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1. ÚVOD 

Jak je uvedeno v zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, 
územní energetická koncepce je strategickým dokumentem města na období 20 let. 
Stanovuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni města.  

Cíle územní energetické koncepce  vycházejí z priorit a cílů Státní energetické 
koncepce a jejich aplikace na území města a zahrnují zejména: 

� Zvýšení energetické účinnosti ve výrobě a distribuci tepla 

� Maximalizaci energetických úspor ve všech spotřebitelských sektorech 

� Snižování energetických nároků v nové zástavbě 

� Podpora hospodaření města s palivy a energií 

� Podpora využití obnovitelných zdrojů energie na území města, ve zdrojích 
soustavy CZT, v decentralizovaných zdrojích a v jednotlivých budovách 

� Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti v zásobování města Jablonec nad Nisou 
palivy a energií. 

Obsah ÚEK je stanoven zákonem č. 406/2000 Sb., v platném znění, a zahrnuje: 

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

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

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

uplatnitelných pořizovatelem koncepce. 

Podrobnosti ÚEK jsou stanoveny Nařízením vlády č.195/2001 Sb. k zákonu č. 
406/2000 Sb., v platném znění. 

Aktualizovaná ÚEK navazuje na územní energetickou koncepci, která byla 
vypracována společností SEVEn v roce 2004. Aktualizace byla městem zadána 
v roce 2007 s požadavkem aktualizovat tu část ÚEK, která se zabývá zásobováním 
města teplem. V souladu s tímto zadáním zahrnuje aktualizovaná ÚEK: 

� Návrh a posouzení variant možného rozvoje v soustavě CZT na území města 
Jablonec nad Nisou, 

� posouzení technického i ekonomického potenciálu energetických úspor 
v takovém územním členění, aby bylo možné spočítat vývoj ve spotřebě paliv a 
energie po jednotlivých urbanistických obvodech a zejména propočíst potenciál 
úspor u objektů, zásobovaných ze soustavy CZT; 

� posouzení možných nových odběrů pro CZT, zejména na rozvojových plochách 
pro zástavbu.  

Aktualizovány byly také bilance výchozího stavu ve spotřebě paliv a energie, emise 
znečišťujících látek na území města a potenciál úspor energie. ÚEK byla provázána 
s územním plánem a byly propočteny energetické nároky zástavby na rozvojových 
plochách. Spolu s tím byly vytvořeny nové návrhové varianty rozvoje energetického 
hospodářství na území města a doporučen způsob zásobování jednotlivých 
urbanistických obvodů města palivy a energií. 

Aktualizovaná ÚEK byla zpracována s využitím původně zpracované ÚEK, a 
vychází také ze Strategického plánu města, z ÚEK Libereckého kraje, z cílů 
Programu ke zlepšení kvality ovzduší zóny Libereckého kraje a z požadavků 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
8 

stanovených v zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a v Národním programu 
snižování emisí z roku 2006: 

� snížit ve výhledu emise škodlivin do ovzduší, pro které jsou stanoveny limitní 
hodnoty (v konečném objemu emisí a v jejich koncentraci v ovzduší) 

� přispět k dosažení souladu obce s požadavky v ochraně ovzduší (k odstranění 
imisní zátěže v problémových územích) a v této souvislosti mj. preferovat 
ekonomicky efektivní dodávku CZT před umisťováním nových zdrojů v území (§ 
3, odst. 8 Zákona); 

� maximalizovat možnosti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů 
energie a energeticky využitelných odpadů na území města; 

� dbát na snižování emisí tuhých prachových částic ze spalování paliv v malých 
zdrojích znečištění – a to i při využití biomasy; 

� podporovat využívání nespalovacích technologií využití obnovitelných zdrojů 
energie. 

Role m ěsta ve vztahu k energii  

Obsah aktualizované ÚEK a způsob, jakým je navržena realizace ÚEK do roku 
2027 vychází z rolí, jaké město ve vztahu k výrobě, rozvodu, distribuci a užití 
energie zastává – je výrobcem, spotřebitelem (a správcem svého majetku), 
regulátorem a mělo by být i iniciátorem (hrát aktivační a motivační úlohu). 

Obrázek 1: Postavení m ěsta ve vztahu k výrob ě, distribuci a spot řebě energie 

 
 

Tabulka 1: Úkoly m ěsta v jeho jednotlivých rolích 

Role města Úkoly v dané oblasti 

Město jako výrobce 
a distributor 
energie  
 
 

Jablonecká teplárenská a realitní byla založena v roce 1994 městem 
Jablonec nad Nisou. V letech 1998 a 1999 došlo k navýšení 
základního jmění společnosti na 301 mil. Kč a převodu veškerého 
teplárenského majetku z města na JTR. Od července 2001 je 
strategickým vlastníkem akcií společnost MVV Energie CZ, město 
vlastní 34,22 % akcií společnosti JTR. Svá vlastnická práva 
uplatňuje prostřednictvím svých funkcí v orgánech společnosti JTR, 
a.s. a je tedy i jeho úlohou dodávat energii domácnostem/službám, 
popř. dalším subjektům na území města. 

Město jako 
spot řebitel energie  
 

Město/obec vlastní budovy a provozuje služby pro potřeby svých 
obyvatel. Musí nabídnout co nejkvalitnější služby a současně co 
nejlepší životní podmínky pro své obyvatele tím, že sníží spotřebu 
energie, a tedy i výdaje za energii. Město hradí náklady za energii v 
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následujících oblastech: 
• Budovy ve vlastnictví města, např. 

- administrativní budovy 
- školy 
- kulturní zařízení 
- sportovní zařízení 
- zdravotnická a sociální zařízení 

• Dopravní služby ve městě, např. 
- vozidla služeb 
- vozidla pro sběr komunálního odpadu 
- vozidla a mechanismy pro údržbu místních komunikací a 

veřejné zeleně 
- vozidla městské veřejné dopravy 

• Zařízení městských služeb, např. 
- veřejné osvětlení 
- dodávka vody, čištění odpadních vod 
- městská policie. 

Město jako správce 
obecního majetku  

Město Jablonec nad Nisou  vlastní domy, v nichž se nacházejí 
nájemní byty pro obyvatele města, obchody a provozovny služeb. I 
přesto, že spotřebu energie v těchto objektech platí nájemci bytů a 
nebytových prostorů, může město svoji politikou ovlivnit jejich 
spotřebu energie a tím i výdaje za energii.  

Město by proto mělo k této problematice přistupovat aktivně a 
vypracovat strategii zlepšování tepelně-technických vlastností 
objektů za účelem snížení výdajů na vytápění. U nové výstavby 
nájemních bytů by obec měla do budoucna upřednostňovat projekty 
s nízkou spotřebou energie. 

Město jako 
regulátor  

Město má v návaznosti na rozsah delegovaných pravomocí 
zodpovědnost za přípravu a schválení územního plánu., určuje nový 
územní rozvoj, plánuje nové obytné a průmyslové zóny spolu s 
příslušnými aktivitami a dopravními toky.  

Mezi nejdůležitější součásti územního plánu z hlediska energetiky 
patří zajištění vhodných koridorů pro liniové energetické sítě včetně 
jejich ochranných pásem a zajištění potřebných veřejně 
prospěšných staveb tvořících součást veřejně užívaných 
energetických systémů.  

Město rovněž může ovlivnit kvalitu nových staveb z hlediska tepelně-
technických parametrů kontrolou souladu s platnými nebo 
doporučovanými hodnotami norem při povolovacím stavebním 
řízení. 

Město jako iniciátor  Město jako významný odběratel energie svým chováním do jisté 
míry předurčuje i chování dodavatelů jednotlivých forem energie a 
působí na ostatní odběratele na svém území.  

Kromě kontroly a snižování vlastních nákladů mohou města pomoci i 
domácnostem a ostatním subjektům snížit platby za energii 
přípravou a iniciováním nejrůznějších informačních a osvětových 
akcí. Již dnes tvoří totiž náklady na energii významnou položku ve 
výdajích obyvatel města. V souvislosti s postupným narovnáváním 
cen energie pro obyvatelstvo dochází k tomu, že u některých 
kategorií obyvatel (důchodci, mladé rodiny s dětmi, nezaměstnaní) 
mohou výdaje přesahovat únosnou míru, hrozí mj. návrat 
k využívání tuhých paliv (uhlí) s dopady na kvalitu ovzduší. 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
10 

2. ANALÝZA ÚZEMÍ M ĚSTA JABLONCE NAD NISOU 

2.1 Základní charakteristika m ěsta 

Město Jablonec nad Nisou leží na severu České republiky, v Libereckém kraji, asi 
100 km severně od Prahy a 12 km východně od Liberce – metropole severních 
Čech. Poprvé je Jablonec nad Nisou připomínán v historických pramenech v roce 
1356.  

V roce 1808 byl Jablonec povýšen 
na městys, proslulý jako 
průmyslové sklářské centrum. V 
šedesátých letech 19. století 
zažívala sklářská výroba 
konjunkturu a jablonecké zboží se 
stalo ve světě pojmem. Dokladem 
bohatství města byla stavba dnešní 
Staré radnice, okresní nemocnice, 
umělecké průmyslové školy, 
městského parku a železnice. Ve 
městě vyrostly desítky honosných 
domů a obchodních paláců neobyčejně čisté secesní architektury. V roce 1892 byla 
vysvěcena nově postavená židovská synagoga. V prvním desetiletí 20. století 
vznikly i budovy okresního soudu, městského divadla, městských lázní a 
starokatolického kostela. Byla vybudována jablonecko-mšenská údolní přehrada, 
která ještě více zdůraznila zahradní, bezmála lázeňský, charakter města. 

Jablonec a jeho okolí je také v současnosti znám především jako místo bižuterního 
a sklářského průmyslu. Neméně velkou tradici má ve městě také výroba pohonných 
jednotek a autodílů pro automobilový průmysl. Významnou pozici průmyslové 
výroby v Jablonci dokládá fakt, že podle průzkumu  uskutečněného v roce 1999 
byla ve městě v tomto výrobním sektoru zaměstnána více jak jedna třetina 
práceschopného obyvatelstva. Pokud jde o zemědělství, to má vzhledem k 
(pod)horskému charakteru oblasti, ve které se město nachází, a extrémně nízkému 
podílu orné půdy pouze okrajový význam. 

Základní informace o řešeném území: 

� Správní obvod města Jablonec nad Nisou zahrnuje katastrální území: Jablonec 
nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad Nisou, 
Rýnovice a Vrkoslavice. 

� Počet trvale žijících obyvatel:  44 193 (k 1. 1. 2006) 
� Rozloha: 31,35 km2 
� Nadmořská výška: 380 - 758 m.n.m 

Sídelní útvar města Jablonce se nachází ve velmi členitém terénu – v hluboce 
zaříznuté údolní kotlině Lužické Nisy, která dále pokračuje severozápadním 
směrem k Liberci. Vzájemná blízkost obou měst vytváří největší sídelní aglomeraci 
v regionu s takřka 150 tisíci obyvateli. Jablonec nad Nisou leží v průměrné 
nadmořské výšce 500 m n. m. mezi výběžky Jizerských hor a Černostudničního 
hřebene.  Zastavěné plochy sídelního útvaru pokrývají svažité údolí v nadmořských 
výškách od cca 440 m n.m. v údolí Nisy až po horní partie na svazích ve výškách 
520 až 530 m n.m. Převýšení okolního terénu je značné, nejvýraznější 
z Jihovýchodu, řádově 670 až 780 m n.m.  
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2.2 Klimatické údaje 

Klimatické podmínky města vycházejí z podhorské polohy města - místní podnebí je 
charakteristické celoročně nižšími teplotami, častými a vydatnými srážkami a 
intenzivními větry. Dlouhodobá průměrná denní teplota vzduchu ve městě činí 
5,5oC a každoročně zde naprší mezi 1100 – 1200 mm srážek.  

Specifickým faktorem zdejšího klimatu je nižší počet slunečních dnů a naopak více 
dnů se sněhovou pokrývkou oproti jiným regionům i celé republice. To má za 
následek delší (o)topné období (tzn. počet dnů, v kterých by se mělo vytápět), a 
tedy i celoročně vyšší spotřebu tepla na vytápění. 

� Průměrné trvání slunečního svitu: 1642 h/rok 
� Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 101,7/rok 

Klimatické poměry jsou důležité pro výpočet spotřeby tepla na vytápění. Jsou 
vyjádřeny délkou (počtem dní) topného období a průměrnou teplotou ve dnech 
topného období a z toho vypočtených tzv. denostupňů. Denostupně a výchozí údaje 
pro jejich výpočet v posledních letech uvádí následující tabulka: 

Tabulka 2: Klimatické podmínky v Jablonci n.N. v le tech 1998-2006 

Rok 1998 1999 2000 2001 2005 2006 Průměr 
dle ČSN 

Délka topného období (ds) 248 247 225 251 252 241 256 

Prům. venkovní teplota (tes) 4,2 2,9 3,2 2,5 2,3 2,3 3,6 

Počet denostupňů (D20)* 3 918 4 216 3 782 4 392 4 459 4 294 4 198 

Opravný součinitel** 1,072 0,996 1,110 0,956 0,941 0,978 1 

průměrná teplota v jednotlivých dnech roku 
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Rozptylové podmínky města jsou zhoršeny špatným provětráváním údolí řeky Nisy.  
Ve směru severozápadním a západním je provětrávání města částečně blokováno, 
což má vliv zejména v ranních hodinách, kdy nastává radiační inverze. V údolí toku 
Lužické Nisy v erozní kotlině nastává často teplotní inverze vlivem rozdílných teplot 
vody a přilehlého území, oproti chladnějšímu proudění ze směrů JV (v zimním 
období). Teplotní inverze je nejmarkantnější v lednu a v únoru v podobě radiační 
inverze, provázené zvýšenými koncentracemi exhalátů z lokálních zdrojů, topenišť 
a domovních kotelen.   
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2.3 Administrativní členění města 

Územní obvod města Jablonec nad 
Nisou, který je předmětem 
aktualizace územní energetické 
koncepce, tvoří 8 katastrů 
původních obcí - nyní částí města. 
Vedle samotného katastru Jablonce 
n.N. to jsou: Jablonecké Paseky, 
Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč 
nad Nisou, Rýnovice a Vrkoslavice. 

Celková rozloha tohoto sídelního 
útvaru  činí více než 31 čtverečních 
kilometrů. Pro potřeby zpracování 
aktualizované územní energetické 
koncepce bylo město rozčleněno na 
urbanistické obvody (UO), kterých 
je na území města celkem 53.  

Spotřeba paliv a energie, výhledová poptávka po energii a potenciál úspor energie 
jsou vypočteny po těchto územních jednotkách.  

Obrázek 2: Člen ění m ěsta na urbanistické obvody 
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Tabulka 3: Sídelní struktura m ěsta po UO a jejich rozloha (v sestupném po řadí) 

UO KOD_ZSJ NAZ_ZSJ Plocha UO v m2 Obyvatelstvo 
úhrnem-celkem 

1 0559720 Jablonec nad Nisou-střed 380 467 2 130 
2 0559810 u Nisy 152 758 2 856 
3 0559990 Máchův Park 204 393 1 559 
4 0560060 Mánesova-Podzimní 381 017 3 105 
5 0560140 Šumava 211 093 1 622 
6 0560220 Za hrází 172 342 55 
7 0560310 Jablonecké Paseky 653 827 1 170 
8 0560490 Novoveská 386 508 718 
9 0560570 K Černé studnici 2 998 208 2 
10 0560650 Na hutích 570 705 611 
11 0560730 Vrkoslavice 550 293 705 
12 0560810 Pražská 460 262 1 942 
13 0560900 Žižkův vrch 389 892 2 153 
14 0561030 Rýnovice-Stará Osada 337 251 187 
15 0561110 Rýnovice-průmyslový obvod 613 039 11 
16 0561200 Lukášov 1 375 885 149 
17 0561380 Mšeno nad Nisou-U kapličky 212 630 2 182 
18 0561460 V Břízkách 3 190 669 0 
19 3029610 Sadová-Pasířská 212 145 1 848 
20 3029700 Na roli 236 212 323 
21 3029880 k Jindřichovu-jih 146 860 305 
22 3029960 Na Východě 282 448 975 
23 3030030 Dolina 391 302 1 284 
24 3030110 Dobrá Voda 195 280 59 
25 3030200 Na Střelnici 296 242 60 
26 3030380 Zelené údolí 354 332 216 
27 3030460 Rýnovice-Nová Osada 659 507 336 
28 3030540 Mšeno nad Nisou-Podlesí 376 358 2 439 
29 0679620 Horní Kokonín 1 323 418 713 
30 1332130 Proseč nad Nisou 1 252 727 610 
31 3066490 Proseč nad Nisou-Domovina 1 238 167 84 
32 3104330 U nemocnice 403 429 2 191 
33 3104410 Nad poštou 120 344 481 
34 3104500 Na Smetance 164 514 716 
35 3104680 U učiliště 151 794 278 
36 3104760 Sídliště Dolina 331 456 5 
37 3104840 Vrkoslavice-Petřín 371 442 606 
38 3104920 U pily 367 358 1 187 
39 3105060 Rýnovice-Janovská 966 399 1 661 
40 3105140 Mšeno nad Nisou-U Perly 160 966 2 500 
41 3105220 Mšeno nad Nisou-U Jelena 205 729 1 841 
42 3105310 Mšeno nad Nisou-U Navety 701 505 406 
43 3105490 Jablonecká přehrada 739 671 45 
44 3105570 Srnčí důl 283 434 0 
45 3105650 Střední Kokonín 782 061 745 
46 3105730 Dolní Kokonín 1 657 473 251 
47 3105810 Horní Proseč 1 574 863 120 
48 3105900 Prosečský hřeben 1 448 574 0 
49 3188170 Vysoká 98 906 1 299 
50 3188250 U Jabloneckých Pasek 178 118 169 
51 3188330 K Jindřichovu-sever 311 118 196 
52 3188410 Větrný vrch 94 506 30 
53 3188500 Nad střelnicí 63 193 130 

Zdroj: ČSÚ 
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3. ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE POPTÁVKY PO ENERGII 

Analytické práce v oblasti stávající spotřeby paliv a energie a způsobů zásobování 
předmětného území palivy a energií jsou nezbytné pro tvorbu návrhových variant a 
jejich rozsah vychází jak z potřeby řešení ÚEK, tak z Nařízením vlády č. 195/2001 
Sb. Práce v analýze současného stavu spotřeby paliv a energie a dodávkách paliv 
a energie zahrnují: 

� Rozbor území a všech relevantních podmínek pro stanovení energetických 
nároků jednotlivých spotřebitelských systémů 

� Získání dat od dodavatelů paliv a energie do území 

� Získání podkladů ke stanovení vlivu energetické spotřeby na životní prostředí 
� Sestavení energetických bilancí – spotřeby primárních zdrojů paliv a energie 

v řešeném území a bilanci konečné spotřeby (po přeměnách ve zdrojích pro 
výrobu dodávkového tepla)  

� Analýza poptávky po energii ve spotřebitelských sektorech, efektivnosti užití 
paliv a energie 

� Analýza současného využití obnovitelných zdrojů energie a energeticky 
využitelných odpadů 

� Analýzu možného snížení spotřeby paliv a energie, zejména v horizontu 
zpracování energetické koncepce (analýza potenciálu úspor) 

� Analýza dostupnosti a možného využití obnovitelných zdrojů energie 

� Analýza možností ve zvýšení výroby tepla a elektřiny v kombinované výrobě. 

Jednotlivé kapitoly zprávy odpovídají struktuře dle NV 195/2001 Sb. 

3.1 Spot řeba paliv a energie ve výchozím roce ÚEK  

3.1.1 Sestavení energetických bilancí 

Souhrnné energetické bilance jsou sestaveny jako:  

� bilance spotřeby primárních energetických zdrojů 

� bilance konečné spotřeby paliv a energie – tj. po přeměně vstupního paliva do 
zdrojů CZT na dodávkové teplo (a elektřinu) 

Energetické bilance jsou propočteny podle spotřebitelských sektorů, v členění dle 
druhu paliva, podle jednotlivých urbanistických obvodů města. Tento výpočet je 
výstupem výpočetního modelu, který pro sestavení bilancí využívá databázového 
zpracování a GIS. Podrobné bilance po urbanistických obvodech jsou samostatnou 
přílohou této zprávy a jsou z důvodů ochrany individuálních dat určeny pouze pro 
pracovní potřeby pořizovatele ÚEK, Města Jablonce nad Nisou. 

Vstupními daty pro sestavení energetických bilancí jsou zejména údaje: 

� ČHMÚ: údaje o spotřebě paliv a emisích ze zdrojů bodově sledovaných (REZZO 
1 a REZZO 2) 

� Údaje od dodavatelů paliv a energie do území (CZT, elektřina, zemní plyn) 

� ČSÚ: údaje ze Sčítání lidu, bytů a domů z roku 2001; 

� Podklady a údaje z Územního plánu města Jablonce nad Nisou 

� Podklady a údaje o výstavbě nových bytových i ostatních objektů 

� Údaje o spotřebě paliv a energie ve vlastních objektech města, energetické 
audity většiny objektů v majetku města. 
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Energetická bilance potřeb jednotlivých forem energie vychází z jejich skutečné 
spotřeby v daném konkrétním roce. Nejprve se odečte z primární spotřeby ta část, 
která zajišťuje technologické potřeby – např.: 

� technologické odběry v průmyslu a službách, 
� vaření (zemní plyn nebo elektrická energie) u obyvatelstva, 
� nutnou nezáměnnou elektrickou energii, 
� spotřebu tepla na TUV. 

Zbývající spotřeba paliva na vytápění se přepočte na průměrné klimatické 
podmínky. Následně je podle druhu spalovaného paliva a charakteru zařízení za 
pomoci účinností vypočítána konečná spotřeba. Zároveň s výpočtem bilancí 
energetických potřeb je ze vstupních údajů získána statistika primární spotřeby 
jednotlivých forem energie dle charakteru a účelu spotřeby, tím i vhodný podklad 
pro výpočet emisí základních škodlivin. 

3.1.2 Primární spot řeba paliv a energie 

Ke stanovení primární spotřeby paliv a energie slouží jednak detailní údaje o 
evidovaných spotřebách jednotlivých stacionárních zdrojů (REZZO 1, REZZO 2, 
REZZO 3 – rok 2005) a dodávkách paliv a energií z fakturačních databází hlavních 
distributorů, jednak modelově vypočtené údaje o spotřebě tuhých paliv pro vytápění 
v sektoru obyvatelstva. Výpočty vycházejí ze statistických šetření ČSÚ, jsou 
doplněny údaji o zástavbě v letech 2001-2006. K modelově vypočtené spotřebě 
tuhých paliv byla ve výsledné bilanci přiřazena skutečná (fakturovaná) spotřeba 
zemního plynu (2006), elektřiny (2006) a tepla ze sítí CZT (2006) z údajů 
distribučních společností. Výsledky jsou agregovány za území jednotlivých UO a 
dále na katastrální území a město Jablonec nad Nisou jako celek. 

Obrázek 3: Proces výpo čtu energetických bilancí 
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Jak ukazují následující grafické bilanční výstupy vyhodnocení spotřeby paliv a 
energie na území města Jablonce nad Nisou, rozhodujícím vstupním palivem je na 
území města těžký topný olej pro výrobu tepla v soustavě CZT, zemní plyn pro 
výrobu tepla (a elektřiny) ve zdrojích CZT a v průmyslu, v terciéru a 
v domácnostech, a elektřina, zejména pro nezáměnnou spotřebu ve všech 
sektorech.     

Obrázek 4: Primární spot řeba paliv a energie v roce 2005/6 v č len ění dle spot řebitelských 
sektor ů a druh ů paliva 
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Obr.č. S5 - Skladba primární spot řeby paliv a el.energie v území (GJ)
děleno dle sektoru spotřeby  - stávající stav, rok 2005/6
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V sektorech primární spotřeby převažuje spotřeba paliv pro výrobu tepla v soustavě 
CZT - 41 %, dalším sektorem jsou domácnosti s podílem 30% - jedná se pouze o 
spotřebu plynu, elektřiny a tuhých paliv v domácnostech, významnou spotřebu má 
také nevýrobní sféra.  

Obrázek 5: Primární spot řeba paliv a energie na území m ěsta, v č len ění dle sektoru spot řeby 

Obr.č. S1 - Skladba primární spot řeby  (GJ)
podíl sek torů - stávající stav, rok 2005/6
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Zdroj: Energetické bilance, Ing. O. Hrubý a ENVIROS 
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Obrázek 6: Primární spot řeba paliv a energie dle sektoru spot řeby  

 

Tabulka 4: Primární spot řeba paliv a elekt řiny na území m ěsta Jablonce nad Nisou, rok 
2005/6, GJ/rok, v člen ění dle katastrálních území 

Katastrální území Tuhá 
paliva 

Kapalná 
paliva Plynná paliva Elekt řina Celkový 

sou čet 
Jablonec nad Nisou 26 790 540 322 677 840  1 244 952 
Jablonecké Paseky 2 995  29 546  32 541 
Kokonín 6 267  113 990  120 257 
Lukášov 4 488  695  5 183 
Mšeno nad Nisou 8 196  95 877  104 072 
Proseč nad Nisou 13 397  13 951  27 348 
Rýnovice 5 308 357 833 110 587  473 728 
Vrkoslavice 4 361  67 180  71 541 
Celkový součet 71 801 898 154 1 109 666 152 993 2 079 622 

Zdroj: ENVIROS, HO Base - Ing. O. Hrubý 

Vývoj primární spotřeby paliv a energie mezi roky 2000/1 a 2005/6 ukazuje 
následující graf – došlo k výraznému snížení primární spotřeby paliv a energie a 
také ke změně ve struktuře paliv ve prospěch environmentální příznivější struktury: 
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Obrázek 7: Porovnání primární spot řeby paliv a vn ě jších dodávek elekt řiny mezi roky 2000/1 a 
2005/6, GJ/rok 
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Z uvedeného porovnání vyplývá pokles spotřeby TTO na výrobu tepla v roce 
2005/6, který byl nahrazen v tomto roce zemním plynem 

3.1.3 Spot řeba paliv a energie po p řeměnách 

Z primární spotřeby tepla v palivu a součinu účinnosti spalování, rozvodu a 
regulační účinnosti byla vypočtena spotřeba po přeměnách. Výsledná bilance 
spotřeby paliv a energie po přeměnách v členění dle sektoru spotřeby a druhu paliv 
a po úpravě na průměrné klimatické podmínky je uvedena v následujícím grafech a 
tabulce: 

Obrázek 8: Spot řeba paliv a energie po p řeměnách, v člen ění dle sektoru spot řeby 

Skladba spot řeby po p řeměnách  (GJ)
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Zdroj: Ing. O. Hrubý, HO Base 

Jak je z grafu zřejmé, rozhodujícím sektorem spotřeby paliv a energie po 
přeměnách, nebo také konečné spotřeby paliv a energie, jsou domácnosti, které 
v Jablonci nad Nisou spotřebovávají přes 52% spotřeby energie. Dalším 
významným sektorem jsou služby a občanská vybavenost, které spotřebovávají 
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25% konečné spotřeby paliv a energie (bez elektřiny) a konečně zpracovatelský 
průmysl a stavebnictví, které spotřebovaly v roce 2006 14,3% spotřeby paliv a 
energie (bez elektřiny). Znamená to, že se v Jablonci nad Nisou více než 80% 
energie spotřebuje v budovách. 

Tabulka 5: Spot řeba po p řeměnách, m ěsto Jablonec nad Nisou, v č len ění dle spot řebitelského 
sektoru a dle katastrálních území, GJ/rok, 2005/6 

Katastrální území  Průmysl Terciární 
sféra 

Doprava 
(budovy) 

Bydlení Elekt řina 
VO+MOP 

Celkový 
sou čet 

Jablonec nad Nisou 103 599 325 400  443 550  872 549 
Jablonecké Paseky 864 14 487  45 690  61 040 
Kokonín 27 224 28 781  40 566  96 571 
Lukášov  242  3 113  3 355 
Mšeno nad Nisou 78 712 44 974  163 265  286 951 
Proseč nad Nisou  5 509  20 245  25 754 
Rýnovice 50 965 20 841 3 209 34 588  109 603 
Vrkoslavice 3 217 22 094  30 855  56 165 
Nezařazeno    186 389 152 993 339 381 
Celkový sou čet 264 581 462 328 3 209 968 259 152 993 1 851 370 
Podíl na spot řebě 14,29% 24,97% 0,17% 52,30% 8,26% 100% 

Zdroj: ENVIROS, HO Base - Ing. O. Hrubý 

Co se skladby paliv a energie ve spotřebě po přeměnách týče, převládá spotřeba 
zemního plynu – 45,2%, dále spotřeba dodávkového tepla – 34 % a 18,3% činí 
spotřeba elektřiny, u které vstupní data neumožnila její rozdělení do sektorů 
spotřeby a území. Tuhá paliva činí na území města pouze doplňkové palivo 
v územích, kde není dostupný zemní plyn (v poslední době se vracejí některé 
domácnosti ke spalování tuhých paliv i tam, kde je zemní plyn zaveden).  

Obrázek 9: Spot řeba paliv a energie po p řeměnách v č len ění dle spot řebitelských sektor ů a 
druh ů paliva, 2005/6. GJ/rok 
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Tabulka 6: Spot řeba po p řeměnách, m ěsto Jablonec nad Nisou, v člen ění dle typu paliva a 
energie a dle katastrálních území, GJ/rok, 2005/6 

Katastrální území Tuhá 
paliva 

Kapalná 
paliva 

Plynná 
paliva CZT Elekt řina Celkový 

sou čet 

Jablonec nad 
Nisou 

16 482 1 552 542 709 311 806  872 549 

Jablonecké Paseky 1 832  23 481 35 727  61 040 

Kokonín 3 840  92 731   96 571 

Lukášov 2 805  551   3 355 

Mšeno nad Nisou 5 065  79 331 202 554  286 951 

Proseč nad Nisou 8 261  11 149 6 344  25 754 

Rýnovice 3 273 307 32 944 73 080  109 603 

Vrkoslavice 2 662  53 503   56 165 

Nezařazeno     339 381 339 381 

Celkový sou čet 44 219 1 860 836 399 629 511 339 381 1 851 370 

Podíl na spotřebě 
celkem 

2,39% 0,10% 45,18% 34,00% 18,33% 100% 

Také u spotřeby paliv a energie po přeměnách (přepočtené na průměrné klimatické 
podmínky) bylo provedeno porovnání se spotřebou v období let 2000/1 a 
následující grafy ukazují trendy vývoje spotřeby po přeměnách jak podle druhů 
paliv a energie, tak podle sektorů a také strukturální změny ve spotřebě celkem, ve 
které vzrostl podíl tepla z CZT a podíl zemního plynu ve spotřebě po přeměnách 
(lze také nazvat konečnou spotřebou paliv a energie) v období let 2000 až 2006. 
Spotřeba celkem poklesla o téměř 22 %.  

