikálnímu snížení
spotřeby energie. V následující tabulce 3 jsou např. uvedeny výsledky scénáře zpracovaného pro Evropskou
komisi. Scénář vychází z roku 1985 a uvažuje spotřebu
primární energie v pěti evropských zemích
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v roce 2020 ve třech variantách: v referenční s klasickým vývojem energetiky, ve variantě, která splňuje
kritérium minimálních nákladů a ve variantě s minimálním nebezpečím znečištění životního prostředí.
Tabulka 3 Scénáře využívání primárních zdrojů energie zpracované pro Evropskou komisi
Technologie

1985

2020
referenční

2020
min.náklady

2020
min. riziko

uhlí

251

309

137

26

olej

500

481

210

177

plyn

232

287

241

220

součet fosilní

983

1077

588

423

jaderná

124

185

3

0

voda

45

37

50

50

vítr a slunce

0

0

5

40

biomasa

6

4

13

93

součet obnov.

51

41

68

183

celkem

1158

1303

659

606

%

100

113

57

52

Uvedené dva příklady byly vybrány z většího počtu prognostických studií s v podstatě stejným výsledkem, aby
ilustrovaly pravděpodobný očekávaný vývoj energetiky ve světovém, popř. evropském měřítku. Je velmi
pravděpodobné a reálné, že v důsledku nutné ochrany životního prostředí, vývoje alternativních energetických
technologií, ekonomických tlaků a v neposlední řadě též v důsledku nutnosti snížení dopadů teroristických akcí
se bude energetika vyvíjet směrem k většímu využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Povede to
nutně k decentralizaci energetických zdrojů, která se tak může stát jedním z nejúčinnějších opatření pro snížení
dopadů teroristických akcí.
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU
Zajištění všeobecné bezpečnosti obyvatelstva, majetku a obrana proti zločinným činnostem, za které je třeba
organizovaný teroristický útok považovat, je základní odpovědností státu a všech složek veřejného sektoru. Proto
také odolnost energetického systému ČR ve všech stupních proti teroristickým útokům nepochybně patří mezi
přední politické priority, neboť jak bylo v předešlých úvahách ukázáno, je energetika základním kamenem
politické i ekonomické stability státu. Tato odpovědnost je tak jednou z nejvýznamnějších činností všech resortů,
které povinnost zajišťovat bezpečnost proti zločinným teroristickým útokům navíc propojuje. Bezpečnost
občanů a majetku nemůže být součástí politiky jediné strany, neboť je povinnou službou, která je všem stupňům
řízení státu uložena Ústavou ČR. Proto by měla být zahrnuta do volebních programů všech demokratických
politických stran, a to jak pro parlamentní, tak zejména pro komunální volby.
Provedené rozbory ukazují, že zvýšení odolnosti energetického systému ČR proti terorismu a spolehlivost
zásobování domácností a ostatních sektorů národního hospodářství v krizových podmínkách, mimo běžně při
projektování uvažovaných selháních obsluhy či technologie, přesahuje možnosti jednotlivých energetických
společností.
Z pohledu nouzového plánování a krizového řízení je třeba zpracovat příslušné koncepce ve kterých budou
navržena vhodná opatření z oblasti prevence, připravenosti, zvládnutí a obnovy energetického systému a jeho
části v ČR.
Opatření, která mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti zásobování ČR energií, a která musí být sledována v rámci
nouzového a krizového plánování, jsou:
•

V dlouhodobém výhledu je nutné počítat s teroristickými útoky a aby jim bylo možné úspěšně
předcházet a čelit, je nutná součinnost veřejného a soukromého sektoru při posílení ochrany
citlivých částí energetických systémů.