Obrázek 10: Vývoj spot řeby paliv a energie podle sektor ů spot řeby a podle typu paliva a 
energie (GJ/rok), zm ěny ve struktu ře spot řebovávaných paliv a energie mezi roky 2000/1 a 
2005/6 
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3.2 Analýza spot řebitelských sektor ů 

3.2.1 Sektor domácností 

Údaje o domovním a bytovém fondu , které jsou zásadními údaji pro výpočet 
spotřeby paliv a energie v územním členění, byly zpracovány jak po UO, tak podle 
stáří (doby výstavby), způsobu vytápění, podle materiálu nosných zdí, v členění na 
bytové a rodinné domy. Tyto údaje byly převzaty ze Sčítání lidu, domů a bytů 
(ČSÚ), které se konalo v roce 2001. Aby byly palivo-energetické a emisní bilance 
úplné, byla ve spolupráci s Městským úřadem došetřena nová výstavba po roce 
2001 - na základě vydaných kolaudačních rozhodnutí, do konce roku 2006, pro 
který byly k dispozici data od dodavatelských společností. 

Obrázek 11: Struktura bytového fondu v roce 2001 po  katastrálních částech m ěsta 

Katastrální území Trvale 
obydlené 

byty 
CELKEM 

z toho byty v 
rodinných 
domcích 

byty v 
bytových 
domech 

byty v ostatních 
budovách 

Jablonec nad Nisou 10762 2330 8226 206 
Jablonecké Paseky 1125 230 890 5 
Kokonín 644 520 115 9 
Lukášov 55 53 2 0 
Mšeno nad Nisou 3767 508 3247 12 
Proseč nad Nisou 307 208 96 3 
Rýnovice 794 297 490 7 
Vrkoslavice 510 441 65 4 
Celkem 17964 4587 13131 246 

Tabulka 7: Nová bytová výstavba v letech 2002 až 20 06 po katastrech m ěsta, domy celkem 

Katastr Objekt  Celkem po čet 
BD 

Celkem po čet 
RD 

Jablonec nad Nisou Bytový objekt  26 
Jablonecké Paseky Bytový objekt  1 
Kokonín Bytový objekt  12 
Lukášov Bytový objekt  3 
Mšeno nad Nisou Bytový objekt  14 
Proseč nad Nisou Bytový objekt 13 10 
Rýnovice Bytový objekt  21 
Vrkoslavice Bytový objekt  5 

Celkový sou čet  13 92 
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Obrázek 12: Struktura domovního fondu v roce 2001 

 

Zdroj: SLBD (ČHMÚ) a ENVIROS 
 

Celkové počty bytů k roku 2006 uvádí následující tabulka: 

Tabulka 8: Po čet byt ů na území m ěsta Jablonce nad Nisou k roku 2006 

Bytový a domovní fond celkem k roku 2006 do r. 2001  2001 až 2006 
Rodinné domy (RD) 1198 92 
Bytové domy (BD) 3600 13 
Domy celkem 5006 105 
Trvale obydlené domy 4677 92 
Trvale obydlené RD 3334 13 
Trvale obydlené BD 1181 105 
Byty v rodinných domech 4587 95 
Byty v bytových domech 13131 248 
Byty v ostatních budovách 246 0 
Byty celkem 17964 343 

V následujících grafech je charakterizován bytový a domovní fond Jablonce nad 
Nisou: 
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Obrázek 13: Údaje SLBD – charakteristika bytového a  domovního fondu 
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Zdroj: SLBD (ČSÚ) 

Veškeré údaje o domovním a bytovém fondu byly zpracovány podle jednotlivých 
urbanistických obvodů města. Následující graf vyjadřuje počty trvale obydlených 
bytů po urbanistických obvodech města a to zahrnutí nové zástavby po roce 2001. 
Ostatní obdobné grafy jsou uvedeny v Příloze.  
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Na území města Jablonec nad Nisou převládají v počtu domů rodinné domy, 
v počtu bytových jednotek byty v bytových domech (73% bytů celkem je v bytových 
domech). Stáří domů přesahuje u 60% rodinných domů a 47% bytových domů více 
než 60 let. Ze statistiky ČSÚ bylo možné zjistit počty domů a bytů po jednotlivých 
urbanistických obvodech: 

Obrázek 14: Bytová výstavba v Jablonci nad Nisou po dle materiálu nosných zdí 

 

 

Analýza sektoru domácností podle materiálu nosných zdí zjistila, že na území 
města je z uvedeného počtu bytů v bytových domech 64 % byt ů v panelových 
domech , postavených zejména v letech 1971 až 1990.  

Zejména na bytové domy se soustředila pozornost při stanovení potenciálu úspor 
paliv a energie na území města. Na základě detailního šetření údajů po všech 
bytových domech, které jsou připojeny na soustavu CZT, byla analyzována 
spotřeba těchto domů, provedená energeticky úsporná opatření, apod. 
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Obrázek 15: Zp ůsob vytáp ění jednotlivých byt ů v rodinných a bytových domech (BD) 
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 Zdroj: ČSÚ 

Spot řeba paliv a energie v domácnostech  

Spotřeba paliv a energie v domácnostech činí 52,3% ze spotřeby po přeměnách 
celkem. Ve spotřebě v domácnostech převažuje podílem 40 % spotřeba tepla ze sítí 
CZT, a potom zemní plyn s podílem 34 % na celkové spotřebě. 

Obrázek 16: Struktura spot řeby paliv a energie v domácnostech, 2005/6 
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Stále významná část bytového fondu je však vytápěna tuhými palivy – tento fond je 
jednak ve starších bytových domech, kde doposud nebylo vybudováno etážové 
vytápění, jednak v rodinných domech, které leží mimo distribuční sítě zemního 
plynu. V posledních letech se některé domácnosti k vytápění tuhými palivy vracejí 
z ekonomických důvodů, populární jsou také krbová kamna, spalující dřevo.  
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Tabulka 9: M ěrné ukazatele v domácnostech – hodnoty celkové spot řeby 

Ukazatel GJ/rok kWh/rok 

Spotřeba po přeměnách celkem (GJ/rok) 968 259 268 960 952 

Podlahová plocha bytů celkem (m2) 1 165 884 1 165 884 

Počet BJ celkem 17 964 17 964 

Počet  obyvatel celkem 44 193 44 193 

Měrná konečná spotřeba na bj 53,9 14 972 

Spotřeba po přeměnách v domácnostech na m2 podlahové plochy 0,83 231 

Měrná spotřeba v domácnostech na 1 obyvatele 21,9 6 086 

Spotřeba v domácnostech poklesla v letech 2005/6 na 86,8% v porovnání s rokem 
2001. V tomto poklesu je jednak zvýšení účinnosti navýšením spotřeby zemního 
plynu, pokračující investice do zateplování panelových domů a úsporné chování 
spotřebitelů. 

Následující graf ukazuje způsob užití energie v domácnostech: průměrně je využito 
60.6% energie na otop, 33,8% na ohřev teplé užitkové vody a zbývajících 16,5% 
spotřeby připadá na vaření a nezáměnnou spotřebu elektřiny. 

Spotřebě paliv a energie v domácnostech jako podíl z celkové spotřeby po 
přeměnách, a dále v členění dle účelu užití . 

Obrázek 17: Struktura spot řeby po p řeměnách, v domácnostech v č len ění dle ú čelu užití 

Struktura spot řeby energie po p řeměnách (%) 
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Zdroj:: Vlastní výpočty z dodávek tepla a plynných paliv do území 
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Výhled v poptávce po energii v sektoru domácností  

Na spotřebě paliv a energii v domácnostech se projeví několik protichůdných vlivů: 

� Rozvoj zástavby na rozvojových plochách, které jsou z převážné většiny 
plánovány právě pro zástavbu rodinných (zčásti i bytových) domů 

� Úsporné chování spotřebitelů vlivem značného růstu nákladů na paliva a energii 
pro vytápění přípravu teplé vody 

� Realizace energeticky úsporných opatření ve spotřebě tepla na vytápění i ve 
vlastní výrobě tepla ve zdrojích REZZO 3 a v rozvodech tepla a teplé užitkové 
vody.  

Jak je specifikováno i ve Strategickém plánu rozvoje města Jablonce nad Nisou, 
plánována je regenerace panelových sídlišť nacházejících se zejména ve Mšeně a 
Jabloneckých Pasekách. Tato sídliště jsou již poměrně zastaralá a vyžadují nejen 
revitalizaci domů jako takových, ale i veřejných prostor na sídlištích, tj. parkovacích 
ploch a pozemních komunikací, veřejné zeleně, dětských hřišť apod. Revitalizace 
těchto sídlišť jednou z priorit Plánu a pozitivně se promítne i do realizace 
uvažovaného potenciálu úspor v sektoru bydlení. 

Na rozvojových plochách pro zástavbu je plánována výstavba 2820 b.j. pro bydlení, 
z toho 1880 v návrhovém období do roku 2010 a 940 n reservě po roce 2010. Pro 
výstavnu bytových domů jsou vyčleněny rozvojové ploch v KÚ Jablonec nad Nisou, 
Rýnovice, Horní Proseč a Kokonín. Největší plochy pro výstavbu rodinných domů 
jsou vymezeny ve střední části Kokonína, ve Mšeně, Vrkoslavicích, Jabloneckých 
Pasekách – tedy spíše v okrajových částech města. Plochy pro zástavbu byly po 
projednání s MéÚ upraveny na 50% zastavěnosti do roku 2017 a dalších 50% do 
roku 2027.  

3.2.2 Terciární sektor 

Objekty občanské vybavenosti a objekty služeb jsou významným spotřebitelem 
energie. Úřady státní správy a samosprávy, školská zařízení, místa kulturního a 
sportovního vyžití, dále nemocnice a ostatní zařízení zdravotnické a sociální péče 
představují spolu s nevýrobními podnikatelskými subjekty tvoří tzv. nevýrobní 
sektor (terciární sektor). Ten je při malém zastoupení výrobních či zpracovatelských 
závodů druhým nejvýznamnějším odběratelem energie v lokalitě. 

Školství  

V oblasti předškolního vzdělávání nyní funguje v Jablonci nad Nisou mateřská škola 
se 17 odloučenými pracovišti. V současnosti je kapacita mateřských škol téměř 
naplněna. Zapsáno je 1 262 dětí. Lze očekávat nárůst počtu dětí umísťovaných v 
mateřských školách i počtu dětí v samotném Jablonci nad Nisou. 

Základní školní docházku zajišťuje na území Jablonce nad Nisou 9 základních škol 
zřizovaných městem, dále dvě soukromé základní školy a dvě speciální základní 
školy zřizované Libereckým krajem. 

K těmto objektům disponuje zhotovitel ÚEK energetickými audity, které byly využity 
při stanovení potenciálu úspor v těchto objektech a v sektoru školství. 

Ve městě se nacházejí dále dvě gymnázia, čtyři střední školy odborné – střední 
průmyslová škola strojírenská, obchodní akademie a střední umělecko-průmyslová 
škola, přičemž při posledních dvou jmenovaných jsou zřízeny vyšší odborné školy – 
mezinárodního obchodu a uměleckoprůmyslová. Čtvrtou střední odbornou školou je 
Soukromá obchodní a právní akademie SOAPA. 
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Jedním z nejzávažnějších problémů, se kterými se školy a školská zařízení v 
Jablonci n. N. potýkají (především se jedná o objekty mateřských a základních škol 
v majetku města), je nevyhovující technický stav některých, zejména panelových 
objektů. Na rekonstrukce objektů škol a školských zařízení a jejich areálů by bylo 
potřeba dle projektové dokumentace zhruba 500 mil. Kč. 

Zdravotní pé če 

Hlavním zdravotnickým zařízením je jablonecká nemocnice, která po nedávné 
přestavbě splňuje  parametry moderní nemocnice. Poskytuje široké spektrum 
zdravotnických služeb v 16 oborech. V současné době má 310 akutních lůžek a 67 
lůžek následné péče. O pacienty se stará 94 lékařů, 345 sester a dalších středních 
zdravotních pracovníků. Celkem má jablonecká nemocnice 675 zaměstnanců. V 
roce 2006 bylo v nemocnici hospitalizováno 16 300 pacientů s průměrnou 
ošetřovací dobou 7,3 dne. Dále bylo provedeno přes 6 000 operačních výkonů a 
vedeno 952 porodů. Zřizovatelem je Město Jablonec nad Nisou, které sleduje 
spotřebu paliv a energie v nemocnici.  Nemocnice je sice připojena na CZT, teplo z 
něj využívá jen částečně (pouze k vytápění těch budov nemocnice, jež jsou dosud 
vytápěny parou). Velkou část potřebného tepla Nemocnice zajišťuje sama výrobou 
ve vlastní kotelně na zemní plyn. Její tepelný výkon činí cca 1,2 MW (3 x 360 kW). 
Vedle této hlavní kotelny jsou pak v areálu nemocnice dvě další objektové kotelny, 
které se v místě využívají jako vyvíječe páry pro technologické účely. Jedná se 
jednak o kotelnu v pavilonu prádelny (2 parní kotle o výkonu 1 tp/hod) a dále pak v 
objektu sterilizace (1 x 0,5 tp/hod). V areálu nemocnice je rovněž nainstalována 
kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 140 kWe, která je využívána ke krytí 
vlastní spotřeby el. energie nemocnice a její odpadní teplo pak k přípravě TUV, 
příp. k předehřevu topné vody. 

Mezi ostatní zdravotnická aj. zařízení sociální péče s významnou spotřebou 
energie, se ve městě řadí Domov důchodců v ul. V. Nezvala, Dům pečovatelské 
služby v ulici Palackého, budova bývalé dětské nemocnice v ulici P. Bezruče, 
Domov mládeže v ulici Sadová a Ústav sociální péče v Erbenově ulici. 

Z hlediska zdravotní péče je úroveň služeb na území města dostatečná, ačkoliv je 
např. počet pacientů připadajících na jednoho lékaře (vypovídající o dostupnosti 
zdravotní péče) v jabloneckém okrese vyšší než v okrese libereckém. 

Tabulka 10: Objekty zdravotnické pé če 
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Ostatní ob čanská vybavenost  

Převážná část občanské vybavenosti je soustředěna v centrální městské zóně -  
museum, divadlo, kino, poštovní úřad, banky, pojišťovny, městský úřad, úřad práce, 
obchody a služby apod. Zejména došlo a dochází ke zlepšení estetické úrovně a 
k rekonstrukci objektů. Městský úřad (MěÚ), jenž sídlí v budově Nové radnice na 
Mírovém náměstí. Objekt Nové radnice je připojen na primární rozvod systému CZT 
ve městě, a to prostřednictvím výměníkové stanice pára-voda situované v suterénu 
radnice. V budově radnice kromě MěÚ je několik dalších odběratelů (kino, vinárna a 
další), které s úřadem Města nesouvisí, a dále je z VS radnice pak rovněž teplem 
zásobena blízká střední škola. K významným spotřebitelům ze soustavy CZT patří 
také Okresní soud, Česká pošta, Plavecký bazén, Telecom a další. Významnými 
odběrateli zemního plynu jsou Vězeňská služba, Sport Jablonec a FK Jablonec nad 
Nisou a další.  

Jablonec nad Nisou je také střediskem vrcholového sportu, rekreačního sportu a 
turistiky. Hlavními sporty a tomu odpovídají zařízení jsou zaměřena na lehkou 
atletiku, zimní sporty a kopanou. Tato zařízení jsou významnými odběrateli energie 
- Městský plavecký bazén (roční spotřeba tepla z CZT dosahuje až 6 600 GJ) a 
městský sportovní areál Střelnice, kde se nachází jednak krytá atletická hala a  
fotbalové hřiště, na kterém působí FK Jablonec’97, jenž jako jeden z mála stadiónů 
v České republice disponuje vyhřívaným fotbalovým trávníkem. Oba sportovní 
oddíly mají sportoviště od města pronajaté a potřebné teplo na vytápění si zajišťují 
sami z vlastních zdrojů spalujících zemní plyn (kotelny REZZO 2).  

Spot řeba paliv a energie v terciární sfé ře 

Spotřeba paliv a energie po přeměnách činila v roce 2005/6 v sektoru terciéru 
462328 GJ/rok. Strukturu této spotřeby dle jednotlivých druhů paliv uvádí 
následující graf, ve kterém není uvedena spotřeba elektřiny, kterou nebylo možné 
rozdělit mezi průmysl a terciér.  

Obrázek 18: Struktura spot řeby paliv a energie po p řeměnách v terciárním sektoru, 2005/6  

Terciární sféra  (bez elektřiny)

76%

24%

0,1%

lehký topný olej

zemní plyn

CZT

 

Ve spotřebě terciární sféry převládá dodávka zemního plynu pro objektové kotelny., 
která tvoří 76% z celkové spotřeby paliv a energie po přeměnách v tomto sektoru. 
Spotřeba CZT tvoří 24%, v jednom ze zdrojů je také spalován lehký topný olej. 
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Obrázek 19: Podíl vybraných odv ětví nevýrobní sféry na spot řebě paliv a energie v tomto 
sektoru, 2006  
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Spotřeba ve veřejném sektoru tvoří celkem 24%, ostatní terciér spotřebovává 76%.  

3.2.3 Sektor pr ůmyslu 

Tradičním průmyslem v Jablonci jsou automobilový, sklářský a bižuterní průmysl, 
který  v současnosti ve městě reprezentuje řada velkých, středních i malých firem. 
Hlavním zaměstnavatelem je dnes automobilový průmysl, který obzvláště v 
posledních letech expanduje, což se projevuje růstem počtu zaměstnanců těchto 
podniků. Automobilový průmysl dnes v Jablonci nad Nisou zastupují hlavně firmy 
LUCAS, divize zahraničního koncernu TRW (vyrábí brzdné systémy pro lehká 
vozidla), dále firma JAMOT a firmy TI AUTOMOTIVE a VALEO (výroba komponent 
pro klimatizační systémy do automobilů), které v areálu býv. LIAZu nedávno rovněž 
začaly působit. Mezi známé firmy automobilového průmyslu pak dále ve městě 
rovněž patří firma ATESO. Velkých ekonomických subjektů, tj. subjekty s cca 500 a 
více zaměstnanci, se v Jablonci n. N. nachází pět. Konkrétně se jedná o tyto 
společnosti: Jablonex Group a.s. – sklářský a bižuterní průmysl (2660 
zaměstnanců); TRW Automotive Lucas Varity s.r.o. (834 zaměstnanců), ABB s.r.o. 
(498 zaměstnanců), AKT plast. technologie Čechy (475 zaměstnanců) – dodavatelé 
pro automobilový průmysl; Počet zaměstnanců se vztahuje k 30. 6. 2007.  

V současné době je v Jablonci n. N. lokalizována průmyslová zóna v areálu 
bývalého závodu LIAZ v Rýnovicích, UO Na Roli. Tato průmyslová zóna je 
soukromým majetkem a část jejích prostor ještě není využívána. Postupně dochází 
k rekonstrukci infrastruktury v rámci celého areálu, která by měla podpořit 
podnikání v této zóně. U většiny ostatních průmyslových podniků je jejich územní 
rozvoj omezen okolní bytovou zástavbou. 

K významným průmyslovým podnikům se slavnou historií pak dále ve městě patří 
výrobce elektroinstalačního materiálu ABB ELEKTRO-PRAGA a výrobce strojních 
dílů pro textilní průmysl TTP ELITEX. Následující obrázek ukazuje rozdělení 
spotřeby paliv a energie (bez elektřiny ve VO) na jednotlivá průmyslová odvětví ve 
městě. 
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Kone čná spot řeba paliv a energie v pr ůmyslu – podíl odv ětví  

Podíl pr ůmyslových odv ětvína spot řebě po p řeměnách, Jablonec n/N, 
2006
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Z celkové spotřeby v průmyslu ve výši 264 581 GJ/rok  (bez dodávky elektřiny ve 
VO), což představuje podíl 14,2%  na konečné spotřebě paliv a energie (spotřebě 
po přeměnách), činila spotřeba zemního plynu 49%, spotřeba tepla z CZT (včetně 
dodávek tepla z Rýnovické energetické, a. s. do areálu bývalého Liaz) 50% a 1% 
činila spotřeba lehkého topného oleje.  

3.3 Hodnocení výchozího stavu v poptávce po energii  

Výsledné tabulky bilance primárních zdrojů a spotřeby paliv a energie po 
přeměnách dokumentují roční objemy hlavních nositelů energie spotřebované 
stacionárními spotřebiči v hlavních segmentech spotřeby. 

Rozhodujícím sektorem spotřeby paliv a energie po přeměnách, nebo také konečné 
spotřeby paliv a energie, jsou domácnosti , které v Jablonci nad Nisou 
spotřebovávají přes 52% spotřeby energie. Dalším významným sektorem jsou 
služby a občanská vybavenost, které spotřebovávají 25% konečné spotřeby paliv a 
energie (bez elektřiny) a konečně zpracovatelský průmysl a stavebnictví, které 
spotřebovaly v roce 2006 14,3% spotřeby paliv a energie (bez elektřiny). Znamená 
to, že se v Jablonci nad Nisou cca 80% energie spot řebuje v budovách . 

Ve 3 urbanistických obvodech není evidována žádná spotřeba paliv a energie (UO 
18  Břízkách, UO 44 Srnčí důl a UO 48 Prosečský hřeben.   

Hlavním nositelem energie ve spotřebě po přeměnách je pro územní obvod města 
Jablonce nad Nisou zemní plyn, jehož podíl na krytí poptávky po energii je 45,2%. 
Podíl zemního plynu na spotřebě jednotlivých urbanistických obvodů kolísá  od 0% 
do 98%. 

Dodávkovým teplem je zásobováno 26 urbanistických obvodů.  Podíl dodávkového 
tepla od dodavatelů JTR, a.s. a Rýnovická energetická, a.s. na spotřebě po 
přeměnách je ve výši 33,9%. Podíl CZT na spotřebě jednotlivých urbanistických 
obvodů kolísá  od 0% do 100%. 

Tuhá paliva (koks,uhlí, dřevo) jsou spalována s podílem 2,38% celkové spotřeby po 
přeměnách. 

Ukazatel energetické hustoty (spotřeba energie po přeměnách vztažená na 1 ha 
území) dosahuje pro územní celek města Jablonce nad Nisou hodnoty 591 GJ/r,ha 
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(59,1 GJ/1000m2). V následujícím grafu je uvedena tepelná hustota jednotlivých 
katastrálních území. 

Obrázek 20: Tepelná hustota jednotlivých KÚ 
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Pro jednotlivé urbanistické obvody se úroveň tohoto ukazatele pohybuje v širokém 
rozmezí od hodnot menších než 100 GJ/r, ha až po hodnoty vyšší než pětinásobek 
průměru. 
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Obrázek 21: Energetická hustota urbanistických obvo dů, GJr -1/ha 

Tepelná hustota jednoltivých urbanistických obvod ů města, GJ/ha, 2005
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Zdroj: ENVIROS, HO Base 

Jak je zřetelné z výše uvedeného grafu a zdrojových tabulek, dosahuje tepelná 
hustota v UO rozdílů od 0 do 3 113 GJ/r, ha.  
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Porovnání spot řeby paliv a energie v Jablonci nad Nisou s pr ůměrnými údaji 
EU a ČR 

Spotřeba elektřiny v sektoru obyvatelstva (MOO) na 1 obyvatele byla v ČR v roce 
2006 ve výši 1473 kWh/obyvatele a rok, v Jablonci nad Nisou pouze 1171 
kWh/obyvatele, rok. Vývoj v této spotřebě v porovnání s rokem 2001 ukazuje 
následující graf: 

Obrázek 22: Spot řeba elekt řiny v maloodb ěru (MOO) na obyvatele – ČR a Jablonec nad Nisou 

0

500

1000

1500

2000

ČR Jablonec n/Nisou

Spot řeba elekt řiny z MOO na obyvatele 
(kWh/obyvatele)

2001

2006

 

Obrázek 23: Mezinárodní porovnání časových řad spot řeby elekt řiny na 1 obyvatele 
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Spotřeba primárních energetických zdrojů celkem na území města Jablonce nad 
Nisou činila ve výchozím roce 2006 (po přepočtu elektřiny dovážené do územního 
obvodu města na prvotní energetické zdroje) 77 GJ/obyvatele . Pro porovnání  je 
v následujícím grafu uvedena spotřeba primárních energetických zdrojů paliv a 
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energie na 1 obyvatele na území České republiky, která činila v roce 2006 cca 180 
GJ/obyvatele.  Rozdíl je způsoben zejména tím, že se na území města Jablonce 
nenacházejí energeticky náročné výroby, těžký průmysl ani systémové elektrárny 
pro výrobu elektřiny. Podíl obnovitelných zdrojů energie v celkové bilanci prvotních 
energetických zdrojů je na území města velmi nízký a kromě několika instalací 
tepelných čerpadel jej tvoří pouze spalování dřeva v rodinných domech. 

Obrázek 24: Spot řeba primárních energetických zdroj ů na 1 obyvatele v ČR 
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Zdroj: ČSÚ, Enviros 

3.4 Výhled v poptávce po palivech a energii 

Jablonec nad Nisou leží v části území ČR, která má velké předpoklady pro 
intenzivní rozvoj – průmyslový potenciál, vysokou hustotu osídlení i občanskou 
vybavenost. Vývoj města byl značný zejména v oblasti tradičních výrob – sklářství a 
bižuterie, po roce 1950 také ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Jablonec je 
významným nástupním místem pro turistiku, sport a rekreaci a významný rozvoj 
zimních sportů přináší také rozvoj služeb, ubytovacích a stravovacích kapacit.  

Výhled v poptávce po energii je koncipován jako součet vývoje poptávky po energii 
ve stávající zástavbě a energetické nároky na rozvojových plochách. Stávající 
významné závody v Jablonci nad Nisou, které odebírají teplo ze soustavy CZT, byly 
osloveny individuálně s dotazy na jejich energeticky úsporná opatření a očekávaný 
rozvoj ve výrobě. Jejich výhledové nároky na teplo a TUV byly promítnuty do 
energetických bilancí ve výhledu. Byli osloveni také významní spotřebitelé ze 
sektoru služeb s dotazy na realizaci úsporných opatření a očekávaný odběr ze 
soustavy CZT. Ve všech sektorech byl zjišťován potenciál pro úsporná opatření ve 
spotřebě energie. Naopak rozvoj služeb, bytové zástavby a výrobních činností se 
promítá do výhledu jako spotřeba energie na rozvojových plochách pro zástavbu. 

3.4.1 Vývoj poptávky po energii ve stávající zástav bě 

Vývoj v poptávce po energii ve stávající zástavbě byl sestaven na základě 
individuálních informací odběratelů paliv a energie a na základě výpočtů spotřeby 
paliv a energie ve výhledu do roku 2017 a 2027, do které se promítá využití 
potenciálu úspor. Potenciál úspor aplikovaný v jednotlivých spotřebitelských 
sektorech uvádí následující tabulka: 
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Tabulka 11: Úspory energie ve spot řebě po p řeměnách (v kone čné spot řebě) v jednotlivých 
sektorech na území Jablonce nad Nisou 

 2017 2027 
 GJ/rok kWh/rok GJ/rok kWh/rok 
Průmysl 21 444 5 956 747 38 479 10 688 597 
Terciér 31 154 8 653 990 67 060 18 627 822 
Bydlení 87 326 24 257 328 142 907 39 696 253 

Podrobně je výpočet potenciálu úspor popsán v samostatné kapitole. V případě 
velkých odběratelů tepla a u bytových domů byla výhledová poptávka po energii jak 
na otop, tak na přípravu TUV a pro technologii projednávána a stanovena 
individuálně. 

Tabulka 12: Výhledová poptávka po energii ve stávaj ící zástavb ě (GJ/rok 

 2017 2027 
CZT 555 149 494 364 
elektřina 325 079 315 545 
kapalná paliva 1 711 1 674 
OZE 5 140 4 857 
plynná paliva 780 303 740 404 
tuhá paliva 37 514 35 449 
Poptávka celkem 1 704 896 1 592 292 

Obrázek 25: Výhledová poptávka po energii ve stávaj ící zástavb ě 
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3.4.2 Energetické nároky rozvojových ploch pro zást avbu 

Rozvojová území města jsou vyznačena v návrhové části územního plánu města a 
zhotovitel Územní energetické koncepce vycházel při návrhu výhledové poptávky 
po energii právě z rozvojových ploch pro zástavbu a jejich určení v ÚPn.  

Ve spolupráci s Odborem územního plánu města byly získány a po zobrazení 
projednány rozvojové plochy na území města a jejich předpokládané období 
zastavěnosti. Tyto údaje jsou využity pro stanovení výhledových nároků na 
rozvojových plochách na paliva a energie. Plochy a jejich určení je uvedeno 
v následující tabulce. Většina rozvojových ploch je určena pro výstavbu rodinných 
domků, viz následující tabulka a graf: 
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Tabulka 13: Popis a rozloha rozvojových ploch na úz emí m ěsta (m 2) 

Horizont 
výstavby 

Typ  Popis typu RP Celkem 
plocha RP 

Návrh 104 bydlení v RD venkovského typu - návrh 205 245 
 105 bydlení v RD městského typu - návrh 715 051 
 106 bydlení v obytných domech - návrh 80 619 
 107 občanská vybavenost, smíšená centrální zóna - návrh 99 716 
 108 smíšené bydlení v centru - návrh 41 171 
 109 rekreační a sportovní plochy - návrh 134 275 
 110 vodní plochy - návrh 1 261 
 112 nízká zeleň - návrh 94 251 
 113 les, vysoká zeleň - návrh 18 665 
 114 veřejná zeleň - návrh 344 256 
 115 průmysl - návrh 80 537 
 116 technická vybavenost - návrh 40 515 
 117 zahrádkové kolonie - návrh 20 482 
 118 zemědělská výroba - návrh 8 229 
 119 zahradnictví - návrh 3 092 
 120 garáže - návrh 8 845 
 121 čerpací stanice - návrh 2 101 
 122 dopravní plochy - návrh 838 
 124 parkoviště - návrh 50 502 
 131 podnikatelské aktivity - návrh 73 939 
Celkem z Návrh   2 023 589 
Rezerva 204 bydlení v RD venkovského typu - rezerva 60 706 
 205 bydlení v RD městského typu - rezerva 465 070 
 207 občanská vybavenost, smíšená centrální zóna - rezerva 32 260 
 209 rekreační a sportovní plochy - rezerva 88 586 
 212 nízká zeleň - rezerva 5 558 
 214 veřejná zeleň - rezerva 64 088 
 217 zahrádkové kolonie - rezerva 47 192 
 222 dopravní plochy - rezerva 5 011 
 224 parkoviště - rezerva 2 832 
Celkem z Rezerva  771 303 

Celkový součet   2 794 892 

 
 
Stávající zastavěná plocha na území města Jablonec nad Nisou (součet ploch 
budov z GIS) byla v roce 2005 rovna 1 343 968 m2. Rozloha zastavitelného území 
k roku 2017  je rovna 571 073 m2 (návrhové plochy) a do roku 2027 dalších 165 
625 m2 (rezervní plochy).  

Rozvojové plochy v rezervě se do roku 2027 v této koncepci k zástavbě neuvažují. 
Předpokládané energetické nároky ploch v reservě jsou nicméně propočteny. 
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Obrázek 26: Rozvojové plochy dle návrhu ÚPn (nad st av roku 2005) 
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Obrázek 27: Rozvojové plochy na území m ěsta Jablonce nad Nisou 
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Odvození energetických nároků na rozvojových plochách je provedeno s využitím 
výše směrných hodnot měrné spotřeby tepla na vytápění a větrání, vztažených na 
obestavěný vytápěný prostor nové výstavby pro hlavní typy obytné zástavby. Každý 
typ obytné plochy je charakterizován obytnou zástavbou převažujícího druhu 
obytných objektů a jejich stavebním provedením. Daný typ obytného území má 
stanovenu hodnotu geometrické charakteristiky reprezentující soubor budov pro 
bydlení. Těmto hodnotám jsou přiřazeny požadované úrovně ročních měrných 
spotřeb tepla na vytápění a větrání a hodnoty tepelné charakteristiky 
charakterizující tepelně technické vlastnost budovy požadované normou. Provozní 
režim vytápěcí soustavy umožňující současné dodržení obou těchto hodnot 
charakterizuje ukazatel ročního využití maximálního výkonu vytápěcího zařízení. 

Souhrnná spotřeba energie v budově podle účelu užití na vytápění a větrání, k 
ohřevu užitkové vody a pro ostatní spotřebu je pak odvozena z hodnot typické 
struktury spotřeby pro daný typ obytného objektu.  

Propočtené energetické nároky nové výstavby uvádějí následující tabulky. Kromě 
energetických nároků zástavby na vytápění, ohřev teplé vody a na ostatní 
technologickou spotřebu jsou vypočteny pro každou rozvojovou plochu potřebné 
instalované výkony v teple. 

Tabulka 14: Pot řeba paliv a el.energie (GJ/rok, MW) nové výstavby n a rozvojových plochách do 
roku 2017, dle návrhové části Územního plánu, pr ůměrné klimatické podmínky 

Data Celkem 
Vytápěný objem - BF (m3) Vbf 1 566 373 

Vytápěný objem - NS (m3) Vbf 2 043 812 

Vytápěný objem - Průmysl (m3) Vost 824 210 

Potřeba tepla na otop Qotop - BF (GJ/rok) 181 644 

Potřeba tepla na otop Qotop - OST (GJ/rok) 139 803 

Potřeba tepla na otop Qotop - Průmysl (GJ/rok) 61 341 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - BF (GJ/rok) 46 495 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - NS (GJ/rok) 9 499 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - Průmysl (GJ/rok) 3 228 

Potřeba ostatní energie Qost - BF (GJ/rok)  - elektřina nebo zemní plyn 
dle způsobu pokrytí 

50 705 

Potřeba ostatní energie Qost - NS (GJ/rok) - elektřina 49 767 

Potřeba ostatní energie Qost - Průmysl (GJ/rok)  - elektřina 63 206 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - BF (GJ/rok) 278 845 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - NS (GJ/rok) 199 069 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - Průmysl (GJ/rok) 127 775 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - celkem (GJ/rok) 605 689 
Výkon na OTOP Potop - BF (MW) 16,01 

Výkon na OTOP Potop - NS (MW) 12,35 

Výkon na OTOP Potop - Průmysl (MW) 5,39 

Výkon na TUV Ptuv - BF (MW) 2,23 

Výkon na TUV Ptuv - NS (MW) 1,68 

Výkon na TUV Ptuv - Průmysl (MW) 0,83 

Celkový výkon Pc - BF (MW) 18,40 

Celkový výkon Pc - NS (MW) 14,22 

Celkový výkon Pc - Průmysl (MW) 6,22 
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Tabulka 15: Pot řeba paliv a el.energie (GJ/rok, MW) nové výstavby n a rozvojových plochách do 
roku 2027, rezervní rozvojové plochy, pr ůměrné klimatické podmínky 

Data Celkem 
Vytápěný objem - BF (m3) Vbf 415 769 

Vytápěný objem - NS (m3) Vbf 684 833 

Vytápěný objem - Průmysl (m3) Vost 0 

Potřeba tepla na otop Qotop - BF (GJ/rok) 45 387 

Potřeba tepla na otop Qotop - OST (GJ/rok) 38 081 

Potřeba tepla na otop Qotop - Průmysl (GJ/rok) 0 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - BF (GJ/rok) 14 085 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - NS (GJ/rok) 3 282 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - Průmysl (GJ/rok) 0 

Potřeba ostatní energie Qost - BF (GJ/rok)  - elektřina nebo zemní plyn 
dle způsobu pokrytí 

15 828 

Potřeba ostatní energie Qost - NS (GJ/rok) - elektřina 20 750 

Potřeba ostatní energie Qost - Průmysl (GJ/rok)  - elektřina 0 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - BF (GJ/rok) 75 300 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - NS (GJ/rok) 62 113 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - Průmysl (GJ/rok) 0 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - celkem (GJ/rok) 137 413 

Výkon na OTOP Potop - BF (MW) 4,02 

Výkon na OTOP Potop - NS (MW) 3,39 

Výkon na OTOP Potop - Průmysl (MW) 0,00 

Výkon na TUV Ptuv - BF (MW) 0,58 

Výkon na TUV Ptuv - NS (MW) 0,49 

Výkon na TUV Ptuv - Průmysl (MW) 0,00 

Celkový výkon Pc - BF (MW) 4,62 

Celkový výkon Pc - NS (MW) 3,86 

Celkový výkon Pc - Průmysl (MW) 0,00 

Pozn.: Podrobné tabulky s energetickými nároky na jednotlivých plochách vč. mapy s číselným 
označením rozvojových ploch jsou přílohou závěrečné zprávy. 

Vysvětlivky: 
BF Bytový fond 
NS Nevýrobní sféra 
P Průmysl 
Plocha Rozloha rozvojové plochy [m2] 
Sv Roční potřeba [kWh/m3.rok] 
Denostupně Denostupně pro průměrné klimatické podmínky (3530) 
τ Roční využití max.výkonu [hod/rok] 
Procento TUVBF Procento na ohřev TUV  
Procento OSTBF Procento "Ostatní" energie (technologie, vaření, nezáměnná) 

 
 
Pokud by došlo k rozvoji zástavby v plném rozsahu – na návrhových plochách i na 
rezervních plochách, poptávka po energii by se změnila následovně: 
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Obrázek 28: Vývoj ve spot řebě po p řeměnách, podle sektor ů spot řeby 
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Uvedené nárůsty spotřeby lze chápat jako maximální, zejména v sektoru bydlení. 
Přírůstky spotřeby jsou největší právě v těch KÚ, ve kterých jsou rozvojové plochy 
pro zástavbu největší - Proseči nad Nisou, Kokoníně, Lukášově a Rýnovicích. 

Obrázek 29: Vývoj ve spot řebě po p řeměnách , podle KÚ 
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4. ROZBOR MOŽNÝCH ZDROJŮ A ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ 
S ENERGIÍ 

Zdroje na území města, které jsou v dalším textu uvedeny, zahrnují: 

� Bodové zdroje REZZO 1 a 2, a z toho zdroje KVET  
� Plošné REZZO 3 – podle údajů od dodavatele paliv a energie (odhad) 
� Obnovitelné zdroje, které jsou hodnoceny v samostatné kapitole. 

Technická zařízení, která byla šetřena a jejichž lokalizace v území je provedena 
včetně aktuálních stávajících tras rozvodných a distribučních sítí, zahrnují: 

� CZT – úplné 
� Plyn – úplné 
� Elektřina – úplné 

Získané podklady byly předány mj. Odboru územního plánu pro aktualizaci digitální 
podoby územního plánu. 

4.1 Souhrnný popis spalovacích zdroj ů na území m ěsta 

Na území města jsou provozovány jak technologické, tak spalovací zdroje. Tyto 
zdroje jsou vzhledem k tomu, že emitují do ovzduší znečišťující látky ze spalování 
paliv či z technologických procesů, celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí 
zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Stacionární zdroje jsou zahrnuty v dílčích 
souborech REZZO 1 - 3, mobilní zdroje jsou začleněny v dílčím souboru REZZO 4, 
spotřebou pohonných hmot se tato studie nezabývá (ani není požadováno NV 
195/2001 Sb.). Údaje registru zahrnují jak spotřebu paliv a energie v bilančním 
členění, tak emise znečišťujících látek. Proto jsou používány k sestavení 
energetických a emisních bilancí. 

4.1.1 REZZO 1 

Na území města Jablonec nad Nisou je evidováno 13 zdrojů REZZO 1 (tj. zdrojů 
s instalovaným výkonem jednoho zdroje vyšším než je 5 MW), z toho je 10 zdrojů 
spalovacích a 3 zdroje technologické. Spotřeba paliv ve zdrojích REZZO 1 byla 
v roce 2005   ve výši 1 121 177 GJ, z toho necelých 84 % tvořila spotřeba těžkého 
topného oleje (TTO) a 16 % z této spotřeby tvoří zemní plyn. Necelou desetinu 
procenta tvoří spotřeba lehkého topného oleje (LTO). Instalovaný výkon v těchto 
zdrojích je roven 187,7 MW.  

Následující obrázky ukazují jednak strukturu spotřeby paliv ve zdrojích REZZO 1 
v roce 2005 a vývoj spotřeby v těchto zdrojích od roku 1996, a lokalizaci zdrojů 
REZZO 1 na území města Jablonce nad Nisou. 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
43 

Obrázek 30: Vývoj spot řeby paliv a její struktura ve zdrojích REZZO 1 

Vývoj spot řeby paliv ve zdrojích REZZO 1
Jablonec nad Nisou, 1996 - 2005
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Obrázek 31: Lokalizace zdroj ů REZZO 1 na území m ěsta 
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4.1.2 REZZO 2 

Zdrojů velikosti REZZO 2 je na území města v roce 2005 evidováno 29, všechny 
tyto zdroje jsou zdroje spalovací, s výkonem od 0,2 MW do 5 MW. Souhrnný 
instalovaný výkon ve zdrojích REZZO 2 je 15,9 MW. Souhrnná spotřeba paliva 
v těchto zdrojích v roce 2005 byla na úrovni 138 203 GJ. 

Obrázek 32: Vývoj s struktura spot řeby paliv ve zdrojích REZZO 2 

Vývoj spot řeby paliv v kotelnách REZZO 2
Jablonec nad Nisou, 1996 - 2005
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Zdroj: Ing. O. Hrubý (HO Base) 

Spalovaným palivem je zejména zemní plyn (98,6 %), kromě toho je ve 2 zdrojích 
používán také lehký topný olej (1%) – viz následující obrázek umístění zdrojů:  
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Na území m ěsta není ani jediný zdroj kategorie REZZO 2, který by využíval pro 
výrobu tepla odpady nebo obnovitelné zdroje na bázi  biomasy nebo bioplynu. 
Ve zdrojích REZZO 1 a 2 nejsou využívány ke spalová ní odpady. 

4.1.3 REZZO 3 

Na území města nejsou evidovány žádné podnikatelské zdroje REZZO 3, které by 
spalovaly tuhá nebo kapalná paliva. Veškeré podnikatelské subjekty s kotli pro 
vytápění o výkonu nižším než 0,2 MW používají k vytápění zemní plyn. I kotle a 
lokální topeniště v sektoru obyvatelstva využívají k vytápění převážně zemní plyn. 
Přesto je část spotřeby na vytápění domácností (hlavně v těch částech města, kde 
nejsou k dispozici sítě zemního plynu) kryta spotřebou elektřiny a tuhých paliv vč. 
dřeva. 

Souhrnná spotřeba paliv ve zdrojích REZZO 3 byla v roce 2005/6 na úrovni 916 542 
GJ. Strukturu spotřeby a její rozložení v území (po UO) ukazují následující grafy: 

Obrázek 33: Spot řeba paliv ve zdrojích REZZO 3 

 

Největší podíl tuhých paliv je v urbanistických obvodech Horní Proseč, Lukášov, 
Jablonecká přehrada, Proseč nad Nisou, Dobrá Voda, Zelené údol, Rýnovice-Stará 
Osada. Tyto údaje vycházejí z údajů Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a byly 
kontrolovány dosahem sítí zemního plynu. 
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Obrázek 34: Vývoj a struktura spot řeby paliv ve zdrojích REZZO 3 (domácnosti a podnika telský 
sektor) 

Vývoj spot řeby paliv ve zdrojích REZZO 3
Jablonec nad Nisou, 1996 - 2005
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4.2 Subsystémy zásobování m ěsta palivy a energií 

4.2.1 Subsystém zásobování elektrickou energií 

Distribuční soustava elektrické energie na území Jablonce nad Nisou patří do 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. Rozvodná soustava se sestává ze zařízení o velmi 
vysokém napětí (napájecí vedení 110 kV a jeho transformace na VN), z vedení 
vysokého napětí 10 a 22 kV (v okrajových částech města ještě také 35 kV) se 
spínacími a transformačními stanicemi VN/NN, a konečně pak ze sítě nízkého 
napětí (400/231 V). Oblast městského kabelového rozvodu je napájena z TR 
110/35/10 kV Jablonec Sever pomocí 2x25 MVA + 16 MVA transformátorů na 
napěťové hladině 10 kV. 

Ačkoliv většina (více než 70 %) rozvodných kabelů VN je ve městě instalována na 
napětí 22 kV (na nap. hladinu 22 kV je instalována i TR 110/10(22) kV Jablonec 
Sever), stále je ve městě provozován rozvod VN 10 kV. Z tohoto důvodu rozvojový 
plán ČEZ Distribuce, a. s. v lokalitě předpokládá jejich sjednocení na napěťovou 
hladinu 22 kV a zabezpečení dostatečné výkonové kapacity. Dle sdělení ČEZ 
Distribuce, a. s. je situace v zásobování města elektřinou v současnosti kritická a 
nelze již další odběratele uspokojovat. 

Tabulka 16: Dodávky elekt řiny dle zp ůsobu užití, 2006 

Kategorie 
odběratele 

Počet 
odběrných míst 

Dodávka EL 
(GJ) - OTOP 

Dodávka EL 
(GJ) - TUV 

Dodávka EL 
(GJ) - OST 

Dodávka celkem 
(GJ) 

Maloodběr 
obyvatelstvo 21 053 39 046,99 29 964,06 118 250,48 187 261,52 

Maloodběr 
podnikatelé 3 849 34 090,72 17 715,36 72 524,00 124 330,08 

Velkokoodběr 40 0,00 0,00 29 424,79 29 424,79 

Celková 
dodávka 24 942 73 137,70 47 679,42 220 199,28 341 016,40 
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Obrázek 35: Podíl jednotlivých kategorií odb ěru na dodávkách elekt řiny celkem 

Obr. 6.1   Podíl jednotlivých kategorií odb ěratel ů na celkové 
roční dodávce elekt řiny ze Severo české energetiky, a.s.
na území Jablonce nad Nisou v letech 2000, 2001 a 2 006
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Obrázek 36: Subsystém zásobování elektrickou energi í na území m ěsta Jablonce nad Nisou, 
2007 

 
Zdroj: ČEZ Distribuce a.s., Ing. O. Hrubý – HO Base  

Pozn.: Trasování sítí a umístění jednotlivých technických zařízení bylo stejně jako souhrnná dodávka 
elektřiny pro město Jablonec poskytnuto provozovatelem soustavy, ČEZ Distribuce, a,.s. a bylo jako 
vrstva v GIS předáno pro aktualizaci ÚPn.  

Pro částečné uspokojení potřeb města ve výhledu bylo navrženo navýšení 
transformačního výkonu v TR Jablonec Sever a posílení propojení mezi TR 
Jablonec Sever a SS Jablonec Střed. V plánu na realizaci v r. 2008. Pro vyřešení 
problémů se zásobováním města je potřeba výstavba nového napájecího bodu TR 
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110/22 kV Jablonec Jih a přechod kabelových rozvodů na napětí 22 kV. Související  
stavby zahrnují:  

� výstavba  nové TR 110/22/10 kV Jablonec Jih 
� unifikace kabelového 10 kV rozvodu města Jablonec nad Nisou na 22 kV 
� výměna 2 ks transformátorů 110/22/10 40 MVA v TR Jablonec Sever 
� propojovací vedení z TR Jablonec Sever do SS Jablonec Střed 

Nová transformovna 110/22 (10) kV Jablonec Jih: jejím účelem je posílení 
transformačního výkonu a spolehlivosti napájení pro město Jablonec nad Nisou a 
umožnění zahájení přechodu městského kabelového systému 10 kV na napětí 22 
kV. 

Technický popis: nová rozvodna 110 kV typu H zapojená do vedení V367 s 
transformací na 22 (10) kV 1x40 MVA a zapojením do stávající sítě 10 kV - 
včetně nové rozvodny 22 kV. 

Náklady: 110 mil. Kč 

Předpokládaný termín realizace akce: rok 2009 

Umístění stanice ukazují následující obrázky: 

Obrázek 37: Umíst ění nové TR 110/22/10 kV Jablonec Jih 

 

 
Zdroj: ČEZ Distribuce, a.s. 
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Obrázek 38: Umíst ění nové TR 110/22/10 kV Jablonec Jih 

 
Zdroj: ČEZ Distribuce, a.s. 

4.2.2 Subsystém zásobování zemním plynem 

Dodávka zemního plynu do města je zajištěna společností RWE – Severočeská 
plynárenská, a.s. Základní VTL plynovod pro oblast Liberec - Jablonec je přiveden 
z předávací stanice VTL Dobříň. Oblast Jablonce je zásobována plynem ze 
systému VTL plynovodů. Dnešní plynárenská síť města Jablonce se rozvíjí na 
základě původní nízkotlaké sítě se svítiplynem. Přechod na zemní plyn s sebou 
přinesl výstavbu systému STL plynovodů ve městě.  

Spotřeba zemního plynu ve městě dosáhla v roce 2005 hodnoty 1 168 404 GJ/rok. 
Ve struktuře spotřeby převládají  domácnosti (téměř 40 %), druhá je dodávka pro 
velkoodběratele a střední odběratele (31,5 %), 28,5 % tvoří spotřeba 
v podnikatelském maloodběru. Spotřeba plynu u velkoodběru je silně závislá na 
palivovém mixu, spalovaném ve výtopně Brandl a Rýnovice – viz níže uvedený 
obrázek. Spotřeba v domácnostech kulminovala v roce 1998 a od té doby má 
klesající charakter, spotřeba v podnikatelském maloodběru od roku 2001 trvale 
narůstá. 

Obrázek 39: Dodávky zemního plynu pro jednotlivé ka tegorie odb ěratel ů 

 Obr. 5.2  Podíl jednotlivých kategorií odb ěratel ů na celkové 
fakturované dodávce zemního plynu 

ze Severo české plynárenské, a.s.
za období 1998 - 2005, Jablonec nad Nisou
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Obr. 5.1  Podíl jednotlivých kategorií odb ěratel ů na celkové 

dodávce zemního plynu a spot řeby TTO
za období 2003 - 2005, Jablonec nad Nisou
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S dodavatelem zemního plynu byla také projednána disponibilita dodávek pro 
zásobování rozvojových ploch pro zástavbu na území města. Jak bylo sděleno 
společností SČP Net, s.r.o., je v ÚEK navržená plynofikace jednotlivých 
rozvojových lokalit technicky i kapacitně možná s výjimkou oblasti severně od 
Kokonína, zhruba lokalita v linii Vrkoslavice - Dobrá Voda – Hradešín. V této oblasti 
není dostačující kapacita pro připojování nových zákazníků. Na plynofikaci by se 
město muselo finančně podílet vzhledem ke zvýšeným investičním nárokům na 
přivedení zemního plynu do této oblasti. 

Společností RWE – Severočeská plynárenská, a.s. byly poskytnuty také zákresy 
všech distribučních sítí a zařízení (regulačních stanic apod.) na území města 
Jablonec nad Nisou. Byly zpracovány jako podkladová vrstva pro aktualizaci v ÚPn. 

Obrázek 40: Subsystém zásobování zemním plynem na ú zemí Jablonce nad Nisou, 2007 

 
Pozn.: GIS podklady – sítě a technická zařízení zemního plynu byly aktualizovány na základě 
podkladů poslaných RWE - Severočeská plynárenská, a.s. a jsou připraveny k předání Odboru 
územního plánu jako jeden z územně analytických podkladů 

4.2.3 Subsystém zásobování teplem ze soustavy CZT 

Systém centralizovaného zásobování teplem je detailně analyzován v kapitole 7. 
Dodávkové teplo do soustavy CZT zajišťuje společnost Jablonecká teplárenská a 
realitní a.s. Tato společnost je majitelem a provozovatelem zdrojů, primárních a 
sekundárních tepelných rozvodů a předávacích stanic tepla na území převážné 
části města. Společnost zajišťuje dodávky tepla pro cca 10 400 domácností, 
průmyslové objekty a odběratele v terciární sféře. Tepelné sítě společnosti JTR a.s. 
pokrývají velkou část katastru města a zásobují teplem všechna městská sídliště a 
mnoho dalších odběratelů. Teplo pro město Jablonec zajišťuje společnost JTR, a.s. 
dvěma oddělenými soustavami. Převážnou část odběratelů zásobuje parní soustava 
s dvěma zdroji tepla a parním distribučním systémem. Ta je doplněna lokální 
teplovodní distribuční soustavou Vlaštovčí s plynovým teplovodním zdrojem. 
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Na území města dále působí společnost Rýnovická energetická s.r.o., která dodává 
teplo odběratelům lokální distribuční soustavy v areálu LIAZ a Rýnovické věznici. 
Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána 18. 1. 2000. Hlavním předmětem 
podnikání je výroba, distribuce a obchod s elektřinou, distribuce plynu a výroba a 
rozvod tepelné energie. Zdroj je umístěn v bývalém areálu firmy Liaz.  

Obrázek 41: Subsystém centralizovaného zásobování t eplem spol. JTR, a.s. 

 
Pozn.: GIS podklady – sítě a technická zařízení CZT byly aktualizovány na základě podkladů 
poslaných JTR, a.s. a jsou připraveny k předání Odboru územního plánu jako jeden z územně 
analytických podkladů. 

Členění celkových dodávek tepla podle jednotlivých sektorů uvádí následující graf, 
ve kterém je rozlišen také podíl tepla na vytápění a na ohřev teplé (užitkové) vody. 

Obrázek 42: Spot řeba dodávkového tepla v č len ění dle sektor ů, rok 2006  
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4.3 Hodnocení závazných částí územních plán ů 

V územním plánu jsou zaneseny trasy distribučních sítí a technická zařízení 
dodavatelů síťově vázaných forem paliv a energie z roku 2001. Aktuální stav sítí 
bude městu předán jako součást ÚEK.  

Město nemá vydán závazný regulativ, týkající se použití paliv v jednotlivých 
územních obvodech. Během řešení ÚEK bude doporučeno jak identifikovat oblasti, 
ve kterých může být z důvodů ochrany ovzduší taková regulace opodstatněná. 
Vymezení této regulace se musí opírat o zákonné předpisy a vzít v úvahu nejen 
technickou, ale i ekonomickou dostupnost dodávek tepla a zemního plynu. 

4.4 Kombinovaná výroba elekt řiny a tepla 

Z dosavadního šetření vyplývá, že kombinovaná výroba elektřiny a tepla je na 
území města Jablonec nad Nisou realizována ve zdrojích: 

� Rýnovické energetické a.s., kde jak teplo, tak vyrobená elektřina jsou 
prodávány v průmyslovém areálu; 

� v nemocnici Jablonec nad Nisou, ve které je kromě zdrojů tepla nainstalována 
kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 140 kWe, která je využívána ke krytí 
vlastní spotřeby el. energie nemocnice. Výroba elektřiny v tomto zdroji v roce 
2006 dosáhla 1 154 505 kWh. 

4.5 Vliv spot řeby paliv a energie na životní prost ředí 

4.5.1 Emisní bilance 

Emisní bilance jsou výsledkem součtu emisí z bodových zdrojů evidovaných 
v REZZO 1 a REZZO 2 a výpočtu pro emise z plošných zdrojů znečištění – REZZO 
3. Emise znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 1 a 2 byly převzaty od ČHMÚ 
(provozní evidence za rok 2005). Emise z malých zdrojů znečišťování ovzduší na 
tuhá a kapalná paliva (lokální topeniště a kotelny REZZO 3) byly vypočteny ze 
spotřeby paliva, druhu paliva, příslušných emisních faktorů, jakostních parametrů 
paliv, typu roštu, účinnosti odlučovacího zařízení a výkonu kotle popř. druhu 
technologické výroby. Emisní faktory základních škodlivin (polétavý prach, SO2, 
NOx, CO) byly převzaty z přílohy č.5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. „Hodnoty 
emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv“. U 
tuhých paliv byly pro výpočet použity jakostní parametry ze zprávy TEKO Praha - 
průměrné parametry (vážené průměry znaků jakosti).  

V následující tabulce a grafu jsou souhrnné emise za město Jablonec n/N uvedeny 
jednak v členění dle spalovaného typu paliva, jednak podle kategorie zdroje: 

Tabulka 17: Emise zne čiš ťujících látek ze stacionárních zdroj ů zneč išt ění, 2005, t/rok 

Kategorie zdroje Tuhé látky SO 2 NOx CO 
REZZO 1 14,25 397,88 143,79 11,97 
REZZO 2  0,20 0,29 6,01 1,04 
REZZO 3 30,06 47,02 51,17 167,03 
Celkem 2005/6 44,48 445,19 200,96 180,03 
Celkem 2000/1 122 815 267 627 

Z uvedené tabulky je zřejmý výrazný pokles emisí – zejména tuhých znečišťujících 
látek – ze zdrojů na území města v porovnání s rokem 2001. Celkové emise CO2 na 
území města v roce 2005/6 dosáhly hodnoty 136 626,56 t/rok. Na 1 obyvatele bylo 
produkováno 3,09 t CO2/obyvatele/rok. V porovnání s průměrem ČR je to hodnota 
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3,8krát nižší – průměr v ČR byl v roce 2005 11,84 t/obyvatele a rok. V následujícím 
grafu je znázorněn příspěvek jednotlivých druhů paliv k emisím znečišťujících látek 
– projevuje se zejména používání TTO pro výrobu tepla v roce 2005. 

Obrázek 43: Emise zne č iš ťujících látek ze stacionárních zdroj ů zneč išt ění, 2005, t/rok, 
v č len ění dle druhu spalovaného paliva 
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Zdroj: HO Base, Ing. O. Hrubý 

Podíl jednotlivých zdrojů znečištění na celkových emisích škodlivin v roce 2005 je 
znázorněn na následujícím grafu, kde je nejvýrazněji znát podíl zdrojů REZZO 1 na 
emisích SO2 a NOx. 
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Prostorové rozložení emisí znečišťujících látek TZL, NOx, SO2 a CO na území 
města v roce 2005 ukazuje následující graf: 
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Obrázek 44: Lokalizace emisí na území m ěsta, č len ění dle UO, 2005/6, t/rok 

 
 

Emise na území města mají v posledních letech výrazně klesající trend. Výše emisí 
je zejména ovlivněna strukturou paliv spalovaných pro výrobu tepla ve zdrojích 
JTR, a.s. 

Obrázek 45: Vývoj emisí ze stacionárních zdroj ů celkem od roku 1996  
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V tabulce níže je uveden seznam nejvýznamnějších emitentů na území města 
v roce 2005: 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
55 

Tabulka 18: Seznam významných emitent ů na území m ěsta 

TE SO2 NOX CO CXHY CO2 Rezzo Název provozovatele 
t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok 

1 JTR,a.s.-Výtopna Brandl 7,745 261,012 76,705 2,497 3,925 43 105,34 
1 JTR,a.s.-Výtopna Rýnovice 4,859 153,860 45,960 2,244 2,605 28 617,95 
1 PRECIOSA, a.s., závod 6 0,048 0,682 15,543 1,206 0,037 1 065,038 
1 PAS Jablonec a.s. 1,233 0,008 4,659 1,316 0,066 1 965,915 
1 Rýnovická energetická s.r.o. 0,043 0,021 3,370 4,115 0,079 4 037,740 
2 Nemos Jablonec s.r.o. 0,023 0,011 2,068 0,364 0,073  

1 SPL Jablonec nad Nisou, 
s.r.o., spalovna neb. odpadů 

0,026 0,244 1,790 0,118 0,025 28,049 

1 Kovohutě Mníšek a.s.- 
slévárna Jablonec nad Nisou 0,073 0,005 0,988 0,165 0,033 976,945 

2 Cikautxo CZ s.r.o. 0,000 0,000 0,810 0,098 0,000 1 274,725 
1 BTV plast, s.r.o. 0,211 0,040 0,808 0,455 3,550 497,976 
2 Finanční ředitelství ČR 0,000 0,001 0,760 0,013 0,005 78,956 

CELKEM 14,261 415,884 153,461 12,591 10,398 81648,63 
Podíl zdroj ů na emisích celkem: 32,06%  93,42% 76,36% 6,99%  59,76% 

Po zániku podniku LIAZ patří mezi nejvýznamnější stacionární zdroje znečišťování 
ovzduší především výtopny Brandl a Rýnovice (emise ze spalování TTO a ZP) a 
výrobny bižuterie (galvanické lázně). Kromě uvedených znečišťujících látek 
produkují tyto zdroje také uhlovodíky, aceton a nitrosloučeniny. Vývoj stavu ovzduší 
prakticky sleduje změny ve struktuře a druhu spalovaných paliv, které ve městě 
v posledních šesti letech proběhly, zejména pokud jde o přechod na spalování 
nízkosirnatého topného oleje a z velké části také zemního plynu ve zdrojích CZT. 