•

S využitím pomocí silových složek (policie, armáda), je třeba v případě zhoršení bezpečnostní
situace státu zajistit přednostně ochranu zařízení, jejichž napadení může ohrozit životy a
dlouhodobě poškodit životní prostředí a destabilizovat společnost a stát. Jsou to především
nejenom jaderné elektrárny (obdobně jako tomu bylo dočasně v období po 11. září), ale i
chemické závody a podniky na zpracování ropy, těžební zařízení ropy a zemního plynu,
zásobníky zemního plynu, ropu a ropných produktů a nebezpečných chemických látek,
nadzemní částí plynovodů včetně objektů kompresorových stanic, nadzemní části ropovodů a
produktovodů, akumulační vodní elektrárny.

•

Doplněním předpisů o územním plánování působit na zvyšování odolnosti všech systémů
tvořících infrastrukturu hospodářství ČR, včetně zabezpečení jejich nouzové funkce.
Zpracovat matice odpovědnosti za jednotlivé fáze náležící do krizového řízení, jehož cílem je
zajistit trvale udržitelný rozvoj společnosti, tj. pro prevenci, připravenost, odezvu i obnovu.

•

Doplněním stavebních předpisů a projektových doporučení zajistit zvýšení odolnost citlivých
objektů spotřebitelských systémů (nemocnice, vybrané úřady, banky, velká nákupní střediska,
vybrané průmyslové provozy apod.) proti dlouhodobému výpadku zásobování elektřinou.

•

Zvláštní pozornost je třeba věnovat elektorenergetice, neboť většina jejich zařízení se nachází
na povrchu země a je tedy možné ji vyhledat a napadnout bez zvláštních pomůcek.

•

Zajistit kontrolovaný přístup k informacím z geografických informačních systémů GIS o
podzemních částech energetické infrastruktury, neboť v kombinaci s dostupnými osobními
geografickými pozičními systémy GPS umožňují snadné vyhledání a napadení důležitých
podzemních prvků energetické infrastruktury (potrubní systémy, telekomunikační systémy) a
to bez zvláštního rizika pro útočníky.

•

Zvýšit schopnost místních veřejných tepláren a závodních zdrojů elektřiny zásobovat ve
spolupráci s místním distribučním podnikem byty a další důležité objekty ve městech teplem a
elektřinou.

•

V případě potřeby zajistit rychlé nasazení mobilních náhradních zdrojů pro nouzové
zásobování venkovského obyvatelstva elektřinou.

•

Zajistit vydání informačních materiálů pro občany a podniky o postupu v nouzových situacích
velkého rozsahu a krizových situacích a možnostech diverzifikace a náhrady jednotlivých
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druhů energií.
•

I pro budoucnost zachovat schopnost uhelného průmyslu zajišťovat dostatečnou soběstačnost
zásobování ČR primární energií.

•

Podporovat snižování měrné spotřeby energií, podporovat opravy stávajícího fondu budov a
podporovat výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov.

•

Podporovat vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie.

•

Promítnout bezpečnostní kritéria při řešení energetických koncepcí krajů statutárních měst.

•

Promítnout bezpečnostní kritéria do provádění energetických auditů.

•

Vytvářet bezpečnostně orientované myšlení pracovníků státní správy i občanů.

Systém zvyšování odolnosti energetického systému ČR proti terorismu by měl být trvae prověřován a zlepšován
podle zásad ISO9001 (řízení jakosti), viz obr. 17.
Obrázek 17 Princip neustálého zvyšování odolnosti energetického systému ČR proti terorismu
Inventarizace procesů z hlediska
nebezpečí výskytu teroristických
útoků

bezpečí
ekologie
ekonomika

Monitorování stanovených cílů a
interpretace výsledků

Vyhodnocení výsledků a
návrh na zlepšení procesu

(Pramen: CityPlan)
Bude třeba následujících kroků pro vytvoření nové bezpečnostní strategie proti ohrožení teroristickými útoky:
•

formulace hlavního smyslu zvýšení bezpečnosti zásobování ČR energií (bezpečnostní
koncepce z hlediska globálního terorismu)

•

formulace žádoucího cílového stavu (bezpečnostní vize z hlediska globálního terorismu)