4.5.2 Kvalita ovzduší na území m ěsta 

Jablonec nad Nisou je z hlediska řízení kvality ovzduší součástí zóny Liberecký 
kraj. Každoročně je na základě měření ve stanicích imisního monitoringu 
vyhodnocována na území České republiky kvalita ovzduší a jsou vymezeny zóny a 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se 
podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění vymezují jako to 
území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k  překročení hodnoty 
imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Sledování kvality ovzduší 
má celorepublikově na starosti ČHMÚ. Ten zde v Jablonci nad Nisou provozuje 
jednu stanici automatizovaného imisního monitoringu (AIM), která je situována 
v blízkosti centra města v Nemocniční ulici. 

Obrázek 46: Umíst ění AIM stanice ČHMÚ ve m ěst 
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Tato stanice zde kromě ozónu (O3) provádí měření všech hlavních znečišťujících 
látek (SO2, NO a NO2, prachu a CO). Dle Sdělení Ministerstva životního prostředí 
docházelo v roce 2005 k překročení denního limitu pro suspendované prachové 
částice frakce PM10 (jejich koncentrace v ovzduší), odhadem na 1,5% území města 
Jablonce nad Nisou. Lokalitou v Jablonci n. N., v níž byly limity překročeny, je okolí 
křížení silnic I/14 a I/65, kde je velice vysoká intenzita dopravy (viz kapitola 4.3.1), 
která způsobuje vyšší hodnoty tuhých znečišťujících látek (PM10). Kvůli tomuto 
překročení je město Jablonec nad Nisou zařazeno mezi oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší.  

Ze sledovaných znečišťujících látek tedy negativní vývoj vykazují pouze oxidy 
dusíku. Počet dní během kterých došlo k překročení emisního limitu v posledních 
třech letech je však pouze několik a naměřené koncentrace jen o málo převyšují 
denní imisní limity. Samozřejmě, že v exponovaných částech města v blízkosti 
hlavních dopravních komunikací mohou být koncentrace mnohem vyšší. Příčinou 
vzrůstajícího imisního zatížení NOx ve městě respektive jeho centru je nepochybně 
narůstající doprava ve městě. Emisní příspěvek stacionárních zdrojů, a to zejména 
zdrojů REZZO 1, se od roku 1998 poměrně významně snížil (spolu s přechodem na 
kvalitnější palivo ve zdrojích CZT), avšak jak se zdá, dále již pravděpodobně klesat 
nebude. 

Do Programu ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje (zóna Liberecký kraj1) , 
který je povinně zpracován pro všechny zóny a aglomerace, byly pro zlepšení 
kvality ovzduší na území města zařazeny následující investiční akce: 

Tabulka 19: Opat ření navržená v Programu ke zlepšení kvality ovzduší , zóna Liberecký kraj 
(červen 2006) 

Modernizace zdrojů na výrobu tepla s cílem zvýšení 
celkové účinnosti - úpravy na kotlích, instalace nového 
kotle zajišťujícího dodávku tepla v letním období (snížení 
ztrát při výrobě a distribuci tepla), instalace parní turbíny s 
cílem využití energetického potenciálu páry a lepšího 
využití paliva, náhrada TTO (mazutu) kombinací zemního 
plynu a biomasy (letní kotel) 

150 mil. Kč 

Postupná přestavba parní sítě na horkovodní (snížení ztrát 
a celkové snížení emisí). Priority: sídliště Mšeno. 

160 mil. Kč 

Rozvoj CZT v centru města a v lokalitách se spotřebou 
tuhých paliv 

5 mil. Kč 

Jablonec 
nad Nisou 

Decentralizace výroby tepla se záměrem snížení ztrát v 
soustavě v letním období buď instalací tepelných čerpadel 
pro výrobu TUV ve vybraných výměníkových stanicích 
(VS) nebo instalací plynových kotlů nebo kogeneračních 
jednotek dimenzovaných na letní výkon VS, které umožní 
v létě odstavit energeticky neefektivní úseky parní sítě. 

120 mil. Kč 

Zdroj: Programový dodatek k Programu ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje 
 

 

 

 

                                                 
1 Vymezení viz zákon č. 86/2002 ve znění pozdějších předpisů, o ochraně ovzduší. 
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5. HODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJ Ů 
ENERGIE 

Je provedeno ocenění potenciálu: 

� Energie slunečního záření 

� Energie větru 

� Energie vodních toků 

� Energie biomasy 

� Geotermální energie  

� Způsob využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie ve výhledu 

� Ekonomický potenciál využití obnovitelných zdrojů energie 

Využití alternativních a druhotných zdrojů energie v současnosti bude zjištěno jak z 
registrů REZZO, tak z dostupných informačních zdrojů – informace o podpořených 
projektech OZE se strany ČEA, SFŽP, místním a dotazníkovým šetřením, apod. 

5.1 Podpora využití obnovitelných zdroj ů energie v ČR 

V současné době má Česká republika v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
definováno několik cílů, kterých by měla dosáhnout – tyto cíle jsou: 

� V segmentu elektřiny bychom podle přístupové smlouvy do EU měli dosáhnout 
podíl 8% na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2010. 

� U biopaliv je stanoven jejich podíl (energetický) na 5,75% v motorových 
palivech v roce 2010. V tomto segmentu byl vyslán užitečný impuls ve formě 
zákonné povinnosti přimíchávání biopaliv do nafty a benzinu. Rok 2010, ale v 
legislativě zakotven není.  

� Přesunutí palivového dřeva do snížené sazby DPH - dne 2. července 2007 vyšel 
ve sbírce zákonů zákon 172/2007 Sb., který přidává do přílohy 1 zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, položku: "4401 Palivové dřevo v 
polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky 
nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, 
pelet nebo podobných tvarů." Příloha 1 definuje "Seznam zboží podléhajícího 
snížené sazbě". 

� Zbytková biomasa ze zemědělství (např. sláma), energetické byliny, kapalná a 
plynná biopaliva zůstávají ve vyšší sazbě DPH. 

� Závazkem, který ještě není deklarován, ale je předmětem vyjednávání, je objem 
a podíl OZE v ČR, jako primárních zdrojů v roce 2020. Základem diskuse je 
závazek EU v hodnotě 20% OZE v roce 2020 na spotřebě primárních 
energetických zdrojů (SPEZ) v ČR. K této hodnotě musí dospět evropská 
Komise po nasčítání hodnot z jednotlivých ČS. Vedle absolutních objemů OZE 
bude hrát důležitou roli snížení SPEZ, které má v kumulované hodnotě 
představovat 20% úsporu. 
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Obrázek 47: P ředpokládané využití OZE pro výrobu elektrické energ ie v ČR 

 
 
Teplo z OZE je segmentem, který skýtá velký potenciál, ale je problém s jeho 
uplatněním. V minulých létech byl učiněn pokus o jeho legislativní podporu, nebo 
lépe řečeno uplatnění, ale iniciativa vyzněla naprázdno. Podobný problém existuje i 
na evropské úrovni. 

Obrázek 48: P ředpokládané využití OZE pro výrobu tepla v ČR 
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5.2 Využití solární energie - p řehled 

Existuje několik základních možností, jak solární energii přímo přeměnit na teplo či 
na elektřinu. Přeměna světelného záření na teplo (fototermální přeměna) může být 
pasivní (pomocí pasivních solárních prvků budov - prosklené fasády, zimní 
zahrady) nebo aktivní (pomocí přídavných technických zařízení - sluneční sběrače - 
kolektory). Elektrickou energii lze získávat v našich podmínkách zejména pomocí 
fotovoltaických článků. Základní možnosti využití sluneční energie ukazuje 
následující schéma:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Na každý metr čtvereční zemské plochy (tj. na vodorovnou rovinu) u nás v podobě 
slunečního záření dopadá ročně 950 až 1150 kWh energie . Cca 75 % z toho přitom 
připadá na období od dubna do října, zbývajících 25 % energie pak na ostatní 
měsíce roku. Celková doba slunečního svitu bez oblačnosti se v našich podmínkách 
pohybuje v rozmezí  1 400 – 1 700 hodin  za rok . Přímé sluneční záření však 
nepředstavuje veškerou energii, která na zemský povrch v podobě slunečního 
světla dopadá. Až polovinu z celkového množství solární energie tvoří záření 
nepřímé, takzvané difuzní, které vzniká odrazem slunečního světla na pevných i 
kapalných částicích rozptýlených v atmosféře (např. na mracích, prachových 
částicích, atd.). Celkové (tzv. globální) množství slunečního záření a podíl jeho 
jednotlivých složek tedy závisí na klimatických podmínkách lokality a rovněž kvalitě 
místního ovzduší.  

Obrázek 49: Globální slune ční záření na území ČR (MJ/m2.rok).  

 
Zdroj:ČHMÚ 
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Nejméně sluneční energie s velkým podílem nepřímé složky je tak zaznamenáváno 
v (pod)horských částech republiky se špatnou kvalitou ovzduší (severozápadní 
Čechy), nejvíce solární energie s vysokým podílem složky přímé je pak naopak v 
nížinných oblastech na jihovýchodě našeho území (jižní Morava). Přírodní 
podmínky města Jablonce nad Nisou umožňují využít sluneční záření pasivními i 
aktivními systémy. 

5.3 Pasivní využití slune ční energie 

Pasivní solární systémy využívají prosklených architektonických prvků k zachycení 
slunečního záření, které se po dopadu transformuje na teplo. Zachycené teplo 
obvykle ohřívá vzduch, který se dále rozvádí k místu spotřeby aktivními prvky 
(vzduchotechnikou). Jednoduché systémy se obejdou bez aktivního rozvodu tepla. 
Jedná se o velmi efektivní a architektonicky zajímavý způsob využití slunečního 
záření. Systém je třeba navrhnout tak, aby byly zisky co nejlépe uchovány a využity 
(např. cirkulací vzduchu z osluněných místností do ostatních částí domu, tlustší 
zdivo uchovávající teplo...). Pasivní systém musí s budovou tvořit harmonický 
celek. Toho je jednodušší dosáhnout u novostaveb, ale i starší stavby lze vhodně 
rekonstruovat (skleněné přístavky, prosklené verandy apod.).  

Nejlepší výsledky jsou dosaženy u novostaveb, které je možné architektonicky a 
tepelně-technicky navrhnout a optimalizovat pro maximální využití solárního záření. 
Navýšení nákladů pro využití solárního záření obvykle dosahuje kolem 10 – 30 % 
investičních nákladů na výstavbu budovy při snížení spotřeby tepla na vytápění o 
20 – 30 %. U rekonstrukcí budov s doplněnými prvky solární architektury může být 
jejich přínos sporný zejména z pohledu ekonomického.  

Velmi důležité je vyřešení rizika tepelné zátěže během léta (řádné odvětrání, 
akumulace do stavebních konstrukcí,...). V případě orientace prosklených ploch na 
jih nebo západ se zvyšuje riziko přehřívání interiéru v letních měsících. Při volbě 
zasklení je potřeba zvážit jeho technické vlastnosti, zejména schopnost propouštět 
sluneční tepelné záření a světlo a izolační schopnost. Konkrétní budovu je lépe 
řešit se specializovaným odborníkem (energetický auditor) než s architektem či 
stavařem. Energetický přínos zásadně závisí i na způsobu užívání budovy - např. 
dodatečně zasklená lodžie přináší úsporu jen pokud není v zimě vytápěná. 

5.4 Aktivní systémy na výrobu tepla a TUV - solární  kolektory 

Aktivní solární systémy využívají pro zachycení slunečního záření solární kolektory. 
Kolektor obsahuje absorbér zachycující sluneční záření. Absorbér se při provozu 
zahřívá a jím zachycené teplo je odváděno teplonosným médiem (voda, vzduch) do 
místa spotřeby. Solární kolektory, jakožto jedna z klíčových součástí solárních 
tepelných systémů jsou na trhu v ČR běžně dostupné a existuje zde řada výrobních 
i montážních firem.  

� Ploché vodní kolektory, vakuové kolektory, trubicové vakuové kolektory - Na 
trhu ČR je dostatečný výběr solárních kolektorů. V ČR existuje několik 
tradičních výrobců dodavatelů solárních kolektorů - Ekosolaris Kroměříž (ploché 
kolektory se selektivní absorbční vrstvou, plastové absorbéry),  Thermosolar 
Žiar nad Hronom – Slovensko (ploché kolektory se selektivní absorbční vrstvou, 
ploché vakuové kolektory), ENVI Třeboň (ploché kolektory, vzduchové 
kolektory, koncentrační kolektory s Fresnelovými čočkami, plastové absorbéry), 
VacuSolar (vakuové kolektory), na trhu je k dispozici řada dalších zahraničních 
produktů, a to jak plochých kolektorů, tak i vakuových trubicových kolektorů a 
vzduchových kolektorů (Viessmann).   
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� Teplovzdušné kolektory - Na trhu v české republice je jediný rozšířenější 
zástupce: teplovzdušný kolektor Mistral výrobce Ekosolaris a.s. 

5.4.1 Výběr vhodných lokalit 

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

� Orientace na jih, případně s mírným odklonem max. ±50° ( cca JV – JZ).  

� Celodenní osvit Sluncem bez stínících překážek. 
� Možnost umístit kolektory obvykle na volnou plochu střechy (šikmá nebo plochá 

střecha s dodatečnou nosnou konstrukcí pro kolektory) – u celoročního provozu 
optimálně se sklonem cca 30 – 45° k vodorovné rovin ě, pro zimní provoz je 
výhodnější sklon cca 60 – 90°. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2 Prioritní oblasti pro realizaci projekt ů 

Z technického hlediska může být využití solární tepelné energie doplňkovým 
zdrojem tepla, zejména pro ohřev teplé užitkové vody, výjimečně i pro přitápění a 
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musí být součástí bivalentního systému s dalším doplňkovým zdrojem tepla, tedy v 
kombinaci se stávajícím elektrickým ohřevem TUV, dodávkou tepla z CZT nebo s 
moderními kotli s vysokou účinností a automatickým provozem (i kotli na spalování 
dřeva, dřevěných pelet nebo briket) eventuelně s tepelným čerpadlem.  

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

� Ohřev bazénové vody (v p řípadné kombinaci s oh řevem TUV)  - Potenciální 
možnost využití solárních systémů pro ohřev TUV a bazénové vody ve 
venkovních bazénech existuje ve sportovně rekreačních zařízeních, případně i 
v dalších zařízeních, případně i v rodinných domech vybavených venkovními 
bazény.  

� Ohřev TUV v rodinných domech – Pro ohřev TUV je možno využít plochých 
nebo vakuových solárních kolektorů. Z technického hlediska je solární ohřev 
nejsnáze kombinovatelný se stávajícím elektrickým akumula čním oh řevem 
a je tedy nejvhodn ější realizovat jej tam, kde je k oh řevu TUV v sou časné 
dob ě využívána elektrická energie.  Použití solárního ohřevu TUV v bytových 
domech je zatím v ČR pouze velmi ojedinělé a omezuje se prakticky pouze na 
demonstrační projekty vzhledem k vysokým investičním nákladům.  

� Ohřev TUV  ve ve řejném a soukromém sektoru  – Využití solárních systémů 
pro ohřev TUV je vhodné zejména tam, kde je stálá nebo zvýšená poptávka po  
TUV v letním období, kdy jsou energetické zisky ze slunečního záření nejvyšší. 
To může být případ například rekreačních a ubytovacích zařízení, penzionů, 
autokempů apod. Naopak nevhodné (z energetického i technického hlediska) je 
využívat solární systémy tam, kde není zabezpečena poptávka po získané 
energii v letním období (například ve školství, pokud není zabezpečeno využití 
budov po dobu letních prázdnin.) 

Dále je možná aplikace teplovzdušných solárních kolektorů pro ohřev vzduchu (k 
přitápění, sušení zemědělských plodin, biomasy apod..).  

Prioritními sektory pro využití potenciálu solární energie jsou tedy zejména:  

� Individuální zástavba RD v oblastech mimo plynofikaci a zásobování CZT 

� Podnikatelský a veřejný sektor – v omezené míře, pouze menší aplikace 

5.4.3 Posouzení energetického p řínosu 

Energetický přínos využití solární tepelné energie není z hlediska energetické 
bilance města příliš významný. Řádově se může jednat několik desítek až stovek 
instalací, což činí zhruba energetický přínos v řádu desítek až stovek GJ  ročně. 

Posouzení ekonomického potenciálu  

Z hlediska celkové ekonomické návratnosti ohřevu vody, případně přitápění s 
využitím solárních tepelných systémů jsou problematické vysoké investiční náklady 
na pořízení technologie a poměrně nízký energetický přínos zařízení, které mají za 
výsledek velmi dlouhou návratnost. V závislosti na technickém řešení a použitém 
typu kolektorů a dalších zařízení (regulace, solární zásobník TUV atd.) může být 
jednotková cena systému s nuceným oběhem vhodného pro rodinný dům cca 15-
20 000 Kč/m2 kolektorové plochy, tedy cca 60 – 110 000 Kč (ceny vč. DPH 19%) 
pro typické instalace vhodné pro rodinné domy (2-4 kolektory o ploše celkem 3 – 6 
m2). Při energetickém přínosu cca 380 – 400 kWh/m2.rok se prostá návratnost 
instalací solárních systémů pro ohřev TUV v rodinných domech při porovnání 
s elektrickým akumulačním ohřevem pohybuje v rozsahu cca 20 let a výše, což není 
bez možnosti dotační podpory příliš ekonomicky zajímavé. Vzhledem k poměrně 
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vysokým jednotkovým investičním nákladům a následně dlouhé návratnosti vložené 
investice je tedy využití solární tepelné energie vhodné bez dotační podpory pouze 
pro střední a vyšší příjmové skupiny obyvatelstva, případně pro vysoce 
environmentálně uvědomělé občany.  

5.5 Využití solární fotovoltaiky 

S využitím fotovoltaických solárních systémů bylo do současné doby a na současné 
technické a cenové úrovni uvažováno převážně pro demonstrační účely, pro 
decentralizované aplikace (dopravní značení, telekomunikační zařízení, mobilní 
zařízení, objekty nepřipojené do veřejné sítě) eventuelně např. pro zajištění 
záložního napájení oběhových čerpadel aktivních teplovodních solárních systémů. 

Po přijetí Zákona č. 180/2005 a nastavení výkupních cen elektrické energie z OZE 
a stanovení výkupní ceny pro elektřinu vyrobenou v solárních zařízeních 
v Cenovém rozhodnutí ERÚ 10/2005 ve výši 13,2 Kč/kWh začala být v některých 
případech ekonomicky zajímavá výroba elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách 
s dodávkou do veřejné sítě. První komerční projekty větších fotovoltaických 
elektráren o výkonech řádově stovek kW začaly být v ČR realizovány v roce 2006. 
Prostá návratnost takovýchto instalací se pohybuje v závislosti na lokalitě a použité 
technologii cca mezi 10-15 lety. 

Výběr vhodných lokalit  

Při výběru lokality pro využití sluneční energie ve fotovoltaických systémech pro 
decentralizované, izolované využití s využitím akumulace vyrobené energie 
v akumulátorech a event. využitím měničů pro napájení spotřebičů na standardní 
střídavý proud. Stejně jako u fototermických systémů se daleko více než k vlastní 
lokalizaci v rámci území sledují předpokládané technicko – ekonomické ukazatele. 
Plocha pro umístění fotovoltaických článků,  by měla splňovat následující kriteria: 

� Orientace na jih, případně s mírným odklonem max. ±50° ( cca JV – JZ).  
� Celodenní osvit Sluncem bez stínících překážek. 

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

� Mobilní charakter spotřeby (maringotky, karavany apod..) nebo vysoké náklady 
na zabezpečení dodávky el. energie z veřejné sítě (velká vzdálenost lokality od 
sítě – např. rekreační chaty, nutnost nákladných výkopových prací pro zavedení 
přípojky – např. parkovací automaty apod..). 

� Možnost zabezpečení fotovoltaických panelů proti krádeži / poškození 

� Nízký a pokud možno stálý příkon spotřebičů el. energie napájených 
z fotovoltaického systému.  

Pro výběr vhodných lokalit pro realizaci fotovoltaických elektráren s dodávkou 
elektřiny do veřejné sítě platí v zásadě podobná pravidla jako pro solární tepelné 
systémy, je však třeba mít zabezpečenu dostatečnou plochu pro instalaci panelů 
s fotovoltaickými články – volný pozemek či střechu (ideálně např. ploché střechy 
výrobních hal apod.) – na 100 kW výkonu je třeba počítat s cca 880 m2 kolektorové 
plochy. Důležitá je rovněž dostatečná kapacita připojení do sítě - při výkonech, 
které jsou dosažitelné s fotovoltaickou technologií však nebývá s kapacitou 
připojení do sítě obvykle problém. 
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5.6 Potenciál ve využití biomasy 

Biomasa se v komunální energetice stává stále častější alternativou k tradičním 
energetickým zdrojům jako je hnědé uhlí či zemní plyn. Pod biomasou obvykle 
rozumíme veškeré složky rostlin, ať už se jedná o dřevo, slámu, obilí, trávy a jiné. 
Stejně tak lze však k produkci energie rovněž využívat i odpadní produkty 
živočišného původu, jako jsou čistírenské kaly, kejda, chlévský hnůj či nejrůznější 
odpady z potravinářského průmyslu. 

Energii lze z biomasy získávat termochemickou nebo biochemickou přeměnou, tzv. 
suchými procesy, tj. spalováním a zplynováním, nebo procesy mokrými, k nimž 
patří fermentace (produkce etanolu) a anaerobní vyhnívání, při kterém vzniká 
bioplyn. Výsledné “produkty“ těchto procesů lze pak využít k výrobě tepla a/nebo el. 
energie. 

Ekonomicky a technicky nejdostupnější technologií na využití energie biomasy je 
zatím její spalování. Tradičním takto využívaným (bio)palivem je dřevo a dřevní 
odpad nejrůznějšího původu vznikající v celém výrobním řetězci produkce dřeva a 
výrobků z něj, tj. od těžby dřeva, přes jeho zpracování v dřevozpracujícím průmyslu 
až po výrobu konečných výrobků ze dřeva.  

Vzhledem k tomu, že biomasa všeobecně je dosti specifické palivo, při jejímž 
spalování dochází od dosažení určité minimální teploty (od 200 °C) v prostoru 
topeniště k přeměně značné části v ní obsažené hořlaviny do plynné podoby (až 80 
% ji tvoří tzv. prchavá hořlavina), značná část vlastního spalování se přesouvá až 
na tyto hořlavé plynné látky, kdy až po jejich vyhoření odplyněná biohmota 
v topeništi dohořívá.   

Toto zplyňování se proto dá vhodně využít buď k řízení vlastního procesu 
spalování, nebo k záměrné produkci plynu, jenž je pak nazýván jako tzv. dřevný 
plyn, či zkráceně dřevoplyn.  

Ten je pak možné při dodržení správných podmínek během zplyňovacího procesu 
dále využít jako plynné palivo ať už pro výrobu tepla (jeho spálením v kotli), či k 
současné výrobě tepelné a el. energie (ve spalovacích motorech nebo turbínách). 

Energii takovouto cestou, tj. přímým spalováním a/nebo zplynováním, lze dnes 
prakticky získávat z veškerých druhů biohmoty vč. živočišného původu, pokud u 
nich budou splněny minimální kvalitativní požadavky jako palivo (zejména 
maximálně přípustný obsah vody a případně také vzájemný poměr různých druhů 
biomasy). 

Technicky možné je tak kromě dřeva a dřevních odpadů dále dobře spalovat či 
zplynovat slámu obilovin, seno z luk a veškeré ostatní jinak nevyužívané produkty 
či odpady zemědělské výroby. 

Při rozhodování o využití těchto obnovitelných zdrojů energie touto cestou je přitom 
nutné vycházet z komplexního hodnocení: 

� Potenciálu zdrojů biomasy v dané oblasti,  

� nákladovosti jejich získávání a  

� možných efektivních způsobu/ů jejich využití v místě. 

Pro řešené území byly zjišťovány potenciální zdroje biomasy. Množství dostupné 
biohmoty z různých zdrojů bylo stanoveno na základě evidence a statistik 
příslušných úřadů, a dle odborných odhadů a zkušeností z již realizovaných 
projektů.  

Bilance možných zdrojů biomasy byla zjišťována jak na území města, tak vzhledem 
k velikosti území i v jeho okolí zahrnující v podstatě celý okres Jablonec n. N. 
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5.6.1 Biohmota z údržby ve řejné zelen ě 

Základním zdrojem biomasy, jež by bylo možné začít energeticky využívat, je 
biohmota vznikající při údržbě městské veřejné zeleně. Tyto plochy mají ve městě 
řádově zhruba 80 ha a dle evidence odboru životního prostředí MěÚ na nich ročně 
vzniká:  

� cca 2 000 m3 biohmoty ze sekání a hrabání TTP (tráva, listí) a 

� cca 500 m3 dřevní hmoty (kácení, prořezy, ....). 

To odpovídá :  

� cca 200 tunám biohmoty typu trávy a listí při průměrné měrné hmotnosti 100 
kilogramů na 1 m3 a 

� cca 150 tunám dřevní hmoty při průměrné měrné hmotnosti 300 kilogramů na 1 
m3.  

Při odhadu veškeré biohmoty , která na území m ěsta takto vzniká  (tedy i na 
soukromých zahradách atp.), by pak bylo nutno  podle odhadů pracovníků odboru 
ŽP tyto hodnoty ztroj- až čty řnásobit . To by odpovídalo cca 1 000 tunám 
biohmoty potenciálně využitelných jako biopalivo pro možný (centrální) zdroj na 
biomasu. 

Zdrojem energeticky využitelné biomasy však také mohou být lesní porosty a dále 
pak řada ostatních ploch, které nejsou v současnosti zemědělsky ani jiným 
způsobem využívány.  

Strukturu půdního fondu města Jablonce n. N. charakterizuje následující tabulka. 
Vyplývá z ní, že v řešeném území dominují nezemědělské plochy, z nichž většinu 
tvoří lesní porosty. Ty z celkového počtu takřka 3 140 hektarů zabírají více než 38 
% plochy katastru města. 

Tabulka 20: P ůdní fond m ěsta a jeho využití (rok 1998) 

z toho 

zemědělská nezemědělská 
Jablonec 
n.N. celkem 

celkem orná půda zahrady louky pastviny celkem lesní zastavěná ostatní 

Plocha [ha] 3 138 923 141 276 355 151 2 215 1 205 254 756 

Procentuelně 100,0% 29,4% 4,5% 8,8% 11,3
% 4,8% 70,6% 38,4% 8,1% 24,1% 

Zdroj: Agentura regionálního rozvoje – NISA 

Tyto lesy jsou z velké části v majetku státního podniku Lesy České republiky (LČR), 
respektive jeho organizační jednotky LS Jablonec nad Nisou, do jejíž správy spadá 
celkem 18 467 hektarů lesů, což představuje více než 80 % všech lesních porostů 
okresu. Vlastní výkon hospodářské činnosti na lesním hospodářství, tj. těžbu dřeva, 
výchovné zásahy v podobě probírek a prořezávek, likvidaci kalamit atd., však LS 
Jablonec n.N. neprovádí sama, ale realizuje ji prostřednictvím těžebních firem, 
které od LČR nakupují dřevo takzvaně “nastojato“ či “na pni“, tedy v podobě 
stojících stromů, jež si pak sami vytěží. LS pak provádí pouze kontrolu, zda byly 
práce řádně vykonány. 

5.6.2 Dřevní odpady z lesního hospodá řství 

Dle publikovaných hospodářských ukazatelů LČR se průměrná těžba na lesních 
porostech v Libereckém kraji pohybuje pod 3 m3/ha. To potvrzuje i statistika LS 
LČR v Jablonci n.N., podle které se v lesích její správy (tj. v jabloneckém okresu) 
ročně vytěží cca 50 tisíc metrů krychlových dřevní hmoty. 
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Naprostá většina (až 85 %) těženého dřeva je z jehličnatých stromů, zejména 
smrku (64 %) a borovice (17 %), z listnatých je to pak hlavně buk (8 %) a bříza (6 
%). Asi 11 % těžeb z toho připadá na těžby nahodilé, vzniklé v důsledku živelních či 
jiných pohrom, ostatní jsou pak těžby výchovného (cca 20 %) a obnovního 
charakteru.2    

Vytěžené dříví, takzvané hroubí3, však představuje pouze 60-65 % celkové dřevní 
hmoty (dendromasy) stromu. Po těžbě v lese zůstává až jedna třetina z nadzemní 
části dřevní hmoty, která je sortimentně či jinak dále nevyužívaná (větve, vršky 
stromů, klestí a jehličí). Možnosti jejího případného využití pro energetické účely 
jsou však velmi omezené.  

Důvodem je zejména praktikovaný způsob provedení těžby, kdy poražený strom 
bývá ihned na místě odvětven a dále k místu odvozu z lesa (paseka nebo cesta) je 
pak dopravován již pouze kmen. Těžební odpad tak zůstává na místě těžby, což je 
často hluboko v porostu. 

V některých místech však těžby nejsou prováděny plošně, ale výběrově, a tak je 
odpad navíc po lese rozprostřen na několika i několik desítek metrů od sebe 
vzdálených místech. Jeho případné následné shromažďování a odvoz z lesa by tak 
byl i vzhledem ke svahovitosti místního terénu velice náročný - a tedy nákladný - na 
strojovou techniku a zejména pak lidskou práci.  

Proti jeho případnému odběru z lesa však navíc stojí i LČR, které tento těžební 
odpad považují za příhodný zdroj živin potřebných pro obnovu lesa. 

Dřevní odpady se tak obvykle v ČR využívají až při následném zpracování 
vytěženého dřeva, tedy při jeho základním roztřídění na jednotlivé sortimenty, které 
se provádí v manipulačních skladech, a zejména pak při jeho pilařském zpracování 
(výrobě řeziva) na pilách a katrech.  

Přesto však jsou v České republice lokality, které odpady vznikající při těžbě dřeva 
využívají (Staré Město pod Landštejnem či Rokytnice v Orlických horách). Jejich 
zkušenosti ukazují, že podmínkou realizovatelnosti je obvykle vlastnictví vlastního 
štěpkovacího za řízení a výkon této činnosti vlastními silami  - jinak totiž náklady 
na seštěpkování těžebního odpadu mohou převýšit i cenu palivového dřeva. 

Pomineme-li místní podmínky terénu, lze p ředpokládat , že na 1 ha lesa s 
převahou smrku je ro čně k dispozici  při vyváženém způsobu hospodaření 
(odebírání pouze větví po opadání jejich jehličí/listí) nejmén ě 500 kilogram ů 
energeticky využitelného d řeva . A lesy na Jablonecku by neměly být v tomto 
směru výjimkou. 

                                                 
2 Výchovná, či také předmýtní těžba dřeva v podobě tzv. probírek či prořezávek, má charakter výchovných 

zásahů, jež mají za cíl zlepšení produkčních schopností lesa. Tyto těžby jsou prováděny průběžně, dokud 
lesní porost nedosáhne tzv. mýtního věku, což je věk, při kterém dochází ke kulminaci hodnotového 
celkového průměrného přírůstu dřevní hmoty. V tomto období se pak provede finální, tzv. mýtní těžba, kdy 
je celý les vykácen a na vzniklé holé ploše (holině) se zakládá lesní porost nový (proto se této těžbě také 
někdy říká obnovní). Tyto druhy těžeb jsou těžby plánované, tj. záměrné. Neplánované těžby, nazývané 
také jako nahodilé, jsou pak spojeny s likvidací škod na lesních porostech způsobených různými 
neočekávanými přírodními či antropogenními vlivy.   

3 Hroubí se nazývá nadzemní části stromu od 7 cm průměru s kůrou, bez hmoty pařezu (ve statistikách se 
však těžba dřeva uvádí bez kůry, tzv. b.k.). Z hlediska výkonového se do hroubí započítává celý objem 
kmenu stromu vč. jeho vrcholové části a jeho množství se uvádí v plných metrech (tzv. plnometrech - 
plm), což je skutečný metr krychlový dřevní hmoty. V plnometrech se také kmenové dříví (ať už jako 
kulatina na nejhodnotnější průmyslové výřezy nebo jako vlákninové dříví určené k výrobě celulózy), 
prodává. K tomu je však nutné objem vytěženého (příp. zpracovaného) a složeného dřeva se 
vzduchovými mezerami mezi jednotlivými kusy (tzv. prostorový m3 - prm) upravit odpovídajícím redukčním 
koeficientem.  
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Tabulka 21: Lesní plochy a objem t ěžby d řeva v regionu  

Ukazatel 
Liberecký  
kraj 

LS Jablonec nad 
Nisou 

Katastr města 
Jablonce n.N.  

Výměra lesní půdy (ha) 72 617 18 467 1 205 
Výměra porostní plochy (ha)* 70 580   
Těžba dřeva (m3 b.k.) 199 660 cca 50 000 2 000-3 000 

*) Plochy, kde je skutečně les, tj.mimo holin apod. Zdroj: LČR 

5.6.3 Dřevní odpady z d řevozpracujícího pr ůmyslu 

Průmyslové zpracování dřeva zahrnuje celou řadu nejrůznějších technologických 
operací, jejichž výběr a místo provedení závisí v prvé řadě na tom, k jakému účelu, 
resp. na jaký výrobek, bude dřevo dále využito. 

Základní opracování kmenového dřeva nastupuje v podstatě již v lese, kdy skácený 
strom je většinou ještě přímo na místě těžby odvětven a obvykle navíc zkrácen na 
požadovanou min. tloušťku. Dříve bývala z kmene ještě v lese také ručně pomocí 
škrabky odstraňována kůra, avšak tzv. odkornění bylo s rozvojem mechanizace 
přesunuto prakticky výhradně dnes mimo les (do zpracovatelských závodů). 

V závislosti na provozních postupech těžebních společností pak vytěžené dřevo 
putuje z lesa v podobě surových kmenů (tedy odvětvených s kůrou) buď přímo do 
pilařských provozů, nebo u větších závodů nejprve na manipulační sklady. 

V manipulačním skladu se provede roztřídění dřeva dle kvality. Kulatina dostatečné 
tloušťky a délky je určena buď přímo expedici, nebo je rozřezána k dodávce do 
pilařské výroby, dříví příliš tenké a/nebo krátké na vlákninu do 
celulózopapírenského průmyslu a dříví nejhorší kvality je pak určeno k prodeji jako 
palivo. 

Z toho i vyplývají základní technologické operace, které se při tom provádějí. Dřevo 
je ručními či strojovými pilami zkracováno, děleno či jinak upravováno na 
požadované parametry, a v případě zájmu odběratelů a dispozice potřebným 
technickým vybavením, i odkorněno (strojovými odkorňovači). 

Odtud pak jednotlivé druhy dřevařských "polotovarů" putují k dalšímu zpracovaní. 
Nejhodnotnější dřevo, tzv. výřezy I. až III. jakosti kvality, do pilařských provozů na 
výrobu řeziva, vlákninové dříví na výrobu buničiny a celulózy a palivové dřevo do 
prodeje.  

Prakticky stejný postup třídění se provádí v případě odvozu surového dřeva přímo 
na pilu. Po výběru kmenů vhodných na pilařské výřezy se pak ale tato 
nejhodnotnější kulatina dále na pile mechanicky zpracovává (krájením, loupáním a 
rozřezáváním). 

Největším závodem na třídění a základní zpracování vytěženého dřeva v oblasti 
Jablonce nad Nisou je manipulační sklad firmy CE WOOD, a.s., v Rychnově u 
Jablonce n.N..  

Tato společnost, která jinak působí po celé republice, nakupuje od LČR, resp. její 
LS Jablonec nad Nisou, ročně nastojato cca 30 000 m3 dříví. Realizuje zde tedy 
více než polovinu veškerých těžeb a je tak hlavním producentem a zpracovatelem 
dřeva v oblasti.  

Část vytěženého dřeva firma rovnou dodává v podobě surových kmenů 
odběratelům, zbytek pak sváží právě do svého manipulačního skladu v Rychnově, 
kde pak provádí jeho třídění.  

Podle pracovníků firmy přitom ročně vzniká cca 400 - 500 m3 dřevních odpadů typu 
kůry a pilin, a dalších zhruba 350 kubíků jako palivové dřevo. Pro veškeré vzniklé 
odpady i palivové dřevo má však společnost v současnosti dlouhodobé odběratele.  
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Na Jablonecku je pak dále několik menších dřevozpracujících závodů typu pil či 
katrů. Ty však buď veškeré odpadní dřevo využívají sami ve svých provozech (k 
sušení dřeva, vytápění objektu apod.), nebo na ně již mají smluvní odběratele 
(nejkvalitnější piliny prý z celé oblasti odebírá briketárna od Turnova).  

Z návazných odvětví jako je truhlářství, výroba nábytku apod., pak již žádný 
významnější podnik v okolí města Jablonce n. N. není.  

Není bez zajímavosti, že při pilařském zpracování surového kmene se do podoby 
pilin, odřezků, kůry či hoblin promění více než 40 % jeho původního objemu. 
Uvážíme-li pak, že na výrobu řeziva jde více než polovina veškerých realizovaných 
dodávek dřeva v lesnictví, minimálně 20 % objemu celkových těžeb končí v podobě 
odpadů při zpracování vytěženého dřeva na pilařské výrobky. 

Stávající možnosti využití odpad ů z dřevozpracujícího pr ůmyslu jsou dnes 
v okolí Jablonce nad Nisou prakticky již pln ě využity .  

Tabulka 22: Hlavní firmy provád ě jící pro LS Jablonec n.N. t ěžební činnost 

Firma 
Objem těžeb 
(m3 b.k.) 

CE WOOD, a.s. 30 000 
SOLITERA, spol. s r.o. 6 000 
TILIA PLUS, s.r.o. 5 - 6 000 
LESS a.s. 4 - 5 000 

Zdroj: LČR, LS Jablonec nad Nisou  

5.6.4 Využití biomasy ze zem ědělství a zem ědělských ploch 

Zemědělské plochy představují takřka 30% celkové rozlohy města (cca 920 hektarů, 
viz. Tabulka 20:). Většina z nich (přes 500 ha) jsou louky nebo pastviny (tzv. trvalé 
travní porosty), jen zhruba 140 hektarů je využíváno jako půda orná. Necelých 280 
hektarů jsou pak zahrady. 

Prakticky jedinou společností, jež se v okolí Jablonce n. N. intenzivně zabývá 
zemědělskou činností, je bývalé zemědělské družstvo Kokonín, nyní akciová 
společnost Zemědělská Kokonínská. Orientuje se zejména na živočišnou výrobu 
(chov krav), které podřizuje i svou rostlinnou produkci (např. veškerou slámu 
obilovin zpracovává na podestýlku).  

Společnost hospodaří na výměře cca 1 200 hektarů, z toho 800 hektarů jsou louky 
a pastviny, a 400 hektarů pak využívá jako ornou půdu. Pěstuje na ni zejména 
obiloviny a z části pak také řepku. Z důvodů nízkých výnosů však počítá s jejím 
ukončením. 

Na ostatních zemědělských plochách v oblasti pak již působí pouze několik 
samostatně hospodařících zemědělců – farem, které jsou však již mimo katastr 
města. Samotné město pak dle sdělení pracovníků odboru životního prostředí MěÚ 
vlastní cca 50 hektarů trvalých travních porostů (luk a pastvin), které však 
v současnosti nijak nevyužívá.   

Pěstitelská činnost není vzhledem k (pod)horskému charakteru oblasti nijak 
výhodná. Dosahované výnosy jsou prakticky u všech pěstovaných plodin hluboko 
pod republikovými průměry, což dává možnost případného využití zem ědělských 
ploch pro p ěstování rostlin pro energetické ú čely . Závisí pouze na 
ekonomických podmínkách.  

Rostliny vhodné pro pěstování k plnému či částečnému energetickému využití lze 
rozdělit na: 
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� jednoleté : např. tritikale - kříženec pšenice a žita, tzv. energetické obilí (k 
využití celý stonek vč. klasu), krmný sléz, topinambur, dále obiloviny (sláma), 
řepka (sláma) a technické plodiny jako je konopí, len aj. (jen stonky).  

� víceleté a vytrvalé : např. ozdobnice čínská, chrastice rákosovitá, křídlatka 
japonská, rákos obecný, šťovík krmný aj.  

� rychle rostoucí d řeviny : např. topoly, vrby, olše aj. 

Pěstování rychlerostoucích dřevin je ekonomicky i technicky nejnáročnější. 
Vyžaduje si mnohem vyšší investici do založení porostu (plantáže), a dále pak také 
rovněž často nákup speciální techniky ke sklizni (křovinořezy a další techniku). 

Výhodnější je proto pěstování energetických rostlin, jelikož lze u nich využít 
obdobné pracovní postupy a technické vybavení jako u zemědělských plodin. Z nich 
se pak zase ekonomicky výhodněji ukazují pro pěstování víceleté a vytrvalé 
rostliny, které nevyžadují každoroční osev. 

Ornou půdou se zde rozumí skutečně užívané pozemky s ornou půdou, ať už jsou 
vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda, trvalý travní porost (dříve louka nebo 
pastvina) a nebo ostatní plocha, ke které má ovšem žadatel právní důvod užívání. 

Za každý hektar  takto ne-využívané orné půdy pak v každém hospodářském roce, 
kdy plodiny pěstuje, získá zemědělec dotaci  ve výši 5 500 K č (7 000 Kč/ha u lnu 
přadného). 

Pro získání podpory však platí omezení, že žadatel o podporu musí stanovenou 
plodinu, či jejich kombinaci, pěstovat nejmén ě na 5% a nejvýše pak na 10%  
vým ěry své orné p ůdy, přičemž minimální výměra orné půdy žadatele musí činit 
10 hektarů. 

V roce založení (setí) pak zemědělec navíc ještě získá nárok na tzv. kompenza ční 
podporu, jejíž výše  se ur čí dle vým ěry  (zbývající) orné p ůdy do klidu 
neuvedené (pro rok 2002 se pohybuje od 200 do 600 K č za každý  takovýto 
hektar ).4 

Ze 100 hektarů orné půdy lze tak např. při zahájení pěstování energetických rostlin 
na 10 % výměry plochy získat každoročně finanční podporu ve výši 55.000 Kč a 
navíc pak v roce založení porostu (u jednoletých tedy každoročně, u víceletých pak 
jen v prvním roce) kompenzační podporu od 200 do 600 korun za každý hektar 
zbylé orné půdy, tj. v tomto případě 18.000 až 54.000 Kč (z plochy 90 hektarů).  

Kombinací těchto podpor lze tak prakticky pokrýt veškeré náklady spojené se 
zahájením pěstování rostlin pro energii. Přestože by to vzhledem k nízkému podílu 
orné půdy pro místní zemědělce asi nebylo spásonosnou záchranou jejich obživy, 
mohla by možnost získání dotací sehrát významnou roli jako motivační prostředek 
pro zahájení a rozvoj pěstování energetických rostlin v oblasti.  

Uvážíme-li, že energetický výnos z jednoho hektaru  může v případě šťovíku 
krmného , 5  který se (nejen) v našich podmínkách ukazuje nejperspektivnější 

                                                 
4 Tuto kompenza ční podporu  na každý hektar orné půdy neuvedené do klidu může získat také ten 

zemědělec , který  k počátku hospodářského roku, na který podporu žádá, zatravní alespo ň 3% celkové 
vým ěry orné p ůdy  (příp. zalesní 1 %  či založí porost RRD na 3 % vým ěry ). Na již zatravněnou příp. 
zalesněnou půdu tuto dotaci nelze získat, v případě zalesňování nebo zakládání porostu RRD je dotace 
navíc poskytována jen pokud je na daném pozemku prováděna poprvé. 

5 Šťovík krmný  je vytrvalá rostlina nenáročná na živiny. Na stanovišti vydrží 15 až 20 let, hnojení 
průmyslovými hnojivy není vůbec třeba, pouze v zimním období se doporučuje porost několikrát pohnojit 
např. kejdou. Lze u ní dosáhnout trvale vysokých výnosů - minimálně 8 až 10 tun suché hmoty (tj. bez 
zahrnutí vlhkosti hmoty při sklizni) po hektaru ročně, a to i v méně příznivých (podhorských) podmínkách. 
Měrné výrobní náklady jsou tak velmi nízké, podle dosavadních zkušeností s pěstováním různých 
energetických rostlin u nás nejnižší (kolem 1000 Kč/tunu). Navíc, jelikož je šťovík krmný mezi rostlinami, 
na které lze získat výše uvedenou státní podporu, lze ekonomiku jeho pěstování ještě výrazně zlepšit. 
Oproti křídlatkám není podle odborníků na fytoenergetiku invazivní. 
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rostlinou pro pěstování pro energetické účely, dosáhnout ročně 130 až 200 GJ , lze 
tímto způsobem “nastartovat“ jen v katastru m ěsta energetickou produkci 
bioenergie v množství minimáln ě 2 000 GJ za rok .   

Velikost ploch osetých energetickými plodinami s finanční podporou státu lze navíc 
každý rok navyšovat o výše uvedených limitních 5-10 % výměry (ostatní) orné půdy, 
čímž lze produkci energie postupně dále zvyšovat. 

V případě využití ploch orné p ůdy i mimo hranice katastru m ěsta , by pak rozvoj 
fytoenergetiky v oblasti mohl dosáhnout mnohem vyšších objemů v řádech 
desetitisíc ů GJ vyrobené energie ro čně. A vzhledem k tak podprůměrným 
výnosům, jaké pěstování běžných plodin na Jablonecku přináší, by to nemusel být 
nerealizovatelný záměr. 

Pěstovat energetické rostliny by bylo možné rovněž i na ostatních zemědělských 
plochách, které dnes pro pěstitelské účely nebo živočišnou výrobu již neslouží, a 
jsou tak porostlé nejrůznějšími nekulturními rostlinami.  

Z důvodů efektivity by si však jejich případné využití pro energetické účely vyžádalo 
intenzifikaci produkce, tj. rozorání a znovuosetí těchto ploch travinami s vyšší 
produkční schopností, jinak jsou roční výnosy v seně ze stávajících travních 
porostů příliš nízké.  

Dobré výnosy i v chladnějších klimatických podmínkách dosahuje 
z rychlerostoucích travin chrastice rákosovitá . Pěstování energetických rostlin 
typu trav na existujících plochách travních porostů však vychází ekonomicky méně 
výhodně, a to díky tomu, že na tyto plochy státní finanční podporu (zatím) získat 
nelze. 

5.6.5 Současný i budoucí reálný potenciál biomasy v území  

Skutečně dosažitelné množství bioenergie z oblasti Jablonce nad Nisou nemusí být 
podmíněno jen ekonomickými faktory, ale může, a také to většinou tak bývá, zde 
hrát minimálně stejně důležitou roli řada dalších (vlastnických, osobních, 
technických aj.) vlivů a vazeb, bez jejichž úspěšného překonání a úzké spolupráce 
nelze projekt na využívání energie (z) biomasy s úspěchem postavit. 

Dostupný zdroj biomasy  v lokalitě Jablonce nad Nisou a jeho blízkém okolí 
v sou časnosti  představuje pouze biohmota vznikající p ři údržb ě zeleně. Její 
množství bylo pracovníky MěÚ odhadnuto na několik stovek tun ro čně.  

Nákladovost jejího sb ěru a zpracování  pro její možné využití jako paliva (tj. 
štěpkování, příp. sušení) lze na základě zkušeností z jiných měst stanovit ve výši 
300- 400 Kč na tunu (vč. dopravy). 

Do budoucna by pak by bylo možné po dohodě s některým z místních 
zemědělských subjektů zkusit na několika hektarech v oblasti založit pokusně 
porosty jedné či více druhů vybraných energetických rostlin, a v případě, že s jejich 
pěstováním budou dobré zkušenosti, pak začít pro energetické účely zemědělské 
plochy naplno využívat. Určitou aktivitu v tomto směru již zástupci bývalého 
družstva, dnes a.s. Zemědělská Kokonínská začaly vyvíjet.6  

Při sledování pravidel pro poskytování dotací na pěstování těchto rostlin by to 
v případě výše uvedené zemědělské společnosti představovalo v horizontu 3-5 let 
plochu orné půdy využívané pro energetické účely v řádu 20-40 hektarů, a ta by se 
pak mohla každý rok o dalších 20-30 ha zvyšovat.  

                                                 
6 Pan Izivát, ředitel společnosti, nám v telefonickém rozhovoru sdělil, že spolupracovali na vypracování studie 

možnosti využití rychlerostoucích dřevin na Liberecku, kterou vypracovávala Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita v Brně.  
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To by při středním hektarovém výnosu přibližně 12 tun odpovídalo do 3-5 let  roční 
produkci  200- 400 tun  energeticky využitelného biopaliva , s odpovídajícím dalším 
růstem produkce dle zvyšování osetých ploch. 

Vše by však samozřejmě záviselo na zajištění odběru sklizně, a to v cenách, jež by 
byly pro pěstitele dostatečně výhodné. Vodítkem by mohly být kalkulace 
nákladovosti produkce vybraných rostlin, které by na Jablonecku - s ohledem na 
místní klimatické podmínky - byly pro pěstování pravděpodobně nejvýhodnější. 

Tabulka 23: Reáln ě dosažitelný potenciál biomasy v Jablonci nad Nisou  a jeho okolí 

Reálně dosažitelný potenciál biomasy [tuny] 

v současnosti do 3-5 let do 5-10 let 

200 – 500 500 – 1 000 1 000 – 2 500 

5.6.6 Ekonomické a technické podmínky energetického  využití biomasy 

Klíčovým předpokladem pro zvažování možnosti využití zdroje na biomasu je 
zajištění potřebného množství paliva, a to v ceně, která zajistí konkurenceschopnou 
výrobu tepla (příp. také elektřiny). Následující tabulka ukazuje, v jakém cenovém 
rozsahu (označeno šedou barvou) se u nás v současnosti dodávky paliv do 
centrálních zdrojů na biomasu pohybují. 

Tabulka 24: Nákladové (nákupní) ceny r ůzných druh ů biomasy dle ceny v nich obsažené 
energie 

 Cena paliva  
Cena energie 

obsažené v palivu Dřevní odpady  
(štěpka) 

Obilní/ řepková 
sláma 

Energetické 
rostliny 

[Kč/GJ] [K č/kWh] [K č/t] [K č/t] [K č/t] 

170 0.61 1 785 2 380 2 210 

160 0.58 1 680 2 240 2 080 

150 0.54 1 575 2 100 1 950 

140 0.50 1 470 1 960 1 820 

130 0.47 1 365 1 820 1 690 

120 0.43 1 260 1 680 1 560 

110 0.40 1 155 1 540 1 430 

100 0.36 1 050 1 400 1 300 

90 0.32 945 1 260 1 170 

80 0.29 840 1 120 1 040 

70 0.25 735 980 910 

60 0.22 630 840 780 

50 0.18 525 700 650 

40 0.14 420 560 520 

30 0.11 315 420 390 

20 0.07 210 280 260 

10 0.04 105 140 130 

0 0.00 0 0 0 

Dřevní odpad (štěpka) - vlhkost cca 40 %, výhřevnost 10,5 GJ/t; obilní/řepková sláma - vlhkost 18 
%, výhřevnost 14 GJ/t; energ. rostliny - vlhkost do 25 %, výhřevnost 13 GJ/t 
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Výkon zdroje a spotřeba paliva je silně závislá podle obsahu vody. Zatímco při 
spalování paliva o vlhkosti do 20 procent se na výrobu jednoho GJ tepla spotřebuje 
i méně než 70 kg (cca 0,25 kg v přepočtu na 1 kWh tepla), při dřevní štěpce 
obsahující 50-55 % vody to může být cca 175 kilogramů, a při vlhkosti vyšší klidně i 
více než 200 kg paliva na GJ vyrobeného tepla (0,75 kg/kWht). 

Z hlediska technicko-ekonomické optimalizace spalovacího procesu a výroby tepla 
se proto za optimální vlhkost u dřevin považuje 20-30%, v případě stébelnin (slámy 
obilovin) pak méně, do 20%.  

Pokud jde o energetické rostliny, a jmenovitě krmný šťovík, ten se chová 
jednoznačně jako velice kvalitní palivo, lepší než sláma. Má vyšší teplotu 
tavitelnosti popela (teplota tání nad 1500 °C) a je  možné jej spalovat i při vyšší 
vlhkosti do cca 30 % při zachování kvality spalování. 

Vlhkost paliva je rovněž určujícím faktorem pokud jde o jeho možné využití v kotlích 
různých výkonových velikostí. U těch nejmenších a středních zdrojů do výkonu 150-
200 kW, tedy kotlů do rodinných domů či objektů typu školy apod., by vlhkost paliva 
neměla přesáhnout 15-20 procent jinak klesá teplota spalování a dochází ke vzniku 
agresivních organických kyselin, které pak v reakci s odpařovanou vodou ve 
spalinách ničí kotel i komín. 

Tak nízkou vlhkost dosahuje pouze palivové dřevo skladované při přirozeném 
provětrávání pod střechou po dobu minimálně jednoho roku, anebo pak brikety či 
pelety vyráběné lisováním dostatečně vysušených dřevních odpadů, slámy či 
nejnověji pak také energetických rostlin. 

Od výkonu vyšších se pak již z technických i ekonomických důvodů používá jako 
palivo rozdružený materiál v podobě štěpky umožňující (jako v případě pelet u 
malých kotlů) automatické přikládání paliva do kotle. 

Výhodná je možnost diverzifikace palivové základny. Jelikož se však biopaliva 
z různých zdrojů poměrně značně liší ve svých vlastnostech (obsah popela, teplota 
měknutí, přítomnost některých škodlivých látek), většinou je nutné konstrukci kotle 
technicky přizpůsobit tomu typu paliva, v které v něm bude (převážně) spalováno. 
Z toho důvodu se proto často používají topeniště s roštem, které umožňují využít 
široké spektrum paliv o různé vlhkosti.  

Důležitým předpokladem pro hospodárný provoz je správné nadimenzování kotle, 
aby mohl být v provozu po co nejdelší období během roku. U dosavadních realizací 
centrálních zdrojů na biomasu se provozní doba pohybuje v průměru kolem 2 tisíc 
hodin ročně, výjimkou je pak využití vyšší. Tomu pak odpovídá (s)potřeba paliva. 

Tabulka 25: Spot řeba paliva u za řízení na biomasu r ůzného výkonu dle hodin provozu ro čně 

25 kW 150 kW 1 MW 2,5 MW 5 MW 10 MW 
dřevní št ěpka dř. štěpka 

Množství 
paliva 
[tuny/rok] pelety / brikety  

suchá  vlhká suchá vlhká 
štěpka 
vlhká sláma štěpka 

vlhká sláma 

1000 
hod/r 6,3 38,0 390 630 990 1 580 3 150 1 710 6 310 3 430 

2000 
hod/r 12,7 75,9 790 1 260 1 970 3 150 6 310 3 430 12 620 6 860 

3000 
hod/r 19,0 113,9 1 180 1 890 2 960 4 730 9 460 5 140 18 930 10 280 

Při výhřevnosti paliv: Pelety nebo dřevní brikety 18 MJ/kg; dřevní štěpka suchá (vlhkost 25-30%) 12,5 
MJ/kg; štěpka vlhká (vlhkost 50-55 %) 7 MJ/kg; sláma 14 MJ/kg (vlhkost do 20 %), energetický šťovík 
má obvyklou vlhkost a výhřevnost mezi suchou štěpkou a slámou (vlhkost kolem 25 % při výhřevnosti 
13 MJ). 
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Tabulka 26: Množství vyr. tepla u za řízení na biomasu r ůzného výkonu dle hodin provozu ro čně 

Množství 
vyr. tepla 
[GJ/rok] 

25 kW 150 kW 1 MW 2,5 MW 5 MW 10 MW 

1000 
hod/r 90 540 3 600 9 000 18 000 36 000 
2000 
hod/r 180 1 080 7 200 18 000 36 000 71 990 
3000 
hod/r 270 1 620 10 800 27 000 54 000 107 990 

Při spotřebě paliva na GJ vyrobeného tepla: Pelety nebo dřevní brikety 70 kg/GJ tepla; dřevní štěpka 
skladovaná 110 kg/GJ tepla; štěpka vlhká 175 kg/GJ tepla; sláma 95 kg/GJ tepla, šťovík 100-110 
kg/GJ paliva. 

5.6.7 Biomasa v soustavách CZT  m ěst a obcí 

V následující tabulce jsou shrnuta aktuální data z více či méně úspěšných realizací, 
cenách, dostupnosti a druhu používaného paliva. Všechny zde uvedené systémy 
CZT byly realizovány za přispění Státního fondu životního prostředí ČR, případně 
fondů EU. V průměru se jednalo o podporu formou 50% dotace v kombinaci se 
zvýhodněnou půjčkou.  
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Tabulka 27: Kotelny a soustavy CZT využívající biom asu pro výrobu dodávkového tepla 

Instalovaný 
výkon 

Výko
n 

Náklad
y 

Podpora 
formou 

Palivo nákup vč. 
DPH 

Kč/GJ 
vč. DPH 

Roční 
dodávka 

Výrobce 
kotle 

Počet 
napojených 
objektů 

Zajímavosti, dostupnost paliva 

Lokalita Rok 
zprovoznění 

MW MW tis. Kč 
dotace/zv
ýhodněná 

půjčka 
Kč/t, m3 Kč GJ       

Nová Pec, o. 
Prachatice 1996 3,3 (2,2 + 

1,1) 3,3 25 600 80/0 štěpka - 150-250 
Kč/m3 270 3 700 Danstoker  48 objektů dobrá dostupnost paliva 

Trhové Sviny, o. 
České 
Budějovice 

1999 
2,5 + 3,5 + 

ORC 6 
106 
000 50/30 štěpka - 150Kč/m3 356 37 000 Kohlbach 73 objektů 

2,5 MW + 3,5MW s blokem 
ORC 79% do tepla 18% 
generátor el. energie 600 kW. 
Dostupnost paliva cca do 20 
km 

Hoštětín, o. 
Uherské 
Hradiště 

2000 0,7 0,7 32 000 80/10 štěpka - 280 Kč/m3 
paušál 
3315 + 

206 
3 849 Kara  65 objektů Kofinancováno nizozemskou 

vládou 

Hartmanice, o. 
Klatovy 2000 4,4 (2 x 

1,75 + 0,88) 4,4 18 732 80/0 štěpka - 270 Kč/m3 350 15 700 Danstoker  75 objektů dobrá dostupnost paliva 

Bouzov, o. 
Olomouc 2001 2,4 (1,8 + 

0,6) 2,4 40 000 60/20 štěpka - 1000 Kč/t 270 19 000 Step 
Trutnov 116 objektů spolu se štěpkou spalován i 

šťovík 

Moravany u 
Kyjova, o. 
Hodonín 

2001 0,35 0,35 6 290 40/40 štěpka - 180-360 
Kč/m3 280 1 500 Hamont 4 objektů dobrá dostupnost paliva 

Bystřice nad 
Pernštejnem, o. 
Žďár n. Sáz. 

2001 9 (2 x 4,5) 9 134 
631 59/35 štěpka - 150-330 

Kč/m3 390 85 000 Urbas 80 objektů 
Štěpka, piliny nakupovány 
převážně od dopravců, 
připojeno 6 z 9 tisíc obyvatel 

Velký Karlov, o. 
Znojmo 2001 1 1 24 249 40/35 sláma - 700 Kč/t 300 * Tractant 

Fabri  73 objektů dobrá dostupnost paliva 

Třebívlice, o. 
Litoměřice 2001/2002 0,38 (0,3 + 

0,008) 0,38 4 289 40/0 štěpka - 350 Kč/m3  370 800 Ekoefekt 
Litvínov 12 objektů spalování štěpky v kombinaci 

s nízkosirným uhlím v poměru 
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Instalovaný 
výkon 

Výko
n 

Náklad
y 

Podpora 
formou 

Palivo nákup vč. 
DPH 

Kč/GJ 
vč. DPH 

Roční 
dodávka 

Výrobce 
kotle 

Počet 
napojených 
objektů 

Zajímavosti, dostupnost paliva 

Lokalita Rok 
zprovoznění 

MW MW tis. Kč 
dotace/zv
ýhodněná 

půjčka 
Kč/t, m3 Kč GJ       

7/3 

Jindřichovice 
pod Smrkem  2001/2002 0,35 (0,20 + 

0,15) 0,35 1 965 70/0 štěpka z obecních 
zdrojů 450 2 614 Tractant 

Fabri  5 objektů štěpka z obecních zdrojů, 
prořezávky adpod. 