•

provedení analýzy vnějších faktorů (včetně mezinárodních), které výrazně ovlivňují
energetické společnosti při jejich plnění

•

provedení vyhodnocení jednotlivých částí energetického systému na úrovni konkrétních
energetických společností

•

analýza silných a slabých stránek s vnějšími příležitostmi a ohroženími (SWOT analýza) pro
naplnění bezpečnostní vize, posouzení reálnosti a identifikace hlavních problémů
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•

definice strategických oblastí zvýšení odolnosti energetické infrastruktury proti teroristickým
útokům (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění bezpečnostní vize,
stanovení důležitosti jednotlivých oblastí a vymezení jejich vzájemných vztahů)

•

formulace strategických záměrů (klíčových dlouhodobých tendencí vývoje v jednotlivých
strategických oblastech, na něž se zaměří úsilí o naplnění bezpečnostní vize)

•

formulace dílčích cílů zvýšení odolnosti energetické infrastruktury proti teroristickým útokům
(konkretizace jednotlivých strategických záměrů do podoby střednědobých kroků)

•

zpracování akčních plánů pro zvýšení odolnosti energetické infrastruktury proti teroristickým
útokům (stanovení konkrétních úkolů nutných pro realizaci dílčích cílů, včetně termínů,
odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění)

•

stanovení strategických indikátorů pro posouzení odolnosti energetické infrastruktury (výběr
kritérií hodnocení průběhu a výsledků uskutečňování strategických záměrů)

•

uskutečnění akčních plánů (provádění praktických opatření v rámci plnění jednotlivých dílčích
cílů a úkolů)

•

vytvoření monitorovacího systému pro sledování, měření a vyhodnocování průběhu a
výsledků uskutečňování strategických záměrů podle strategických indikátorů bezpečnosti
energetické infrastruktury

•

adaptace (úprava akčních plánů, strategických záměrů a dílčích cílů nebo celkové vize
v závislosti na průběhu a výsledcích realizace akčních plánů, na výsledcích monitoringu, na
vývoji bezpečnostní situace a na změnách ve vnějším prostředí)

•

Výsledkem by mělo být dosažení takového stavu, že se podstatně znesnadní a omezí napadení
energetického systému jako vhodného terče teroristického útoku pro dosažení hospodářské a
politické destabilizace státu.
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Tabulka dle nařízení vlády č. 195/2001
GJp/rok
72 850
2 142
0
1 012 211

ČU
MW
GJ/rok
8 45 167
1
1 392
0
0
72 904 815

Individuální vytápění
49 668
Individiviuální přípr. TUV
technologie
25 324
osvětlení
Zdroje el. a CZT 1 012 211
Ztráty systému
-

5 30 794
3 15 765
72 904 815
- 135 828

24 692
3 166 166
-

5
4
141
-

81

3 239 992

150

Energetické Do 0,2 MW
zdroje
0,2 – 3 MW
3,0 – 5 MW
Nad 5 MW

Celkem přímá spotřeba
Celkem
1 087 203

GJp/rok

TTO
MW

GJ/rok

1 087
ZP
MW
104
141
57
428

GJp/rok
72 260
1 566
0
3 166 166
49 134

0
0
0
129 929

0
0
0
202

0
0
0
93 549

GJp/rok
707 780
813 944
140 061
542 321

129 929
-

202
-

93 549
36 380

343 779
137 511
1 722 816
-

51 292 212
20 116 885
660 1 484 780
- 310 229

129 929

202

2 204 106

731 2 204 106

HU
MW
8
1
0
141

GJ/rok
GJp/rok
601 613
0
699 992
29 397
120 452
45 169
471 819
0
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GJ/rok
44 801
1 018
0
2 918

GJp/rok
63 250
16 100
0
0

Koks
MW
8
5
0
0

GJ/rok
45 540
11 592
0
0

5
9
13

30 463 42 896
15 356 36 454
2 918
275 918
3 239

79 350

OZE
MW

GJ/rok

GJp/rok
0
5 550
0
0

Dřevo
MW
0
2
0
0

GJ/rok
0
4 496
0
0

26 596
30 537
22 218

5 550
-

2
-

79 350

5 550

2

GJp/rok

LPG
MW

GJ/rok

GJp/rok
0
1 335
0
58 286

LTO
MW
0
1
0
40

GJ/rok
0
1 121
0
48 960

4 496
1 055

59 620
-

41
-

50 081
9 539

5 550

59 620

41

59 620

Energetické zdroje celkem
GJp/rok
MW
GJ/rok
916 140
128 737 121
881 942
154 754 720
185 230
75 158 846
4 908 912
883 4 437 398

0
1
18
0

0
24 987
38 394
0

0
11 908
0
0

0
2
0
0

0
10 122
0
0

74 566
-

19
-

63 381
11 185

11 908
-

2
-

10 122
1 786

485 477
137 511
1 960 931

66 380 065
20 116 885
739 1 674 517

4 308 306

415 3 916 620
804 138

74 566

19

74 566

11 908

2

11 908

6 892 225

1 240 6 892 225
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A) Výpočet energetických ukazatelů územního obvodu řešeného území - vztahy
Na základě sestavené energetické bilance řešeného území a jeho bilančních obvodů a dalších dostupných
demografických a ekonomických údajů je účelné stanovit základní ukazatele energetické statistiky, kterými
jsou:

•
•
•
•
•

ukazatelé energetické vybavenosti
ukazatelé územních energetických potřeb
ukazatelé měrné spotřeby energie
ukazatelé měrných emisí účinnosti
ukazatelé energetické účinnosti

1. Ukazatelé energetické vybavenosti
1.1) Elektrická vybavenost domácností
Ved:

Wd
Pdom

=

1 940

kWh/domácnost

1.2) Tepelná vybavenost obyvatelstva tepelnými zdroji (ve spotřeb.systémech v daném území *
Vto:

Pit
Mo

=

11,58

kWt/obyvatele

1.3) Plynofikační vybavenost (ve spotřeb.systémech v daném území * )
VZPo
:

Pip
Mo

=

m3/hod, obyvatele

0,52

2. Ukazatele územních energetických potřeb
2.1) Tepelná hustota (zahrnuje spotřebitelské systémy v území * )
hte:

Pit
Ru

=

MWt/km2

11,495

2.2) Elektrická hustota (zahrnuje spotřebitelské systémy v území * )

et:

Pme
Ru

=

MWe/km2

0,816
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3. Ukazatelé měrné spotřeby energie/rok

3.1) Měrná spotřeba primárních energetických paliv ( zahrnuje spotřebitelské systémy v území *)

mpez:

PEZ
Mo

=

75,23

GJ/obyvatele

3.2) Měrná spotřeba el. energie ( zahrnuje spotřebitelské systémy v území *)

mel:

We
Mo

=

15,19

GJ/obyvatele
kWh/obyvatele

4 221

3.3) Měrná spotřeba tepla na vytápění a TUV (zahrnuje spotřebitelské systémy v území *)

mvyt:

Qt
Mo

=

32,98

GJ/obyvatele
kWh/obyvatele

9160

3.4) Měrná spotřeba zemního plynu ( zahrnuje spotřebitelské systémy v území *)
mzp:

Mzp
Mo

=

21,56
5 988

GJ/obyvatele
kWh/obyvatele

3.5) Měrná spotřeba kapalných paliv ( zahrnuje spotřebitelské systémy v území *)
mkp:

Mkap
Mo

=

1,97
547

GJ/obyvatele
kWh/obyvatele

3.6) Měrná spotřeba tuhých fosilních paliv ( zahrnuje spotřebitelské systémy v území *)

mtpf:

Mtpf
Mo

=

50,15
13 931

GJ/obyvatele
kWh/obyvatele
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4. Měrné emise
4.1) Měrné emise na výrobu tepla

memis:

Memis
Q

=

6,03

kg/GJ

4.2 - 4.7) Měrné emise na výrobu tepla pro látky : tuhé, SO2, NOx, CO, CxHy, CO2
Měrné emise tuhých látek na výrobu tepla
Měrné emise SO2 na výrobu tepla
Měrné emise NOx na výrobu tepla
Měrné emise CO na výrobu tepla
Měrné emise CxHy na výrobu tepla
Měrné emise CO2 na výrobu tepla

3,98
0,77
1,02
0,22
0,04
73,35
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kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ

5. Ukazatelé energetické účinnosti
5.1) Průměrná účinnost výroby elektřiny a tepla z fosilních zdrojů

λ:

(Wf + Qf)* 100
Mzp + Mkap + Mtpf

=

85,6

%

Použité symboly včetně souhrnných dat:
Wd
We
Pit
Pip
Pme
Pez
Q
Qt
Mzp
Mkap
Mtpf
Memi

spotřeba el. energie domácnosti
spotřeba el. energie v území
instalovaný výkon zdrojů tepla v území
instalovaný výkon v RS zemního plynu v území
maximální odběr el. výkonu v území
primární palivo spotřebované v území
výroba tepla
výroba tepla na vytápění a TUV v území
spotřeba zemního plynu v území
spotřeba kapalných paliv (TTO,LTO,LPG) v území mimo

80 385
431 530
1 184
53 200
84
7 692 300
5 619 449
3 371 669
2 204 130

mobilní zdroje

201 460
5 127 880

spotřeba tuhých fosilních paliv
celková produkce emisí (bez CO2)

33 877

MWh/r
MWh/r
MW
m3/h
MW
GJ/r
GJ/r
GJ/r
GJ/r
GJ/r
GJ/r
t/r

s

Wf
Qf
Mo
Pdom
Ru

*

elektřina z fosilních paliv
teplo z fosilních paliv
počet obyvatel
počet domácností
rozloha území

250 064
5 549 159
102 246
41 425
103

MWh/r
GJ/r

km2

spotřebitelské systémy v území: bytová sféra, podnikatelský sektor, terciární sféra

B) Odhad potenciálu úspor energie
V souladu s vládním nařízením č. 195/2001 Sb. je třeba potenciál úspor energie členit na:
• potenciál úspor energie ve výrobních a distribučních systémech a to:
- potenciál dostupný
- potenciál ekonomicky nadějný
• potenciál energie v distribučních systémech a to:
- potenciál dostupný
- potenciál ekonomicky nadějný
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I. Potenciál úspor energie ve výrobních a distribučních systémech je vhodné formulovat v této
podobě:

Druh systému
37

dostupný
GJ
398 278

0

0

0

0

0

0

-

5 908

0,50%

-

2 954

0,25%

-

404 186

-

-

135 714

-

MW
Velké zdroje energie včetně
distribučních systémů
Střední zdroje energie včetně
distribučních systémů
Distribuční systémy elektrické
energie
Potenciál úspor celkem

Potenciál úspor/rok
ekonomicky nadějný
%
MW
GJ
%
9%
12
132 759
3%

II. Potenciál úspor energie ve spotřebitelských systémech je vhodné formulovat v členění:
-

bytová sféra
podnikatelský sektor
terciární sféra

II.1 Bytová sféra
Bytová sféra
Druh systému
MW
Vytápění
TUV
Technologie
Osvětlení
Potenciál úspor celkem

31
3
5
5
44

dostupný
GJ
220 145
13 217
21 973
8 371
263 706

Potenciál úspor/rok
ekonomicky nadějný
%
MW
GJ
%
41%
10
75 172
14%
16%
1
4 130
5%
38%
2
7 517
13%
76%
2
2 754
25%
38%
15
89 573
13%

II.2 Podnikatelský sektor

Druh systému
Vytápění
TUV
Technologie
Osvětlení *
Potenciál úspor celkem

Podnikatelský sektor
Potenciál úspor/rok
dostupný
ekonomicky nadějný
MW
GJ
%
MW
GJ
%
26
188 912
50%
9
64 230
17%
6
23 251
16%
2
7 266
5%
29
315 338
35%
10
108 116
12%
12
21 798
75%
4
7 266
25%
73
549 298
38%
25
186 878
13%