Žlutice, o. 
Karlovy Vary 2002 7,9 (3 x 1,8 

+ 2,5) 7,9 106 
405 70/10 sláma - 1100 Kč/t 378 35 000 Verner 

520 
bytových 
jednotek 

1xštěpka, 2xsláma, 1x 
kombinovaný 

Roštín, o. 
Kroměříž 2002 4 4 69 456 30/30 sláma - 600 Kč/t 296 11 000 LIN-KA  154 objektů dostatek obilné i řepkové 

slámy 

Rybniště, o. 
Děčín 2003 1 (0,6 + 0,4) 1 22 719 80/0 piliny - 100 Kč/m3, 

štěpka - 150kč/m3 290 5 400 Verner 24 objektů původně místní zdroj pilin, 
dnes dováží štěpku 

Nový Bor, o. 
Česká Lípa 2003 2,2 2,2 15 246 40/40 sláma - 1200 Kč/t  450 6 500 

Tractant 
Fabri  * 

vzhledem k omezenému 
množství slámy je produkce 
tepla z biomasy pouze zlomek 
možné roční výroby (až 45 000 
GJ) sláma se musí dovážet z 
velké vzdálenosti. 

Zlaté Hory, o. 
Jeseník 2003 

5 (2 x 2,5) + 
0,1 el. 5 48 507 50/30 

štěpka - 190-
340Kč/t 366 24 125 Danstoker  

522 
bytových 
jednotek 

technologie v kombinavci s 
výrobou elektřiny s protitlakou 
turbínu s generátorem 100 
kWel, palivo dováženo ze 
vzdáleností 20 a 55 km 

Slavičín, o.Zlín 2003 1,6 1,6 46 783 50/30 štěpka - 300Kč/m3 481 20 000 Kohlbach 35 objektů dobrá dostupnost paliva 

Dříteň, o. České 
Budějovice 2004 2,0 (2 x 1,0) 2 33 794 50/37 z obecních zdrojů 260 9 000 Imaveco 

105 RD, 
100 
bytových 
jednotek, 
obecní 
objekty 

štěpka z obecních zdrojů, 
prořezávky adpod. 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007  

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
76 

Instalovaný 
výkon 

Výko
n 

Náklad
y 

Podpora 
formou 

Palivo nákup vč. 
DPH 

Kč/GJ 
vč. DPH 

Roční 
dodávka 

Výrobce 
kotle 

Počet 
napojených 
objektů 

Zajímavosti, dostupnost paliva 

Lokalita Rok 
zprovoznění 

MW MW tis. Kč 
dotace/zv
ýhodněná 

půjčka 
Kč/t, m3 Kč GJ       

Kašperské 
Hory, o. Klatovy 2006 4 (1,6 + 2,4) 4 80 985 80/0 * 300 21 000 Schmid 105 objektů 

většina obecních zdrojů 
biomasy leží v CHKO Šumava 
- problematická dostupnost 

Valašská 
Bystřice, o. 
Vsetín 

2006 1,5 (0,6 + 
0,9) 1,5 37 465 80/0 piliny - 400 Kč/t 255 12 825 Verner 70 objektů dostatek paliva z místních 

dřevařských podniků 

Kněžice, o. 
Nymburk 2006 

1,2 (0,8 + 
0,4) 1,2 

111 
622 85/0 

štěpka - 1050 Kč/t, 
sláma - 1100 Kč/t 260 * 

Step 
Trutnov 148 objektů 

Komplexní projekt řeší 
bioplynovou stanici, kotelnu na 
spalování biomasy a 
peletizační linku. Kotel na 
spalování slámy 800 kW, 
spalování štěpky 400 kW  

Planá u 
Mariánských 
Lázní 

2006 3,4 (1,7 + 
1,7) 3,4 43 400 81/0 štěpka - 1100 Kč/t  350 36 360 TTS, Tenza 

700 
bytových 
jednotek 

Jeden kotel štěpka, jeden 
sláma 

Třebíč 2006 15 (7 + 3 + 
5) + ORC 15 232 

500 52/25 
vlastní systém 
štěpka + nákup 
slámy 

378 171 981 TTS 
5412 
bytových 
jednotek 

Výtopna 5 MW sláma, 3 + 7 
MW štěpka s ORC blokem - 
elektrický výkon 1 MW. Vlastní 
ucelený systém využití 
zbytkové biomasy. V roce 
2007 pro nedostatek paliva 
nákup kotlů na zemní plyn – 
záloha a provoz. 

Zdroj: Ing. David Tauchman, Biomasa v soustavách měst a obcí 
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Projekty realizované v roce 2005 dosahovaly na podporu až 80% dotace z 
uznatelných nákladů, a to nejen díky výjimečným podporám ministra Životního 
prostředí (Valašská Bystřice a Kašperské Hory), ale také díky "evropským 
penězům" z tzv. Operačního programu infrastruktura.  

Dle údajů z výše uvedených systémů centrálního zásobování teplem z biomasy lze 
odvodit průměrnou cenu dodávaného tepla pro obyvatele na úrovni cca 336 Kč/GJ 
včetně DPH. Zajímavá je struktura platby za teplo v Hostětíně, ta je tvořena 
poměrně vyšším paušálním poplatkem v kombinaci s nižší účtovanou cenou 
vztaženou k jednotce tepla. V roce 2006 to bylo 3315 Kč paušálně + 206 Kč/GJ. 
Tímto nástrojem je do jisté míry stabilizován odběr, kdy domácnosti nemají potřebu 
přitápět objekty jinými zdroji.  

Nejcitlivějším faktorem (pomineme-li výši dotace...), který ovlivňuje cenu 
vyráběného tepla je cena, resp. dostupnost paliva. Dále se projevuje faktor, kdy 
dochází postupem času k zateplování napojených objektů s dopadem na snížení 
dodávaného množství tepla a menšímu využití zdroje, tento faktor se projevuje u 
větších instalací, kde je napojeno více rozsáhlých objektů pro bydlení, které je 
jednoznačně ekonomické zateplit. Je proto velmi žádoucí věnovat pozornost při 
dimenzování zdroje i stavu napojených konstrukcí a předpokládanému vývoji. 

K dostupnosti paliva lze říci že krom ě využití místních zdroj ů většinou z 
pila řských závod ů, truhláren, p řípadn ě odpadní biomasy z pro řezávek, v ětšina 
provozovatel ů nakupuje biomasu, zejména št ěpku od dopravc ů, kte ří takto 
vyt ěžují kamiony.  Některá CZT mají problém s dostupností dostatečného množství 
biomasy, což se pak negativně odráží na prodejní ceně vyrobeného tepla, neboť 
cena dopravy je pro cenu paliva rozhodující. V průměru se paliva dováží z okruhu 
do 20-50 km, v případě dopravců kteří vytěžují a jsou tak schopni nabídnout i nižší 
cenu, je palivo dováženo i z větších vzdáleností. Cena nakupované štěpky se přímo 
odvíjí od její vlhkosti a pohybuje se v rozmezí 150 - 350 Kč/m3, sláma od 600 - 
1100 Kč/t. Vyspělý systém plateb aplikuje společnost TEZA Brno, kdy je za palivo 
placeno v závislosti na množství vyrobeného tepla, které se přímo odvíjí od kvality 
dodané biomasy.  

Do budoucna lze o čekávat nar ůstající cenu biopaliv vzhledem ke vzniku 
dalších kotelen. Rychle rostoucí d řeviny p ěstované na v ětších rozlohách u 
nás zatím nemají tak dobré výsledky, aby se mohly v ýrazn ěji prosadit a 
alespo ň částečně tak nahradit omezené zdroje biomasy.  

Dle zkušeností z řizovatel ů uvedených CZT je d ůležité:  

a. Vědět co vlastně chceme, naše možnosti, způsoby a rozsah nabízených řešení. 
Je dobré mít štěstí na dobré poradce, projektanta, auditora, firmu, počasí  

b. Nechat si zpracovat kvalitní projekt, spolupracovat s úřady, stavební odbor, 
odbor životního prostředí, dopravní odbor, ČIŽP, vyjádření správců inženýrských 
sítí a další  

c. Hodně mluvit s lidmi, vysvětlovat, propagovat, vyvracet mýty a pověry, prostě být 
trpěliví, slušní, nevtíraví a pozorní ke všem otázkám a podnětům  

d. Snažit se maximálně využít možností dotací SFŽP, ČEA, EU, příhraniční 
spolupráce, popřípadě vstup investora (k tomu potřebujete kvalitní projekt, 
energetický audit, který potvrzuje vhodnost navrhovaného řešení  a již územní nebo 
stavební povolení) 
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e. Pečlivě se věnovat výběrovému řízení, většinou se jedná o akce většího rozsahu, 
což znamená složitější realizace a zvážit zda nezadat výběrového řízení 
specializované firmě. 

5.7 Geotermální energie a energie okolního prost ředí 

Geotermální energie je tepelná energie Země. Je spojena se vznikem planety a 
procesy (vulkanickými, metamorfologickými aj.), které dosud v různých vrstvách 
zemského pláště probíhají.  

Energetický potenciál zemského tělesa je obrovský, a to i přesto, že jej (zatím) 
umíme technicky využít jen ze zemského pláště (vrty do hloubky cca 3 000 metrů). I 
tak se jedná o takové množství energie, které by zabezpečilo současné energetické 
potřeby lidstva na mnoho tisíce let. 

Teplo Země je možné nejsnáze získávat prostřednictvím fluid cirkulujících v zemské 
kůře (plyny, vodní pára, podzemní vody). Podobně je však možné využívat i tepla 
hornin. Ačkoliv teploty těchto zdrojů geotermálního tepla mohou dosáhnout i více 
než 150 °C, na našem území jsou k dispozici pouze n ízkoteplotní geotermální 
zdroje v podobě teplých (termálních) pramenů, podzemních vod a "suchého" 
zemského tepla o teplotách do 40 °C. 

Jelikož však termální prameny vyskytující se na našem území mají léčivé účinky, 
jejich využití pro energetické účely není vhodné (i z toho důvodu, že mají obvykle 
vysoký obsah minerálních látek).  

Z toho důvodu jsou u nás energeticky využitelné pouze podzemní vody a zemské 
teplo v těch oblastech, kde tepelný tok dosahuje dostatečné velikosti. (Místa, které 
jsou pro využití geotermální energie vhodné - oblasti označené zelenou a modrou 
barvou, dosahuje tepelný tok ze zemského nitra 60 a více mW/m2 plochy.)  

Pokud jde o lokalitu Jablonce nad Nisou, pro případné využití geotermální energie 
jsou zde pravděpodobně celkem příhodné podmínky.  

Nedávno provedený geofyzikální průzkum společností GEOMEDIA v blízko ležícím 
městě Liberci potvrdil, že oblast Liberecka má pro využití geotermální energie 
dobré předpoklady. Tepelný tok 7  zde dosahuje až 70 mW/m2 (plochy, která je 
v dotyku s horninou) a díky příznivému složení a struktury hornin v zemské kůře 
(vyskytuje se zde poměrně významný masiv žul, která se vyznačuje celkem dobrou 
vodivostí zemského tepla, 2,5-3 W.m-1.K-1) by zde bylo možné při provedení dvou 
vrtů do hloubky cca 3 km a zavedením cirkulačního oběhu vody jako teplonosného 
média, docílit ohřevu oběhové vody až na teplotu kolem 100 °C a dosáhnout ta k 
tepelného výkonu o velikosti asi 2 MW. 

                                                 
7 Tepelný tok je měřen na spodní hranici kontinentální zemské kůry, v tzv. Mohorovičičově ploše diskontinuity, 

v hloubce přibližně 10 kilometrů pod zemí.  
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Obrázek 50: Vhodnost využití geotermální energie na  našem území. Zdroj: GEOMEDIA, s.r.o. 

 

S ohledem na investi ční náro čnost takového projektu (1 metr vrtu by stál i 
několik desítek tisíc korun), by však efektivnost tak ovéto investice bylo nutné 
prov ěřit d ůkladnou ekonomickou analýzou pro každý konkrétní p řípad lokality.  

5.7.1 Využití energie prost ředí tepelnými čerpadly 

Tepelná čerpadla (TČ) jsou progresivní zařízení pro zužitkování nízkoteplotních 
zdrojů. Pracují na principu chladících zařízení, tedy využívají specifických 
termodynamických vlastností některých látek (chladiv) k tomu, že odebírají tepelnou 
energii z okolního prostředí, a pomocí hnací energie jej (zvyšováním tlaku těchto 
pracovních látek kompresorem) převádějí na vyšší teplotní hladinu.  

Poměr získané (tepelné) a vstupní energie, jež je na ni potřeba vynaložit (obvykle 
elektrické pohánějící elektromotor kompresoru), se nazývá topný faktor  a platí, že 
čím větší teplotní rozdíl, respektive ekvivalentní "tlakový rozdíl" musí TČ 
překonávat, tím je tento poměr (topný faktor) menší. 

Získané teplo (topný výkon) pak TČ předává v kondenzátoru (tepelném výměníku) 
topné vodě příp. vzduchu, je(n)ž je pracovní látkou (topným médiem) systému 
vytápění objektu. 

Jinou alternativou je využití zemského tepla z hloubek několika (desítek) metrů. 
Mělce pod povrchem, v hloubce 1-2 metrů pod zemí, teplota zeminy koresponduje s 
průměrnou teplotou vzduchu (tj. v topném období mezi 3 až 13 °C). S r ůstem 
vzdálenosti od povrchu se rozptyl těchto teplot zmenšuje a od hloubky 9-10 m se 
teplota země ustálí na cca +9,5 °C. Každých 100 metr ů dále do nitra se pak teplota 
země zvyšuje o 2-3 °C. A takovéto teploty jsou pln ě dostačující k tomu, aby mohly 
být účelně využívány tepelnými čerpadly o výkonu až několik desítek kW.  
S rostoucí hloubkou vrtů významně roste i celková investice. 

Tabulka 28: Velikost topného faktoru T Č v závislosti na vstupní a výstupní teplot ě   

Teplota zdroje energie Teplota na výstupu Topný faktor* 
[°C] [°C] [kWht/kWhe] 

0 30 4 až 6 
5 60 2,2 až 3,3 

30 6,1 až 9,1 
10 

60 2,7 až 4,0 
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20 60 3,3 až 5,0 
30 60 4,4 až 6,7 

* Nižší hodnota topného faktoru platí pro malá čerpadla (do 15 kW), vyšší pak pro TČ většího výkonu 

Zdrojem nízkopotenciálního tepla přitom může být jak okolní prostředí (země, 
povrchové i podzemní vody, vzduch), tak i odpadní teplo z technologických aj. 
procesů (ve formě odpadní vody nebo vzduchu). 

Podle zdroje NPT se liší i konstrukční provedení primárního okruhu TČ. Na 
sekundární straně se všechny typy TČ principiálně neliší (liší jen v případě, že se 
místo teplovodního systému ústředního vytápění používá vytápění teplovzdušné).  

Využívání NPT ze země a nebo podzemních příp. povrchových vod je 
zprostředkováváno nepřímo prostřednictvím vertikálních nebo horizontálních 
kolektorů - sběračů tepla, v kterých obíhá teplonosná kapalina, jíž je obvykle 
nemrznoucí směs nebo voda. Ta pak ve výměníku (výparníku) získanou tepelnou 
energii předá pracovní látce oběhového systému TČ, tj. chladivu. 

U TČ využívajících teplo okolního vzduchu je odběr tepla přímý, kdy vzduch je 
ventilátorem “nasáván“ přímo k výparníku TČ. Konstrukční provedení primárních 
okruhů TČ dle zdroj tepla:  

� Zemní teplo – Využitelné plošným spirálovým či liniovým (výkopovým) 
kolektorem (lze použít za předpokladu dostatečně velkého pozemku), nebo vrty. 
Ve všech těchto případech je do země uložen výměník v podobě 
polyethylenového potrubí.   

� Kolektorové potrubí u plošných spirálových kolektorú se ukládá na souvisle 
odkrytou plochu v nezámrzné hloubce (1,5-2m) ve spirále nejméně 0,6 m od 
sebe (k zamezení “tepelného zkratu“), liniové kolektory pak do výkopu ve tvaru 
smyček. Rozteč smyček se pohybuje mezi 0,9 až 2 m. Na 1 kW topného výkonu 
tepelného čerpadla je potřeba 30 až 60 m délky potrubí. Spirálový plošný 
kolektor rozměrů 25 m2 dává 3,2 - 3,4 kW, v případě liniového kolektoru se 
potřebná plocha určuje dle roztečí mezi trubkami. 

� Kolektory vertikální, tj. vrty - jejich hloubka musí být dostatečná, aby plocha 
kolektorů odpovídala potřebnému topnému výkonu (12–18 m na 1 kW výkonu 
TČ), instaluje se jeden až dva vrty (lepší však jeden delší) dle požadovaného 
topného výkonu ve vzdálenosti od sebe asi 10 metrů.  

� Voda – Buď voda spodní (pramenitá, jezerní, studniční) - Je jedním z 
nejvhodnějších zdrojů tepla vzhledem k její teplotní stálosti (7 až 12 °C), 
málokde se ale vyskytuje v dostatečném množství (TČ vyžadují min. 1m3/hod). 
Využitelná je opět kolektorovými vrty, avšak vzhledem k náročnosti na množství 
odebírané vody je nutné vybudovat vrty dva, kdy jeden vodu čerpá, druhý ji po 
ochlazení vrací do země zpět.  

� Častěji se proto nabízí využití vod povrchových (řek, rybníků) nebo  
odpadních  (z domácností, chladící voda, průmyslová z výrobních procesů, z 
vodovodní sítě apod.), a to plošnými trubkovými kolektory. Zde je však riziko 
odebrání tepla v takovém množství, které způsobí zamrznutí celého vodního 
zdroje až ke dnu. 

� Vzduch  - Vnější vzduch, odpadní vzduch z průmyslu. Díky spirálovým 
kompresorům typu Scroll a speciálním tzv. nízkoteplotním chladivům je možné 
teplo vzduchu získávat i při extrémně nízkých teplotách okolního vzduchu (–15 
°C i mén ě), a to při zachování až 90 % jmenovitého topného výkonu TČ 
(zvyšováním otáček kompresoru). 

� Slune ční energie  – prostřednictvím slunečních (teplovzdušných) kolektorů, 
střech či fasád získává solární teplo v podobě teplého vzduchu, které pak 
cirkulačním systémem transportuje a “ukládá“ do zemního zásobníku, z nějž pak 
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získané teplo odebírá v době potřeby zpět pomocí kolektorových sběračů 
tepelného čerpadla. V našich podmínkách může střecha s plochou asi 100 m2 
dodat do takovéhoto zemního zásobníku ročně cca 1 000 kWh (viz. velikost 
solárních zisků v kap. o solární energii). 

Tepelné čerpadlo může pracovat samostatně v tzv. monovalentní soustavě, avšak 
pro efektivní (= co nejvyšší) využití výkonu TČ je častější jeho kombinace 
s doplňkovým (špičkovým), tzv. bivalentním zdrojem tepla, jímž obvykle bývá 
elektrokotel. Tepelné čerpadlo by pak mělo optimálně krýt zhruba 70 % potřebného 
topného výkonu (tepelné ztráty objektu). 

Vzhledem k investiční náročnosti je navíc vhodné před návrhem instalace TČ 
provést nejprve co největší snížení energetické náročnosti objektu (alespoň na 
tepelné charakteristiky odpovídající doporučeným hodnotám dle ČSN 75 0340).  

Pro lokalitu Jablonce nad Nisou by bylo pro využití tepelné energie země tepelnými 
čerpadly potřeba orientačně následujících kolektorových ploch: 

� Svislé vrty mají tepelný výkon podle tepelné vodivosti hornin. Hloubka je 
ovlivněna dnešní morfologií. Pro malé jednotky TČ (4,2 kW) lze odhadovat 
potřebnou hloubku vrtů v místě od 80 do 85 m s připočtením intaktní zóny podle 
morfologie a místa vrtů od 10 do 15 m.  

� Pro výpočet potřebné plochy plošných kolektorů lze využít obecného pravidla, 
že plocha země s položenými kolektory by měla odpovídat přibližně trojnásobku 
vytápěné plochy objektu. Plošné kolektory totiž odebírají spíše teplo 
naakumulované v zemi ze slunečního záření a příp. protékající podzemní vody. 

5.7.2 Prioritní oblasti pro realizaci projekt ů 

Z technického hlediska může být využití tepelných čerpadel alternativou či 
náhradou elektrického vytápění nebo alternativní volbou pro vytápění zejména 
v novostavbách rodinných domů. Vzhledem technickým podmínkám pro instalaci je 
využití tepelných čerpadel vhodné především v rodinných domech vyhovujících 
nebo překračujících požadavky tepelně technických norem (zejména ČSN 
730540:2002) či v nízkoenergetických domech. Důležitá je kombinace tepelného 
čerpadla jako zdroje tepla se systémem vytápění o nízkém teplotním spádu (tj. 
s podlahovým vytápěním či systémem s velkoplošnými radiátory) a doplnění 
bivalentním zdrojem tepla, který dodává potřebnou energii v nejchladnějších dnech 
s nejvyšší poptávkou po teple (obvykle je používán elektrokotel). Z toho vyplývá, 
že prioritní oblastí pro aplikaci tepelných čerpadel je zejména nová výstavba 
rodinných dom ů, případn ě rodinné domy, které procházejí celkovou 
rekonstrukcí v četně zateplení a rekonstrukce otopného systému.  Vzhledem 
k vyšším jednotkovým investičním nákladům a podmínkám pro aplikaci je vytápění 
tepelnými čerpadly vhodné bez dotační podpory pouze pro střední a vyšší příjmové 
skupiny obyvatelstva.  

Prioritními sektory pro využití potenciálu nízkopotenciálního tepla a geotermální 
energie jsou zejména:  

� Individuální nová zástavba RD v oblastech mimo plynofikaci a zásobování CZT 

� Podnikatelský a veřejný sektor – v omezené míře pouze menší aplikace. 

5.7.3 Posouzení návrhu využití tepelných čerpadel v EA JTR, a.s. 

(Posouzení využitelnosti tepelných čerpadel pro ohřev TUV v letním období ve VS 
Janovská.)  

V rámci energetického auditu JTR, a.s. doporučuje energetický auditor instalaci 2 
tepelných čerpadel o celkovém výkonu 400 kW, která by zajišťovala ohřev teplé 
užitkové vody s následnou úsporou danou odpojením výměníkové stanice od 
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parního systému. Tepelná čerpadla by podle návrhu energetického auditora měla 
odebírat nízkopotenciální teplo z topného okruhu. Návrh opatření formulovaný v 
rámci energetického auditu není však podložen detailním termodynamickým 
výpočtem ani jinou úvahou, která by podložila návrh z hlediska dimenzování 
nízkopotenciálního zdroje tepla, chování takového systému v dynamických stavech 
a technické realizovatelnosti. 

Pro použití tepelných čerpadel o výše uvedeném výkonu je nutný dostatečně 
dimenzovaný a spolehlivý zdroj nízkopotenciálního tepla, kterým dle názoru 
zpracovatelů ÚEK (kteří jsou rovněž energetickými auditory) topný okruh rozhodně 
není. Z technického hlediska je důležitý zejména objem vody v topném okruhu a 
obsah nízkopotenciálního tepla v topném okruhu, který by zajistil dostatečný a 
kontinuální ohřev teplé vody (i s uvažováním možné akumulace teplé vody). 
Důležitou  otázkou, a to nejen technickou, ale i právní, je dodávka chladu. Otopná 
tělesa v bytech v topném okruhu by totiž sloužila jako teplosměnná plocha a 
docházelo by k chlazení místností v bytech, které může, ale také nemusí být, 
zejména během noci a během chladnějších dnů v letním období žádoucí. Při 
uzavření ventilů na otopných tělesech by se mohl snížit disponibilní objem vody v 
topném okruhu do té míry, že by mohlo dojít k přerušení provozu tepelných 
čerpadel a tím i přerušení dodávky teplé vody. Teoreticky je možné využití 
nízkopotenciálního tepla podzemních vod, takovéto řešení s využitím hloubkových 
vrtů by však bylo nutné posoudit z hlediska vydatnosti spodních vod a dalších 
hledisek a navíc by se opatření prodražilo za hranici konkurenceschopnosti se 
současným způsobem ohřevu TUV.  

Mnohem vhodnějším, technicky bez problémů řešitelným a investičně méně 
náročným opatřením je v rámci ÚEK navrhované odpojení VS Janovská od parní 
sítě a příprava TUV v letním období s využitím ohřívačů TUV na zemní plyn. 
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Obrázek 51: Hlavní faktory vhodnosti využití OZE 

 
Zdroj: Územně energetická koncepce Libereckého kraje, Tebodin Czech Republic, s.r.o. 
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6. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR 
ENERGIE  

Potenciál úspor ve stávající zástavbě a ve stávajících technologiích a provozech 
stejně jako přírůstky ve spotřebě tepla a elektřiny v zástavbě nové mají význam pro 
stanovení výhledové spotřeby, která pak vstupuje  do modelování variant 
budoucího vývoje zásobování města teplem. Potenciál úspor byl stanoven podle 
spotřebitelských sektorů: 

� v sektoru domácností (bydlení) 
� v terciéru 
� v podnikatelském sektoru 
� podle výrobních systémů - v systému CZT. 

6.1 Potenciál úspor paliv a energie na území m ěsta 

Ve všech sektorech byl vypočten jak technický (technicky dosažitelný), tak 
ekonomický (ekonomicky nadějný) potenciál úspor energie. Jeho výši ukazuje 
následující tabulka a graf: 

Obrázek 52: Potenciál úspor ve spot řebitelských sektorech m ěsta  
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Terciér

Bydlení

 
 2017 2027 

GJ/rok technický ekonomický technický ekonomický 
Průmysl 37041 21 444 52 916 38 479 
Terciér 93023 31 154 130 232 67 060 
Bydlení 338891 87 326 387 304 142 907 

 2017 2027 
% technický ekonomický technický ekonomický 
Průmysl 14,0% 8,1% 20,0% 14,5% 
Terciér 20,0% 6,7% 28,0% 14,4% 
Bydlení 35,0% 9,0% 40,0% 14,8% 
 25,3% 7,5% 30,8% 13,4% 
 

U zástavby a podniků, ve kterých nebyl potenciál energie zjišťován přímo, byl 
navržen dopočet, který v jednotlivých letech používal následující koeficienty snížení 
spotřeby paliv a energie na vytápění:   
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Tabulka 29: Potenciál úspor paliv a energie aplikov aný u ostatních odb ěrů k rok ům 2017 a 
2027 

Úspory užitné energie na vytápění - rok 2017 ( % )  

segment spotřeby/palivo koks ostat tuhá top oleje zemní 
plyn el. Energie dod teplo 

průmysl 4 4 8 10 12 10 
školství 4 4 8 12 12 12 

veřejná správa 4 4 8 10 12 10 
zdravotnictví 4 4 8 8 12 10 

ostatní terciér 4 4 8 8 12 8 
Obyvatelstvo (průměr za UO) 4 4 8 10 12 12 

 
Úspory užitné energie na vytápění - rok 2027 ( % ) 

segment spotřeby/palivo koks ostat tuhá top oleje zemní 
plyn 

el. Energie dod teplo 

průmysl 10 10 10 10 20 20 
školství 10 10 10 20 20 20 

veřejná správa 10 10 10 20 20 20 
zdravotnictví 10 10 10 10 20 20 

ostatní terciér 10 10 10 20 20 20 
Obyvatelstvo (průměr za UO) 10 10 10 15 20 20 

Tato zástavba zahrnuje zejména starší cihlové domy. 

6.2 Potenciál úspor paliv a energie u spot řebitelských systém ů 

6.2.1 Sektor domácností 

Město zásobuje ze soustavy CZT 10 400 bytových jednotek v  510 domech. 
Potenciál úspor paliv a energie byl v soustavě CZT šetřen podle jednotlivých domů, 
napojených na soustavu CZT. Byly osloveny všechny realitní kanceláře a družstva, 
která spravují bytový fond. Pro tento účel byl vytvořen dotazník, kterým byli 
obesláni všichni správcové domů. Cílem dotazníku bylo zejména prověřit kolik 
opatření, doporučených v energetických auditech domů, byla již realizována, jaké 
jsou tepelně technické vlastnosti budov apod. 

Obrázek 53: Podíl dodávek tepla do objekt ů, k nimž jsou k dispozici podklady pro výpo čet 
potenciálu úspor u konkrétní budovy a jsou známa ji ž realizovaná úsporná opat ření z dodávky 
na VS celkem (pouze bytové odb ěry) 

Podíl podchycené dodávky tepla pro ÚT  ze sítí CZT
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Zdroj: vlastní výpočty, HO Base 
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V jednotlivých domech byla z poskytnutých podkladů vypočtena skutečná měrná 
spotřeba tepla na vytápění a porovnána s požadavkem dle platné legislativy, 
vyhlášky č. 291/2001 Sb. Požadavek na měrnou spotřebu tepla na vytápění činí v 
závislosti na geometrické charakteristice 80-140 kWh/m2. Vycházíme z úvahy, že v 
časovém horizontu 2017 bude dosaženo těchto hodnot měrné spotřeby u všech 
objektů. V současné době jsou dosahovány tyto hodnoty kvalitní komplexní 
dodatečnou tepelnou izolací. Lze uvést příklad objektů Na Úbočí 25 a na Úbočí 29, 
z roku 1991, kde bylo dosaženo výměnou oken hodnot na úrovni stávajících 
požadavků. Další komplexně dodatečně zateplené objekty se k požadavkům těsně 
přiblížily. Pro stanovení potenciálu úspor jsme vycházeli z předpokladu, že v 
budovách  s počtem podlaží do 5 bude dosažena měrná spotřeba na vytápění 100 
kWh/m2, pro budovy s počtem podlaží vyšším než 5 bude dosažena měrná spotřeba 
na vytápění 80 kWh/m2. 

Z propočtu byly vypuštěny budovy již komplexně zateplené, u těch, kde byla 
provedena dílčí opatření, budou realizována chybějící dosud neprovedena opatření. 
V jednotlivých objektech se potenciál úspor pohybuje obvykle kolem 30-40% ze 
spotřeby tepla pro vytápění, výjimečně i nad 50%. 