* hodnoty pro osvětlení vycházejí z odborných odhadů viz………………………………………?
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II.3 Terciární sféra

Druh systému
MW
Vytápění
TUV
Technologie
Osvětlení *
Potenciál úspor celkem

17
2
4
3
26

Terciární sféra
Potenciál úspor/rok
dostupný
ekonomicky nadějný
GJ
%
MW
GJ
%
121 232
50%
6
41 219
17%
7 112
16%
1
2 223
5%
38 188
35%
1
13 093
12%
6 062
75%
1
2 021
25%
172 594
43%
9
58 555
14%

Potenciál úspor ve spotřebitelských systémech - souhrn

Druh systému
Sektor
Bytová sféra
Podnikatelský sektor
Terciární sféra
Potenciál úspor celkem

Potenciál úspor ve spotřebitelských systémech
Potenciál úspor/rok
dostupný
ekonomicky nadějný
MW
GJ
%
MW
GJ
%
44
73
26
143

263 706
549 298
172 594
985 598

38,3%
37,8%
42,7%
38,7%

15
25
9
48

89 573
186 878
58 555
335 005

13,0%
12,9%
14,5%
13,2%

C) Potenciál pro využití obnovitelných zdrojů energie
V souvislosti s podmínkou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je nutno formulovat velikost
dosažitelného potenciálu pro využití obnovitelných zdrojů energie. Tento potenciál je třeba členit podle
jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie a specifikovat jejich využitelný energetický obsah.

III. Výsledek vyhodnocení potenciálu obnovitelných zdrojů energie

Druh obnovitelného zdroje energie
Geotermální energie
Energie biomasy
Energie slunce
Vodní energie
Energie větru
Celkový potenciál obnovitelných zdrojů energie

Využitelný potenciál [GJ/r]
5 00
43 542
27 716
0
0
71 758
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D) Vyhodnocení vlivu na ovzduší území
Vyhodnocení je nutno provést v souladu s nařízením vlády č. 195/2001 Sb. v podobě výpočtu ročního objemu
emisí sledovaných škodlivin ( t/rok ).
Výpočet je proveden na bázi emisních faktorů dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.
Tabelární podoba výstupů odpovídá přílohové části nařízení vlády č. 195/2001 Sb.
REZZO EMISE
v t/rok
tuhé
SO2
NOx
1
CO
CxHy
CO2
tuhé
SO2
NOx
2
CO
CxHy
CO2
tuhé
SO2
3
NOx
CO
CxHy
CO2
tuhé
SO2
NOx
celkem
CO
CxHy
CO2

ČU

HU

4 537
702
370
21
6
95 238
4
1
1
0
0
193
14
27
4
112
22
5 784
4 555
731
374
133
28
101 216

17 634
3 225
1 132
94
26
273 988
4
2
0
0
0
157
32
64
13
189
37
6 110
17 670
3 291
1 145
284
64
280 256

KOKS
0
0
0
0
0
0
56
7
4
1
0
1 809
12
25
3
104
20
7 005
67
32
8
104
21
8 813

DŘEVO
0
0
0
0
0
0
6
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
1
0
0
0
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LTO
14
68
68
4
2
20 887
0
0
0
0
0
104
0
0
0
0
0
0
14
68
68
4
2
20 991

ZP
0
0
67
4
0
32
1
3
51
9
2
53
0
0
34
7
1
42
1
3
152
20
3
127

BP
0
0
0
0
0
0
42
199
3 988
665
133
0
0
0
0
0
0
0
42
199
3 988
665
133
0

LPG
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
764
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
764

Celkem
22 186
3 995
1 636
123
35
390 145
112
213
4 047
675
135
3 080
58
117
54
412
81
18 942
22 356
4 324
5 736
1 209
252
412 166
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