Potenciál úspor energie v jednotlivých domech byl agregován spolu s nároky na 
zvýšení dodávek tepla na domovní předávací stanice a jejich prostřednictvím na 
jednotlivé výměníkové stanice tak, aby bylo možné vytvořit si představu o 
výhledovém zatížení jednotlivých větví soustavy CZT. Takto stanovený potenciál 
úspor byl použit pro variantní návrh výroby tepla v soustavě CZT. 

Obrázek 54: Po čet odb ěrných míst s dopl ňkovými údaji pro výpo čet potenciálu úspor 
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V ostatních bytových domech je potenciál úspor proveden odhadem – jedná se 
většinou o domy cihlové, postavené před rokem 1960, vytápěné zemním plynem 
z blokových a objektových kotelen. Kromě toho byla část potenciálu v domech pro 
bydlení vyčerpána v letech 1998 až 2005 (dokumentuje to i graf vývoje spotřeby 
zemního plynu v domácnostech): 
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Obrázek 55: Vývoj spot řeby zemního plynu v domácnostech od roku 1996 
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Potenciál úspor, který byl uplatněn  pro výpočet výhledové spotřeby paliv a energie 
ve stávající zástavbě, měl následující výpočtové výsledky: 

Tabulka 30: Potenciál úspor v sektoru domácností – do roku 2027 

Bytová sféra 
Potenciál úspor/rok 

technicky dostupný ekonomicky nadějný 
 
Druh systému 

MW GJ % MW GJ % 
Vytápění 107 584 387 304 40% 39 696 142 907 14,76% 
TUV 0 0 0 0 0 0 
Technologie 0 0 0 0 0 0 
Osvětlení n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Potenciál úspor celkem 107 584 387 304 40% 39 696 142 907 14,76% 

Opat ření ke snížení spot řeby energie v bytovém fondu  

� Opatření zlepšující provozní hospodárnost vytápěcí soustavy domu 

Instalace termostatických regulačních ventilů všude tam, kde to technické 
provedení vytápěcího systému umožňuje, může dosti výrazně zvýšit provozní 
hospodárnost vytápění. Ventily omezí přetápění jednotlivých místností a umožní 
využít vnitřní i vnější tepelné zisky, např. při oslunění fasády. Nezbytnou součástí 
instalace je vyregulování otopné soustavy, zejména po dodatečném zateplení 
obvodového pláště budovy. Správná funkce ventilů je posílena instalací regulátorů 
tlakové diference v rozsáhlejších otopných soustavách a odstraněním nečistot z 
potrubí. Předpokladem snížení spotřeby tepla v bytových domech je dostatečná 
ekonomická motivace uživatelů bytů  k energeticky úspornému chování; 

� Opatření zlepšující tepelný odpor hlavních stavebních konstrukcí domu 

Dodatečná izolace střechy (BD) nebo stropu pod půdou (RD, BD). Opatření řeší 
nedostatečné tepelně izolační vlastnosti střešní konstrukce a umožňuje odstranění 
závad vzniklých zatékáním vody u plochých střech. 

Dodatečná izolace obvodových stěn. Je vyvinuta a nabízena řada technologií 
vhodných pro každý typ obytné budovy. Tepelný odpor konstrukce stěny lze 
dodatečnou izolací  fasády objektu zvýšit na úroveň hodnot doporučených normou 
ČSN 730540. 
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� Opatření snižující tepelné ztráty oken a dveří 

Utěsnění oken a dveří. Utěsněním okenních a dveřních spár neoprenovým 
těsněním vloženým do drážek vyfrézovaných v okenním rámu se výrazně sníží 
tepelné ztráty infiltrací, zejména u objektů vystavených silným větrům. 

Repase oken s instalací speciálního skla. Pokud stav oken nevyžaduje jejich 
výměnu za nová a jejich konstrukce neumožňuje přídavné zasklení, je možná 
výměna vnitřního skla za speciální sklo s odrazivou vrstvou. Prostup tepla oknem 
se sníží z hodnoty 2,9 W/m2K na 2,2 W/m2K. 

Výměna oken za plastová se zvýšenou izolační schopností. Pokud stav oken 
vyžaduje jejich výměnu za nová, lze doporučit užití oken nejvyšší kvality. Prostup 
tepla okny se sníží z hodnoty 2,9 W/m2K na 2,0 W/m2K. 

• Plynofikace vytápěcích soustav na tuhá paliva  

Zdrojem úspor je při náhradě tuhých paliv podstatně vyšší provozní účinnost 
vytápěcí soustavy objektu, lepší regulovatelnost umožňující snížení spotřeby plynu 
a elektrické energie při zachování srovnatelného komfortu tepelné pohody a využití 
vnitřních tepelných zisků a oslunění budovy. Investice do modernějšího vytápěcího 
systému je obvykle provázena zlepšením tepelně technických vlastností vytápěného 
objektu díky dodatečnému zateplením obvodových stěn a střechy, nebo dotěsněním 
oken. 

Při vyčíslení nákladů na opatření pro dosažení potenciálu úspor budeme vycházet z 
hodnoty 3 000 Kč/m2 (údaj z programu Panel), s rozdělením mezi zateplení 
obvodového pláště, střechy a výměny oken v poměru 30:15:55 (%), případně 
z údajů k Fondu Phare energetických úspor, spravovaný ČSOB, kde byla v letech 
1998-2004 prováděna důkladná ex-post analýza realizovaných projektů. 

6.2.2 Terciární sektor 

U subjektů občanské vybavenosti byla ověřena jak technicky dostupná, tak 
ekonomicky přijatelná míra úspor ve spotřebě paliv a energie a také stav těchto 
objektů z hlediska energetické spotřeby. Celkově byl nalezen potenciál úspor v 
těchto objektech  ve výši 7 700 GJ/rok, z toho v teple 4 600 GJ. V jednotlivých 
objektech je to obvykle 15% ze spotřeby tepla. Spotřeba takto podchycených 
objektů představuje 11% a úspory tepla cca 4% z celkové spotřeby tepla v terciéru. 

Pro analýzu potenciálu úspor a jeho využití byly městem zpřístupněny a řešitelem 
analyzovány energetické audity 29 subjektů v majetku města.  
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Obrázek 56: Objekty v majetku m ěsta, k nimž disponuje řešitel detailními informacemi 

 
 

Tabulka 31: Objekty v majetku m ěsta Jablonce nad Nisou, jejichž energetické audity byly 
využity p ři stanovení potenciálu úspor 

1 Základní škola v Jablonci nad Nisou ZŠ 5. května 76, Jablonec nad Nisou 
2 Městská Knihovna Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 
3 8.Základní škola Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou 
4 8.Základní škola Janáčkova 42, Jablonec nad Nisou 
5 Dům pro seniory IV Novomeská 5, Jabloned nad Nisou 
6 Dům dětí a mládeže Vikýř Podhorská 49, Jablonec nad Nisou 
7 7.Základní škola Pivovarská 12, Jablonec nad Nisou 
8 8.Základní škola Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou 
9 7.Základní škola Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou 
10 Základní škola Mozartova 24, Jablonec nad Nisou 
11 Mateřská škola Tichá 19, Jablonec nad Nisou 
12 Mateřská škola Pasířská 10, Jablonec nad Nisou 
13 Mateřská škola J.Hory 31, Jablonec nad Nisou 
14 Mateřská škola Dolní 3969, Jablonec nad Nisou - Kokonín 
15 Dům pro seniory II Palackého 63,65, Jablonec nad Nisou 
16 Základní umělecká škola Podhorská 47, Jablonec nad Nisou 
17 Bytový dům Mechová 13, 15, 17, Jablonec nad Nisou 
18 Bytový dům Liberecká 23,25,27,29, Jablonec nad 

Nisou 
19 Mateřská škola Slunečná 9, Jablonec nad Nisou 
20 Mateřská škola Arbesova 50, Jablonec nad Nisou 
21 Speciální mateřská škola a Svobodná obecná 

škola 
Rybářska 35, Jablonec nad Nisou  
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22 Městské divadlo Liberecká 5, Jablonec nad Nisou 
23 Mateřská škola Mechová 10, Jablonec nad Nisou 
24 Nová radnice Mírové náměstí 19, 466 04 Jablonec nad 

Nisou  
25 Základní škola Arbesova 30, Jablonec nad Nisou 
26 Bytový dům Arbesova 30, Jablonec nad Nisou 
27 Bytový dům Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou 
28 Základní škola Pod Vodárnou 10, Jablonec nad Nisou 
29 Základní škola Sokolí 9, Jablonec nad Nisou 

Náklady na spotřebu paliv a energie v těchto objektech dosáhly podle 
energetických auditů (zpracovaných v letech 2002-2004) 21,6 mil. Kč. Audity 
navrhované úspory přinášejí snížení této spotřeby o 3,143 mil. Kč. Předpokládaný 
potenciál úspor byl v auditech vypočten v průměru ve výši 14,42%. Opatření, která 
byla doporučena v auditech k realizaci, zahrnují většinou pouze nízkonákladová a 
beznákladová opatření: 

� osazení topných těles termostatickými ventily s centrálně řízenými hlavicemi 
� energeticky zodpovědné chování v oblasti spotřeby el. energie 
� energetický management 

Kromě nich jsou v auditech hodnocena další opatření v investičně nejnákladnější 
variantě, které zahrnovaly kromě energetického managementu a nízkonákladových 
opatření: 

� výměnu oken v objektu za nová plastová 
� zateplení střechy objektu 
� zateplení obvodového pláště objektu 

Přínosy této varianty byly zjištěny z energetických auditů 5 vybraných objektů a 
jejich výsledky uvádí následující tabulka: 

Tabulka 32: P řínosy a náklady ve III. variant ě realizace energeticky úsporných opat ření u 
vybraných objekt ů  

Objekt 
Úspory energie 
ve III. variant ě 

(GJ/rok) 

Procento úspor 
ve III. variant ě 

Investi ční 
náklady ve III. 
variant ě (Kč) 

Náklady na GJ 
úspory energie 

(Kč/GJ) 
Městská knihovna 373 45,65% 6 714 000 18 000 
Městské divadlo 920 48,65% 9 257 040 10 062 
ZŠ Pivovarská 386 49,7% 5 205 000 13 484 
ZŠ Sokolí 9 770 43,62% 10 479 000 13 609 
Dům dětí a 
mládeže Vikýř 764 44,37% 5 168 000 15 245 

Tyto údaje byly využity při stanovení technicky dosažitelného potenciálu úspor ve 
fondu budov na území Jablonce nad Nisou. 

Projekty realizované metodou EPC  

Město realizovalo na mnoha objektech ve svém majetku investice do energeticky 
úsporných opatření metodou EPC (postupným splácením investice z dosahovaných 
úspor nákladů). Investice byly realizovány v následujících objektech: 

� ZŠ Mozartova 
� ZŠ Arbesova 
� ZŠ Liberecká 
� ZŠ Na Šumavě 
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� MŠ Pasířská 
� MŠ Mechová 
� Chr. dílny B. Němcové 
� Stacionář Rybářská 
� Plavecký bazén 

Za dobu realizace projektu – v letech 1998 až 2006 ušetřilo město díky těmto 
projektům kumulovaně již více než 44 mil. K č. Většina uspořených nákladů je 
použita na splácení investice, ale více než 6 mil. Kč je podíl města na dosažené 
úspoře. Vzhledem k tomu, že jsou v rámci projektu "EPC" na školách v Jablonci nad 
Nisou dosahovány vyšší úspory, než bylo původně předpokládáno, zvyšuje se i 
předpokládaný příjem města z dosažených úspor. 
 
Celkové roční úspory v terciérním sektoru jsou návazně na uvedené koeficienty a 
individuálně stanovené snížení spotřeby u objektů, které jsou napojeny na CZT, ve 
výhledu aplikovány v následující výši 

Tabulka 33: Potenciál úspor v terciárním sektoru 

2017 2027 

technický Ekonomicky 
nadějný technický Ekonomicky 

nadějný 
GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok 

Terciární sektor celkem 

93 023 31 154 130 232 67 060 

Opatření, která doporučujeme k realizaci v terciární sféře jsou obdobná jako 
v sektoru domácností (segment budov) a zahrnují zejména: 
� modernizace, resp. zvýšení efektivnosti systému vytápění, 
� zvýšení tepelné ochrany budov, 
� zvýšení efektivnosti systémů ventilace a klimatizace, 
� modernizace systémů ventilace a klimatizace, 
� modernizace osvětlovacích soustav. 

6.2.3 Potenciál úspor energie v podnikatelské sfé ře 

Zpracovatelský průmysl spotřebovává 14,2% konečné spotřeby paliv a energie na 
území města. Odhodlání investovat do úspor energie bylo zjišťováno zejména 
v podnicích, které odebírají teplo ze soustavy CZT. Očekávané úspory v poptávce 
po teple byly promítnuty do výhledové poptávky po teple a teplé vodě ze soustavy 
CZT. Samostatně byla zjišťována spotřeba TV v letním období. Úspory budou 
dosahovány při rekonstrukci rozvodů, náhradě kotlů, v opatřeních na budovách, ve 
využití odpadního tepla. Potenciál jak technický, tak ekonomicky nadějných 
energeticky úsporných opatření byl v průmyslu po zahrnutí individuálních zjištění a 
po uplatnění tabulky propočten ve výši: 

Tabulka 34: Potenciál úspor v pr ůmyslu 

2017 2027 
technický Ekonomicky 

nadějný 
technický Ekonomicky 

nadějný 
GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok 

Průmysl 

37 041 21 444 52 916 38 479 
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6.3 Potenciál úspor u výrobních a distribu čních systém ů 

Analýza potenciálu úspor v distribučních systémech byla provedena zejména 
v distribuční soustavě centralizovaného zásobování teplem. Úspory energie, 
uplatněné ve výpočtu výhledových variant spotřeby tepla a spotřeby paliva na 
výrobu tepla činí:  

� Ve variantě 1 - výstavba "letního" kotle ve výtopně Brandl - 11 900 GJ/rok, 
vlivem odstavení výtopny Rýnovice do studené zálohy  

� Ve variantě 2 - výstavba "letního" kotle ve výtopně Brandl - 46 000 GJ/rok 
vlivem odstavení výtopny Rýnovice do studené zálohy, výstavby plynového 
zdroje v EC3, přestavbou oblasti Mšeno 

� Ve variantě 3 - výstavba "letních" zdrojů na výrobu TUV - 30 700 GJ/rok.  

Kromě úspor v distribučních sítích a zdrojích JTR, a.s. budou dosaženy úspory 
paliv a energie také v ostatních zdrojích REZZO 1, REZZO 2 a REZZO 3, které ve 
výhledu při rekonstrukcích a obměně dosáhnou minimálně zákonem stanovených 
účinností. Úspory, dosažené v těchto přeměnách jsou vzhledem k výpočetnímu 
algoritmu zařazeny do jednotlivých spotřebitelských sektorů.  
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7. POPIS A ANALÝZA TRHU S TEPLEM 

7.1 Stávající výrobci a dodavatelé tepla 

V Jablonci nad Nisou působí dva dodavatelé tepelné energie. Hlavním dodavatelem 
tepla je společnost Jablonecká teplárenská a realitní a.s. (JTR a.s.). Společnost 
byla založena v roce 1994 jako městská společnost. V současné době vlastní 65 % 
akcií společnosti firma MVV Energie CZ a 35 % akcií zůstává v majetku města. 

Systém centralizovaného zásobování teplem zajišťuje společnost Jablonecká 
teplárenská a realitní a.s. Tato společnost je majitelem a provozovatelem zdrojů, 
primárních a sekundárních tepelných rozvodů a předávacích stanic tepla na území 
převážné části města. Společnost zajišťuje dodávky tepla pro cca 10 400 
domácností, průmyslové objekty a odběratele v terciární sféře. 

Na území města dále působí společnost Rýnovická energetická s.r.o., která dodává 
teplo odběratelům lokální distribuční soustavy v areálu LIAZ a Rýnovické věznici. 
Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána 18. 1. 2000. Hlavním předmětem 
podnikání je výroba, distribuce a obchod s elektřinou, distribuce plynu a výroba a 
rozvod tepelné energie. Zdroj je umístěn v bývalém areálu firmy Liaz.  
Dodávky tepla, zajišťované společnostmi JTR, a.s. a Rýnovická energetická, a.s. 
dosáhly v roce 2006 celkové výše 642 942 GJ. Z hlediska rozdělení dodávek tepla 
je dominantním dodavatelem společnost JTR a.s. Prodej tepla společnosti pokrývá 
cca 92 % celkového prodeje tepla na území města Jablonce n.N. Společnost 
Rýnovická energetická a.s. dodává cca 8% z celkového prodeje.  

7.1.1 Rýnovická energetická s.r.o. 

Zdroj tepla pro lokální distribuční soustavu je umístěn v bývalém areálu LIAZ. Je 
sestaven ze dvou plynových kogeneračních jednotek na bázi spalovacích motorů s 
možností rozšíření o další dvě jednotky. Kogenerační jednotky vyrábějí 
kombinovaně elektrickou a tepelnou energii. Tyto jednotky jsou doplněny dvěma 
plynovými kotli. 

Společnost Rýnovická energetická (RE) vznikla na konci 90. let jako servisní 
společnost pro zajištění dodávek energie a provozu energetického hospodářství 
znovuobnovené výroby motorů v areálu bývalé motorárny národního podniku LIAZ 
v Rýnovicích v Jablonci n.N.. Společnost vlastní objekt staré energetiky, v němž v 
minulosti byla energocentrála zajišťující dodávky energií (elektřiny, tepla, vody, 
stlačeného vzduchu) pro tehdejší výrobu n. p. LIAZ. Tato energocentrála však byla 
v souvislosti s výstavbou nové kotelny na topný olej (dnešní centrální zdroj tepla 
pro CZT - výtopna Rýnovice společnosti JTR, a.s.) v 70. letech zrušena a kromě 
kompresorovny demontována a zbourána. Současně s výstavou výtopny Rýnovice 
byly v areálu LIAZu nově postaveny kolektory a tepelné napáječe, a to jak parní, 
tak i horkovodní, pro zásobovaní teplem z této nové kotelny.  

V roce 2001 RE zbylou část bývalé energetiky po souhlasu stavebního úřadu 8 
zrekonstruovala a nově zde instalovala provizorní zdroj – kogenerační jednotku 
TEDOM CAT 1000 a plynový kotel – o celkovém (elektrickém a tepelném) výkonu 
více než 6 MW. Ačkoliv provozovatel CZT společnost JTR měla s RE smluvní vztah 
na odběr tepla z centrální výtopny Rýnovice a jeho dodávku odběratelům sídlícím v 
areálu býv. LIAZu, v průběhu let 2000-2001 provedla RE zásahy do stávající sítě 

                                                 
8 Dne 13.2. 2001 bylo stavebním úřadem Správního odboru MěÚ v Jablonci nad Nisou vydáno (č.j. 

SR/SÚ/4822/00Fa – 1734) stavební povolení na stavbu „stavební úpravy stávajícího průmyslového 
objektu – kotelny a instalace kogeneračního zdroje ve výrobním areálu Belgická 400, Jablonec nad 
Nisou“. 
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tepelných napáječů tak, že přerušila možnost dodávek tepla z centrální výtopny 
Rýnovice a dodávky tepla do areálu zahájila sama z vlastního zdroje. 

Instalované za řízení zdroje:  

� kogenerační jednotka na bázi spalovacího motoru: 
1.1 počet instalovaných jednotek 2 ks 
1.2 výrobce Caterpillar  
1.3 elektrický výkon soustrojí 0,9 a 1,0 MW 
1.4 tepelný výkon soustrojí cca 2 x 1,5 MW 
1.5 palivo zemní plyn 

� teplovodní kotle 
1.6 počet instalovaných jednotek 2 ks 
1.7 instalovaný výkon 1 x 10 MW, 1 x 7,5 MW 
1.8 palivo zemní plyn 

Celková výroba elektřiny netto byla v roce 2005 cca 2,2 GWh. Elektřina je 
dodávána spotřebitelům v areálu. Teplo je lokální distribuční sítí dodáváno drobným 
průmyslovým odběratelům v lokalitě bývalého areálu LIAZ. Významným 
odběratelem tepla je věznice Rýnovice. 

Tabulka 35: Dodávka tepla odb ěratel ům Rýnovické energetické a.s. 

2002 2003 2004 2005
dodávka tepla lokálním odběratelům GJ 55 900 49 983 53 063 52 441  
 
Veškeré údaje uvedené o společnosti jsou převzaty ze statistiky ERÚ (energetický 
regulační úřad.) Návrhy rozvoje pro společnost Rýnovická energetická a.s. nejsou 
dále zpracovávány. Tato společnost v rozporu s požadavky zákona č.406/2006 Sb. 
a vyhl. č. 195/2001 Sb. neposkytla požadované vstupní údaje. 

7.1.2 Jablonecká teplárenská a realitní a.s.  

Systém centralizovaného zásobování teplem (dále CZT) dodává tepelnou energii 
pro vytápění a přípravu TUV v napojených objektech. Dodávku tepla pro 
centralizované zásobování teplem zajišťují kromě lokální výtopny Vlaštovčí dva 
hlavní zdroje společnosti JTR a.s. – výtopna Brandl a výtopna Rýnovice. Tyto 
zdroje jsou zapojeny do společné primární parní sítě. Mohou tedy spolupracovat 
nebo být v provozu každý samostatně. Způsob provozu je dán aktuální potřebou 
tepla. Obě výtopny jsou dvoupalivové s TTO nebo zemním plynem. Druh 
spalovaného paliva se volí na základě aktuální ceny s ohledem na celkovou 
ekonomiku společnosti. 

Lokální distribu ční soustava Vlaštov čí 

Lokální distribuční síť ve vlastnictví společnost JTR a.s.. Teplovodní síť je 
zásobována plynovou kotelnou umístěnou v ul. Vlaštovčí.  

Instalované zařízení zdroje: 

� teplovodní plynový kotel 2 ks 
� výrobce STIEBEL ELTRON 
� typ NV 330 
� jmenovitý výkon kotle 330 kW 
� rok výroby1992 
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Distribuční soustava 

Z kotelny je topným kanálem rozvedena čtyrtrubková teplovodní síť, která zásobuje 
8 bytových objektů. Celková délka sítě je cca 300 m. Byla postavena v roce 1979. 

Tabulka 36: Dodávka tepla odb ěratel ům lokální soustavy Vlaštov čí 

 2002 2003 2004 2005 2006

teplo z kotelny GJ 3 463 3 471 3 522 3 304 3 092

Qtuv GJ 1 066 997 968 982 999

Qut GJ 2 283 2 330 2 383 2 163 1 946
prodej tepla CELKEM  Quž GJ 3 349 3 327 3 351 3 145 2 945  

Výtopna Brandl  

V kotelně jsou instalovány dva středotlaké parní kotle. Kotle K1 a K2 jsou 
konstrukčně identické, jedná se o samonosné přetlakové kotle s membránovými 
stěnami. Každý z nich má jmenovitý tepelný výkon 32,5 MW. Celkový instalovaný 
výkon zdroje je cca 65 MW 

Ve zdroji lze spalovat TTO a ZP. Na kotlích jsou osazeny dvoupalivové hořáky, 
které umožňují spalovat obě paliva až do 100%. Vzhledem k ceně paliva je 
upřednostněno spalování TTO a ZP je používán jako stabilizační a najížděcí palivo.  

Spaliny z kotlů jsou odtahovány do 
železobetonového komína o výšce 
162 m. Ke kotlům je TTO přiváděn 
z úložiště olejového hospodářství 
TTO. ZP je odebírán z veřejné 
distribuční sítě v místě regulační 
stanice ZP umístěné mimo areál. 
Přípojka je vysokotlaká – vstupní 
tlak 2,0 MPa je redukován na 0,3 
MPa. 

Z hlediska využívání obou kotlů lze 
konstatovat, že oba kotle jsou 
používány jako základní a to buď 
pro samostatný provoz nebo 
společně. Podle provozních údajů 

jsou kotle provozovány zhruba na 70% jmenovitého výkonu. 

Technické parametry kotlů: 
� počet instalovaných kotlů - 2 ks 
� výrobce ČKD Dukla, závod Tatra Kolín 
� typ NOK 50 
� rok výroby 1986 
� rok rekonstrukce výměna hořáků 1994 
� výkon kotle 50 tpáry/h  
� jmenovité parametry výstupní páry: tlak 1,27 MPa, teplota 220 ºC 
� hořáky 2 ks pro každý kotel 
� výrobce SAACKE 
� typ DDZG 10/560 
� rok výroby 1992 

Z hlediska letní potřeby tepla není ve výtopně vhodný kotel. Na zdroji nejsou 
instalována žádná zařízení k omezování emisí, pro snížení emisí NOx jsou použity 
nízkoemisní hořáky. 
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Výtopna Rýnovice  

Kotelna je osazena čtyřmi parními 
kotli K2 až K5. 

Kotle K2 až K4 jsou středotlaké 
parní kotle s podtlakovým 
spalováním. Každý kotel má 
jmenovitý tepelný výkon 15,0 MW. 
Kotle K2 a K3 jsou ve studené 
záloze a jsou vybaveny pouze 
hořáky na TTO. Z technického 
hlediska jsou kotle K2 a 3 dožívající  
a jejich provoz je minimální. Kotel 
K4 je provozován a vybaven 2 
kombinovanými hořáky na 
spalování TTO a ZP. V roce 2001 
prošel kotel opravou. 

Kotel K5 je přetlakový samonosný s přirozenou cirkulací s membránovými stěnami. 
Má jmenovitý tepelný výkon 32,0 MW. Kotel je vybaven čtyřmi kombinovanými 
hořáky na spalování TTO a ZP.  

Celkový instalovaný výkon zdroje je cca 77 MW. Vzhledem ke stavu kotlů je 
využitelný výkon cca 47 MW. Z hlediska využití kotlů je nejčastěji využíván kotel K5 
v zimním a přechodném období a kotel K3 v období letním. Vzhledem ke skladbě 
kotlů je zdroj využíván k řízení dodávek tepla do sítě CZT. 

Technické parametry kotlů K2 až K4: 
� počet instalovaných kotlů 3 ks 
� výrobce ČKD Dukla, závod Tatra Kolín 
� rok výroby 1973 
� výkon kotle 21 t páry/h  
� jmenovité parametry výstupní páry tlak 1,27 MPa 
� teplota 220 ºC 
� hořáky kotle K4 2 ks 
� výrobce Tood Combustion 
� typ Dynaswirl LN 
� rok výroby 1996 

Technické parametry kotle K5: 
� výrobce ČKD Dukla, závod Tatra Kolín 
� typ NOK 50 
� rok výroby 1988 
� rekonstrukce 1998 
� výkon kotle 50 t páry/h  
� jmenovité parametry výstupní páry tlak 1,27 MPa 
� teplota 220 ºC 
� hořáky 4 ks  
� výrobce Tood Combustion 
� typ Dynaswirl LN 
� rok výroby 1996 

Základním problémem zdroje je jeho umístění na vzdálené větvi sítě, na které je v 
současné době malý odběr. Průmysloví odběratelé dříve napojení na tuto větev 
jsou nyní zákazníky Rýnovické energetické a.s. 
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Nasazování zdroj ů 

Způsob řízení zdrojů a jejich podíl na dodávkách tepla do sítě je podřízen okamžité 
potřebě tepla a předpokládanému vývoji potřeby v závislosti na předpovědi počasí. 

Topné období - do sítě spolupracují vždy oba zdroje Brandl i Rýnovice. V době 
zimní špičky jsou v provozu na Brandlu kotle K1 a K2 a v Rýnovicích kotel K5. Při 
poklesu odběru je jeden z kotlů odstaven a kotle se střídají podle provozních hodin. 
Soustava je regulována podle tlaku na referenčních výměníkových stanicích. 

Přechodné období - v tomto období dodává do sítě teplo střídavě zdroj Brandl nebo 
Rýnovice. V provozu je převážně jeden kotel o výkonu 36 MW.  

Letní období - v létě je potřeba tepla v síti nízká a dodávku tepla do sítě zajišťuje 
kotel K4 nebo K3 umístěný v Rýnovicích. Ostatní kotle jsou vzhledem k 
minimálnímu výkonu pro letní provoz nevhodné. 

Rozložení dodávek mezi zdroje Brandl a Rýnovice je patrné z níže uvedené 
tabulky. 

Tabulka 37: Bilance výroby tepla na zdrojích Brandl  a Rýnovice 

Brandl Rýnovice celkem Brandl Rýnovice celkem Brandl Rýnovice celkem

Spotřeba paliva - TTO t 11 138 6 129 17 267 13 529 8 982 22 511 12 637 10 197 22 834
Spotřeba paliva - ZP tis. m3 5 726 2 509 8 236 64 25 89 9 1 9
teplo v palivu Q - TTO GJ 463 341 254 966 718 307 562 807 373 671 936 477 525 705 420 721 946 426
teplo v palivu Q - ZP GJ 195 944 85 858 281 842 2 625 842 3 466 293 27 319
Qpal celkem (ZP+TTO) GJ 659 285 340 824 1 000 149 565 431 374 513 939 943 525 998 420 748 946 746

Qvyr  teplo vyrobené GJ 607 788 311 541 919 329 518 080 342 217 860 297 478 603 381 139 859 741

Qdod  dodávka tepla do sít ě GJ 576 169 293 292 869 461 491 011 321 186 812 198 454 358 357 590 811 948

fiskální rok10/2005-09/200620052004

 

Tabulka 38: Podíl zdroj ů Brandl a Rýnovice na dodávce tepla pro sí ť 

 Podíl zdroj ů 2002 2003 2004 2005 10/2005-09/2006

Brandl 68,5% 69,3% 66,3% 60,5% 55,96%
Rýnovice 31,5% 30,7% 33,7% 39,5% 44,0%  

Distribu ční soustava  

Distribuční systém je tvořen primární parní sítí, výměníkovými stanicemi pára / 
voda a sekundární teplovodní nebo horkovodní sítí. Výkonem a délkou pokrývá 
distribuční síť velkou část města. 

Primární rozvody  

Primární tepelná síť města byla koncipována při vzniku soustavy jako parní. 
Projekční parametry vstupní páry jsou 1,2 MPa, 220°C. Prov ozní parametry jsou 
řízeny v závislosti na odběru a venkovní teplotě podle tlaku na tlakově 
nejvzdálenějších výměníkových stanicích. Páteřní rozvod je veden z výtopny Brandl 
do výtopny Rýnovice. Dimenze výstupního potrubí z výtopny Brandl je DN 500. Z 
výtopny Rýnovice je vyvedeno parní potrubí DN 300. Z tohoto potrubí jsou vedeny 
hvězdicově parní odbočky menších dimenzí do jednotlivých napojených lokalit.  

Celková délka dvoutrubkové parní sítě činí cca 17 km. Převážná část parní sítě je v 
nadzemním provedení, cca 7 km je vedeno topným kanálem, dva krátké úseky jsou 
řešeny v předizolovaném potrubí a část potrubí menších dimenzí je vedena v 
připojovaných objektech.  

Z technického hlediska lze konstatovat, že stav primární parní sítě odpovídá stáří a 
nevykazuje časté poruchy. Z hlediska spolehlivosti dodávky tepla je síť bez 
problémů. 
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Na parní síť jsou napojeni tzv. přímí odběratelé. Jedná se o průmyslové odběratele, 
veřejný sektor a jiné odběratele, kteří využívají páru pro vytápění svých areálů a 
pro přípravu TUV. Odebíraná pára již v současné době pro technologické účely 
neslouží. Předávací stanice pára / teplá voda je většinou v majetku odběratele. 
Přímým odběratelům je dodáváno zhruba 25 % prodaného tepla. 

Centrální vým ěníkové stanice  

Významná část odběratelů, převážně domácností, je napojena na primární rozvod 
CZT prostřednictvím centrálních výměníkových stanic označovaných jako 
energocentra (EC) a sekundárních teplovodních nebo horkovodních rozvodů. 
Energocentra jsou umístěna v hlavních obytných zónách. 

Parní síť zásobuje 21 centrálních výměníkových stanic pára / voda. Tyto stanice 
jsou osazeny protiproudými ohříváky na přípravu topné vody pro otop sekundárních 
odběratelů. Ve většině stanic je v bojlerech centrálně připravována TUV. Na 
centrální předávací stanici (CPS) je připojena výměníková stanice voda / voda s 
označením EC 8.  

Nově rekonstruované výměníkové stanice jsou osazovány vlásečnicovými 
protiproudými výměníky a oběhovými čerpadly s frekvenčními měniči, které zajišťují 
konstantní tlakovou diferenci u nejvzdálenějšího odběratele. 

Prostřednictvím výměníkových stanic a sekundárních rozvodů je dodáváno cca 75% 
prodané energie. 

Sekundární rozvody a objektové p ředávací stanice  

Sekundární rozvody byly původně budovány jako čtyřtrubkové s centralizovanou 
přípravou TUV ve výměníkových stanicích. Od konce 90.let 20 století společnost 
JTR, a.s. sekundární rozvody postupně modernizuje. Původní čtyřtrubkové 
teplovodní rozvody vedené v neprůlezných topných kanálech nahrazuje 
dvoutrubkovými horkovodními rozvody v předizolovaném provedení. V objektech 
napojených na modernizované rozvody jsou instalovány tzv. objektové předávací 
stanice.  

Objektové předávací stanice (OPS) umožňují individuální regulaci parametrů topné 
vody pro  vytápění objektu. Mohou být provedeny jako tlakově závislé nebo jako 
tlakově nezávislé. V tlakově závislých předávacích stanicích jsou parametry topné 
vody upravovány podle požadavků odběratele směšováním. V tlakově nezávislých 
OPS je přivedené médium talkově odděleno od topného systému objektu 
výměníkem. Oba typy OPS je možné vybavit modulem pro decentralizovanou 
přípravu TUV. 

Budováním nových sekundárních rozvodů s domovními předávacími stanicemi 
dochází ke snižování tepelných ztrát jednak v samotných rozvodech, ale také 
decentralizací přípravy TUV, tedy snížení tepelných ztrát cirkulací TUV. Pro 
spotřebitele je významná také možnost individuální regulace ÚT na patě objektu. 

Společnost dále provozuje cca 120 objektových předávacích stanic, celková délka 
sekundárních rozvodů činí cca 20 km. Z toho cca polovina je v předizolovaném 
provedení.  
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7.2 Vývoj dodávek tepla pro m ěsto Jablonec nad Nisou 

Vývoj dodávek tepla do sítě, prodej tepla a ztráty zachycuje následující tabulka: 

Tabulka 39: Vývoj dodávek tepla v období 2002 – 200 6 

2002 2003 2004 2005 2006

teplo do sítě - Qprim GJ 883 773 891 011 869 461 812 197 778 669

prodej tepla z primáru - Quž1 GJ 195 125 178 609 175 308 158 381 147 296

dodávka do VS - Qdovs GJ 546 780 565 018 574 375 546 818 505 919

dodávka tepla z VS  do sek. sítí- Qsek GJ 530 377 548 068 557 144 530 413 519 443

Qtuv GJ 116 190 108 527 111 494 108 857 103 571

Qut GJ 383 171 391 091 402 687 369 693 337 690

prodej tepla ze sekundárů GJ 499 361 499 618 514 181 479 275 441 261

prodej tepla CELKEM  Quž GJ 694 486 678 227 689 489 637 656 588 557
°D 4 357 4 690 4 899 4 459 4 294  

Tato dodávka byla rozdělena podle jednotlivých výměníkových a předávacích stanic 
a podle jednotlivých objektů a byla nasčítána po urbanistických obvodech měst 
Jablonce nad Nisou jako podklad pro energetické bilance a další výpočty. 

7.3 Zhodnocení sou časného stavu CZT 

7.3.1 Provedené výpo čty pro vyhodnocení 

Pro zhodnocení stavu parní sítě byly shromážděny údaje o dodávkách tepla do sítě 
a údaje o prodejích na patách jednotlivých odběratelů. Tyto hodnoty byly předány 
společností JTR, a.s. za rok 2006 a byly členěny po jednotlivých měsících. Na 
základě reálné měsíční spotřeby tepla a příslušných průměrných měsíčních teplot 
byl vypočten reálný potřebný výkon pro jednotlivé odběratele pro vytápění při 
výpočtové venkovní teplotě.  

Na základě počtu bytů byla stanovena potřeba tepla pro TUV dle počtu osob. Tato 
hodnota byla korigována dle charakteru odběratele a naměřené měsíční spotřeby 
tepla pro přípravu TUV a byl stanoven výkon potřebný pro ohřev TUV v předávací 
stanici a připojovací výkon pro ohřev TUV pro daný objekt. 

Z vypočteného výkonu pro přípravu ÚT a pro TUV byl stanoven celkový připojovací 
příkon daného objektu jako součet připojovacího příkonu ÚT a připojovacího 
příkonu modulu TUV. Součtem příkonů jednotlivých odběratelů byl stanoven 
potřebný výkon jednotlivých výměníkových stanic. Ten byl navýšen o 
předpokládané ztráty VS. Tímto způsobem byly získány vstupní údaje pro tlakový 
přepočet parní sítě. Hodnoty dosažené výpočtem byly porovnávány s provozními 
údaji za rok 2005 – 2007.  

Pro tlakový a teplotní přepočet sítě byl zvolen celkový příkon do sítě cca 72,5 MW. 
Ten byl rozdělen mezi zdroje Brandl a Rýnovice v poměru 2 : 1. Tento způsob 
provozu byl nejčetněji zastoupen v provozních údajích. Posuzovaný příkon 72,5 
MW odpovídá cca 103 tp/h na vstupu do sítě CZT. Pro letní provoz byl stanoven 
příkon sítě cca 8,7 MW. To odpovídá cca 12 tp/h. Podle provozních údajů je 
průměrně dodáváno do sítě cca 10 tp/h. Tento výkon je odebírán výhradně z 
výtopny Rýnovice. Ve výtopně Brandl není pro takto nízký výkon instalován vhodný 
kotel. 

Tlakový a teplotní výpo čet není sou částí zprávy a je uložen u zpracovatele 
dokumentace. 
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7.3.2 Problémy provozu 

Základem CZT je parní zdroj s primární parní distribuční soustavou. Takto byla 
soustava navržena v době svého vzniku, kdy značná část primárních odběratelů 
byla průmyslových s celoroční potřebou dodávky technologické páry. S ohledem na 
tuto potřebu byly voleny rovněž dimenze sítě. Soustava odpovídá předpokládané 
dodávce tepla, která byla téměř dvojnásobná proti současnému stavu. V současné 
době už pára pro technologické účely používána není. Spolu s vytěsněním 
technologické páry došlo v 90 letech 20. století i k významnému poklesu dodávky 
tepla a to nejen v zimním období, ale především v období letním, kdy je pára 
dodávána pouze pro přípravu TUV.  

V důsledku uvedených skutečností je celkově síť předimenzována. To se projeví 
především v nízké rychlosti páry v potrubí především v letním období. Důsledkem je 
chladnutí páry v potrubí a výrazný nárůst poměrných ztrát v distribuční síti v letním 
období. 

Je však potřebné zdůraznit, že parní soustava nemá pouze negativa. Město 
Jablonec má velmi členitý terén, pro který je pára výhodnější, protože nezvyšuje 
požadavek na tlakové dimenzování soustavy. Pro dokreslení je uvedena tabulka 
bilancí výroby a dodávek tepla za rok 2005 v členění podle letního a zimního 
provozu. 

Tabulka 40: Bilance zdroj ů a distribuce za rok 2005 v člen ění za letní a zimní období 

Zdroj  topné období 
01-05 a 09-12 

letní období 
06-08 

rok 2005 

teplo dodané v palivu GJ 849 608 90 335 939 943 
výroba tepla na zdrojích GJ 778 477 81 820 860 297 
dodávka tepla do sítě GJ 735 319 76 878 812 197 
ztráta zdroje % 13,5% 14,9% 13,6% 
     

Distribuce     

teplo do sítě GJ 735 319 76 878 812 197 
prodej tepla z primáru GJ 149 856 8 525 158 381 
dodávka tepla do VS GJ 509 929 36 889 546 818 
ztráta primáru  % 10,3% 40,9% 13,2% 
     

dodávka tepla z VS do sekundáru GJ 494 631 35 782 530 413 
prodej tepla ze sekundáru GJ 446 136 33 139 479 275 
ztráta sekundáru % 9,8% 7,4% 9,6% 
     

prodej tepla celkem GJ 595 992 41 664 637 656 
ztráta distribuce % 18,9% 45,8% 21,5% 
     

celková ztráta  % 29,9% 53,9% 32,2% 

Zdroj: Výpočty ENESA, a.s. 

7.3.3 SWOT analýza sou časného stavu v soustav ě CZT 

� Silné stránky – spolehlivost dodávky s možností volby paliva mezi TTO a ZP 
� Příležitosti – rozlehlost a kapacita stávající sítě CZT, lze napojit případné 

rozvojové plochy v dosahu sítí 
� Slabé stránky – vysoká cena za prodávané teplo v porovnání s náklady na 

individuální vytápění zemním plynem 
� Hrozby – snahy o odpojování v důsledku vysoké ceny tepla, další růst ceny z 

důvodů nutných investic do dožitého zařízení v časovém horizontu r. 2017 – 
2027.  
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8. VARIANTY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V SOUSTAVĚ CZT 

8.1 Cíle formulovaných variant 

Stávající vysoké tepelné ztráty systému (především v sítích) zvyšují cenu tepla 
výrazně nad cenu tepla individuálně připravovaného v lokálních zdrojích spalujících 
zemní plyn. Umístění zdrojů ve dvou různých bodech sítě umožňuje značnou 
variabilitu v provozu. V zimním období je možné s ohledem na potřebu tepla 
zásobovat distribuční síť buď jen z výtopny Brandl nebo dodávku rozdělit různým 
podílem mezi výtopnu Brandl a Rýnovice. Následující uvedené varianty zvažovaly 
možnosti vývoje CZT tak, aby byly minimalizovány zjištěné ztráty ve zdrojích a 
v sítích soustavy CZT, aby v každé bylo dosaženo maximálního snížení nákladů na 
výrobu a distribuci tepla. Proto se některé dílčí části variant opakují. Všech 5 
variant bylo rozpracováno do návrhu technického řešení. Pořizovatel koncepce, 
město Jablonec nad Nisou, poté vybral varianty, které byly rozpracovány detailně 
jak po technické tak po ekonomické stránce.  

Navrhované vybrané varianty zahrnují: 

1. Výstavba nového kotle na letní provoz ve výtopně Brandl, odstavení výtopny 
Rýnovice  
cíl: snížit ztráty zdroje 

2. Přestavba oblasti Mšeno na horkovodní systém, zkrácení parní sítě EC 22, 
instalace kotle cca 20tp/h ve zdroji Brandl, osamostatnění EC 3 - Janovská  
cíl: snížit ztráty sítě zkrácením parovodu a odstavení zdroje Rýnovice 

3. Výstavba letních zdrojů na TUV v jednotlivých EC  
cíl: snížit ztráty sítě 

Varianty, které nebyly městem do rozpracování vybrány, zvažovaly: 

4. Přestavba sítě na horkovod, instalace kotle 15 MW ve zdroji Brandl  
osamostatnění EC 3 - Janovská  
cíl: snížit ztráty sítě a odstavení zdroje Rýnovice 

5. Ostrovní provozy s plynovými zdroji, cca 7 zdrojů 
osamostatnění EC 3 - Janovská 
cíl: snížit ztráty sítě a zdrojů na TTO 

Vzhledem k tomu, že stávající palivová základna - TTO, ZP je pro výrobu páry 
méně vhodná z důvodů vysoké ceny, byla zvážena náhrada těchto paliv ve zdrojích 
soustavy CZT uhlím. Nenavrhujeme prozatím toto řešení, protože se sháněním 
paliva mají problém i existující uhelné elektrárny.  

Zvážena byla také možnost kombinované výroby elektřiny a tepla - stávající tlakové 
poměry kombinovanou výrobu elektřiny a tepla neumožňují, protože výstupní tlak 
z kotlů je 1,27 MPa; potřeba sítě je cca 1,1 MPa. Tak malý tlakový spád  není pro 
výrobu elektrické energie vhodný. Pokud by měla být elektrická energie spolu 
s teplem vyráběna, znamenalo by to výstavbu nového zdroje na vyšší parametry, 
nové horkovodní rozvody, vysoké jednorázové odpisy majetku. Taková varianta by 
se blížila Variantě 4, která pro další rozpracování nebyla schválena. 

Bylo zvažováno pro vybrané zdroje (Varianta 2, zdroj na sídlišti Janovská) využití 
biomasy a kogenerační výroba tepla a elektřiny v tomto zdroji – pro takový zdroj 
nebyl v současné době zjištěn dostatečný disponibilní potenciál v palivu. 
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8.2 Výchozí bilan ční údaje 

Aktualizace ÚEK města Jablonec nad Nisou je zpracovávána pro období 2007 – 
2027. Výchozím rokem pro posouzení bilancí byl rok 2006. Údaje o prodeji tepla a 
navazující ukazatele jsou přepočteny na průměrné klimatické podmínky. Pro 
hodnocené období 2007 - 2027 jsou údaje zpracovány pro 3 časové horizonty, tj. 
přepočtený výchozí rok 2006 a dále roky 2017 a 2027. 

V údajích pro r. 2017 a 2027 jsou zohledněny předpokládané úspory tepla i možné 
připojení nových odběratelů. Snížení prodeje tepla se předpokládá v důsledku 
snížení spotřeby na straně odběratelů vlivem zateplování a ekonomického chování 
při nakládání s energií. V rozvojovém plánu města byly vytipovány oblasti, které by 
bylo možno zásobovat teplem ze systému CZT. Jedná se převážně o plochy určené 
pro bydlení v bytových domech a plochy pro občanskou vybavenost. Předpokládaný 
odběr na rozvojových plochách byl připojen na sekundární síť nejbližší centrální 
předávací stanice. Pro uvedené časové horizonty byl spočten předpokládaný prodej 
tepla v GJ/rok.  

Následující obrázek ukazuje umístění centrálních předávacích stanic na území 
města. Tabulka uvádí odběr tepla v jednotlivých urbanistických obvodech města. 

 

 

Tabulka 41: Odb ěry tepla ve vým ěníkových stanicích soustavy CZT (JTR, a.s.) 

EC Dodávka tepla 
celkem 

Dodávka tepla 
celkem 

Dodávka tepla 
celkem 

 2006 2017 2027 

EC01 52 621 51 105 45 512 
EC03 18 365 25 077 23 785 
EC06 38 919 45 101 42 095 
EC07 50 470 43 077 42 392 
CPS-EC08 29 768 27 520 24 971 
EC09 14 663 12 633 11 361 
EC10 4 700 7 263 6 976 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
103 

EC12 40 328 34 308 30 758 
EC15 9 963 10 188 9 612 
EC16 3 907 3 489 3 255 
EC20 16 663 18 314 16 856 
EC22 18 333 21 563 20 396 
EC23 25 417 22 141 20 179 
EC24 35 099 29 186 25 633 
EC29 4 042 3 633 3 404 
EC31 20 513 16 498 13 409 
EC32 24 729 23 993 20 855 
EC33 10 314 9 351 8 789 
EC34 13 475 11 577 10 384 
EC35 1 028 732 550 
Přímý odběr 147 296 133 779 117 999 
Radnice 6 944 10 763 10 319 

Celkový sou čet [GJ] 587 557  561 292 509 490 
 
Potenciál úspor, který je promítnut do odběru na jednotlivých předávacích a 
výměníkových stanicích a do individuálních odběrů, se promítá také do měrné 
spotřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody. V domácnostech se tato měrná 
spotřeba při předpokládaném uplatnění potenciálu úspor bude vyvíjet následovně: 

Obrázek 57: M ěrná spot řeba tepla na vytáp ění a oh řev teplé vody v domácnostech 
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Požadavky zadavatele na zp ůsob hodnocení variant v CZT  

Požadavkem zadání města bylo, aby jednotlivé varianty rozvoje i útlumu soustavy 
CZT na území města byly popsány jak technicky, tak co do vyvolaných investic a 
jejich krytí, a co do vlivu varianty na životní prostředí. V maximálně možném 
rozsahu měly být jednotlivé varianty a jejich účinky i nároky kvantifikovány. Varianty 
rozvoje soustavy mají obsahovat: 
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� Technický popis 
� Vliv na životní prostředí 

� Investiční náklady 

Pro splnění těchto požadavků byl vypracován ekonomický model pro vyhodnocení 
vlivu variant na cenu tepla pro konečného odběratele, zejména v sektoru 
domácností a ve veřejné sféře. 

Způsob hodnocení  

Stanovení výhledové ceny pro konečného zákazníka vychází pro všechny 
posuzované varianty ze stejných podmínek a předpokladů. Vstupními údaji byly 
provozní údaje výchozího roku 2006 přepočtené na normové klimatické podmínky. 
Jedná se o následující údaje - prodej tepla, spotřeba paliv, spotřeba elektrické 
energie na zdrojích a pro distribuci, náklady na obsluhu, náklady na údržbu, 
náklady na vodu a další. Veškeré náklady byly přepočítány na aktuální ceny roku 
2007. Vstupní provozní a cenové údaje byly stanoveny ve spolupráci se společností 
JTR a.s. Rozsah navrhovaných opatření se v jednotlivých variantách značně liší. 
Pro účely hodnocení byl proto ke každému opatření stanoven rok předpokládané 
realizace.  

Pro každou z variant byl vytvořen zjednodušený ekonomický model. Ten posoudil 
ke stanoveným časovým horizontům, tj. r. 2017 a 2027, jednak dopady variantou 
navrhovaných opatření (snížení spotřeby paliv, snížení ztrát, zvýšení účinnosti, 
snížení nákladů na údržbu,...) a zároveň dopady uvedených změn v prodejích tepla 
do ceny pro konečného zákazníka. Z investic jednotlivých opatření byly stanoveny 
odpisy, které byly započítány do fixních nákladů. V modelu byly stanoveny celkové 
roční provozní a fixní náklady. Ty byly rozloženy na výhledový prodej tepla. Každý 
model byl posuzován nejprve v neinflačním prostředí se stálými cenami r. 2007 a 
následně se zohledněním předpokládané inflace. Inflační koeficienty byly zvoleny 
samostatně pro palivo (2,5% ročně), pro ostatní náklady a investice (2% ročně) a 
pro mzdové náklady (1,8% ročně).  

Vliv navrhovaných úprav byl hodnocen ve vztahu ke stávajícím prodejním cenám 
tepla. Zpracovatel dostal na vyžádání od JTR a.s. aktuální cenový výměr. Ten je 
platný od 05/2007. Jedná se o dvousložkovou cenu tepla, ve které je stanovena 
základní složka a spotřební složka. Konečná „průměrná“ cena bude do značné míry 
ovlivněna celkovým ročním množstvím odebraného tepla, do kterého se rozloží 
základní složka. Vzhledem k tomu, že takto koncipovaná cena je v platnosti teprve 
půl roku, nelze pro uvedené výpočty stanovit aktuální průměrné ceny za topné 
období. Z tohoto důvodů vychází model z předpokládaných cen r. 2007 uvedených 
na stránkách ERÚ. Ty se shodují s cenami účtovanými od 01 do 04/2007.  

Konečným výsledkem posouzení je předpokládaná průměrná cena v roce 2017 a 
2027 pro konečného spotřebitele v kategoriích dle údajů ERU – dodávky 
z primárního rozvodu a dodávky z domovní předávací stanice. 

Ve zpráv ě jsou vzhledem k citlivosti dat prezentovány pouze výsledky 
výpo čtů. Výpo čtové modely nejsou sou částí zprávy a jsou uloženy u 
zpracovatele. 

8.3 Varianta 1 – výstavba nového letního kotle 

Varianta řeší optimalizaci provoz ů stávajících tepelných zdroj ů sítě CZT, tj. 
výtopen Brandl a Rýnovice. Varianta zvažuje výstavbu parního kotle ve výtopně 
Brandl a následné odstavení výtopny Rýnovice. Předpokládaný výkon zdroje je cca 
20tp/h, palivo – ZP, TTO. Předpokládaný termín výstavby: r. 2009 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
105 

Popis  

Potřeba tepla dodaného do primární sítě v maximální zimní špičce je v současnosti 
cca 105 tp/h (cca 72 MW). V letním minimálním provozu je potřeba sítě cca 12 tp/h 
(cca 8,5 MW). Požadavky sítě lze s ohledem na skladbu kotlů ve zdrojích plnit jen 
při kombinovaném provozu obou zdrojů. V zimním období nedostačuje výkon 
kotelny Brandl a je tedy provozována současně i kotelna Rýnovice. V letním období 
je provozován kotel s nižším výkonem v Rýnovicích.  

Parní kotelna musí mít trvalou obsluhu. To znamená, že provoz kotelen zajišťuje 
v třísměnném provozu odhadem alespoň 6 pracovníků. Jestliže bude zdroj 
Rýnovice odstaven do studené zálohy, je možné mzdové náklady na jeho obsluhu 
ušet řit . Zároveň poklesnou finanční nároky na údržbu zařízení v Rýnovicích. 

Pro zajištění letního provozu a celoročního samostatného provozu zdroje Brandl je 
nutné doplnit stávající instalované kotle 2 x 50 tp/hod kotlem s nižším výkonem. 
Výkon tohoto kotle musí doplnit stávající kotle tak, aby celkový výkon zdroje 
s jistotou pokryl maximální zimní potřebu sítě a minimální výkon nově 
instalovaného kotle odpovídal potřebě letního provozu. 

Z provozních údajů z let 2004 – 2006 je patrné, že maximální požadavek sítě 
v období zimní špičky je cca 105 tp/h. V letním období je síť provozována na cca 
12 tp/h. Potřebu sítě je nutné navýšit o vlastní spotřebu zdroje. Z těchto požadavků 
je patrné, že minimální potřebný výkon nově instalovaného kotle je 20 tp/h. 
Vzhledem k tomu, aby byla vytvořena určitá rezerva pro případné extrémně nízké 
zimní teploty, je ve variantě navržený výkon nového kotle 25 tp/h. Původním 
záměrem bylo zvolit kotel jako jednopalivový na zemní plyn. Při spalování zemního 
plynu dosahují kotle vyšší účinnosti a vlastní spotřeba zdroje se rovněž snižuje. 
Přesto je nový kotel je navržen jako dvoupalivový (TTO a ZP). Důvodem je jednak 
to, že ostatní kotle ve výtopně Brandl jsou rovněž dvoupalivové a v neposlední řadě 
i to, že cena zemního plynu i TTO trvale stoupá. Bude tedy vhodné vyhodnocovat i 
nadále tzv. paritní cenu obou paliv a spalované palivo volit podle nižších palivových 
nákladů. 

Nový kotel 25 tp/h bude umístěn v areálu výtopny Brandl poblíž stávající kotelny. 
Kotel bude využívat v maximální míře stávající pomocná technická zařízení, tj. 
stávající palivové hospodářství, systém napájecí vody, odluh, odkal atd. Kotel bude 
vybaven novým napájecím čerpadlem. Spaliny kotle budou zavedeny do stávajícího 
komína. Výstup páry bude připojen na stávající parní rozvody z kotlů K1, K2. Řídící 
systém nového kotle bude propojen s nadřazeným systémem zdroje. Nově 
instalovaný kotel bude mít ve srovnání se stávajícími kotli v Rýnovicích lepší 
účinnost o cca 1,5 %. Další zvýšení celkové účinnosti soustavy bude dosaženo 
snížením vlastní spotřeby zdrojů pro nahřívání nádrží TTO. 

Stávající obsluhu zdroje Brandl zajišťují 2-3 pracovníci na každé směně. Třísměnný 
provoz zabezpečují 4 směny. Stejný počet pracovníků tvoří i obsluhu výtopny 
Rýnovice. Při převedení výtopny Rýnovice do studené zálohy bude možné snížit 
počet zaměstnanců cca o 6 osob. Ostatní pracovníci budou začleněni do obsluhy 
výtopny Brandl. 

ÚEK posuzuje období do roku 2027. Mimo úpravy navrhované varianty se za toto 
období projeví i potřeba investic vložených do náhrady dožitého zařízení. Jedná se 
především zařízení a sekundární rozvody EC 9, 10, 15, 16. Rovněž rozvody oblastí 
EC 22, 23, 24 a 29, které jsou z období přelomu 70. a 80. let 20. století, jsou již 
méně dobré a v posuzovaném období budou vyžadovat rekonstrukci. Po dožití bude 
zařízení každé z uvedených EC nahrazeno novou technologií. Rozvody budou 
řešeny jako náhrada stávajících čtřtrubkových rozvodů za dvoutrubkové 
v předizolovaném provedení s parametry – zima 125/65 °C , léto 80/60 °C. U 
odběratelů budou osazeny objektové předávací stanice. Rovněž bude nutné 
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rekonstruovat (nebo nahradit) stávající kotle K1, K2, které byly instalovány v r. 
1986 a rekonstruovány r.1994. 

Přínosy varianty 1:  

� snížení fixních nákladů (na obsluhu, na údržbu) 
� snížení ztrát zdrojové části – podtápění nádrží TTO 

Posouzení varianty  

Ekonomické ukazatele při posuzování varianty 1 vycházejí ze stávajících údajů o 
provozu a prodeji tepla. Varianta nepředpokládá odpojování stávajících odběratelů. 
Zohledňuje však postupné snižování prodeje tepla v souvislosti se zateplováním 
objektů a s ekonomickým chováním zákazníků, ale i předpokládané připojení 
rozvojových ploch, tak jak je popsáno v odstavci 8.2. 

Výchozí údaje o prodeji tepla a navazující ukazatele jsou přepočteny na průměrné 
klimatické podmínky. Pro hodnocené období 2007 - 2027 jsou údaje zpracovány pro 
3 časové horizonty, tj. výchozí rok 2008 a dále roky 2017 a 2027. 

Pro zpracování uvedené varianty a posouzení dopadů do r. 2027 je rovněž nutné 
stanovit i oblasti CZT, které je v tomto období potřeba rekonstruovat z důvodů 
špatného technického stavu. Jedná se o část oblasti EC 9, oblast EC 10, 15 a 16. 
Rovněž rozvody oblastí EC 22, 23, 24 a 29 jsou již méně dobré a v posuzovaném 
období budou vyžadovat rekonstrukci. 

Investi ční náklady díl čích opat ření v cenách 2007:  

Investiční náklady na výstavbu nového kotle 25,5 mil. Kč 

Investi ční náklady na rekonstrukci dožitých oblastí CZT v c enách r.2007:  

EC 9, 10 13,3 mil. Kč 
EC 15, 16 13,1 mil. Kč 
EC 22, 23, 24, 29 57,3 mil. Kč 
rekonstrukce kotlů 60,0 mil. Kč 

Zjednodušené ekonomické hodnocení - stanovení výhle dové ceny tepla pro 
kone čné zákazníky:  

Tabulka 42: Výsledná cena tepla ve Variant ě 1 

Cena   bez vlivu inflace s vlivem inflace 
cena za dodávku tepla bez DPH  2007 2017 2027 2017 2027 

primární rozvod Kč/GJ 418,56 414,30 427,28 508,69 656,79 
domovní předávací stanice Kč/GJ 506,67 502,71 522,20 614,07 791,30 
předpokládaný prodej tepla GJ/rok 587 557 561 292 509 490 561 292 509 490 

Tabulka 43: Zm ěna m ěrných náklad ů p ři zachování objemu prodeje tepla r. 2006 ve stálých  
cenách 2007 – bez vlivu náklad ů na rekonstrukci dožitých oblastí a rekonstrukce ko tlů 

Snížení 
palivové náklady Kč/GJ 4,02 
elektrická energie zdroj Kč/GJ 0,89 
náklady na údržbu Kč/GJ 3,36 
náklady na obsluhu Kč/GJ 3,25 

zvýšení   
nové odpisy ve zdrojové části Kč/GJ 4,34 
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Předpokládané termíny výstavby:  

nový kotel ve výtopně Brandl             2008-9 
rekonstrukce EC 9, 10, 15 a 16 2013 
rekonstrukce EC 22, 23, 24 a 29 2022 
rekonstrukce stávajících kotlů  2023 

Varianta p řinese mírné snížení provozních náklad ů a náklad ů na obsluhu 
výtopny Rýnovice. 

8.4 Varianta 2 – zkrácení parní sít ě 

Hlavním cílem navržené varianty 2 je snaha snížit ztráty parní sítě zkrácením 
délky parního rozvodu . K tomu je navrhována přestavba oblasti Mšeno na 
horkovodní systém, osamostatnění EC 3 Janovská a  výstavba kotle cca 20 tp/h ve 
zdroji Brandl. Bude odpojeno cca 3 km parního rozvodu. Jako vhodná oblast 
k posouzení možného zkrácení parních rozvodů je jednak oblast sídliště Mšeno 
spolu s osamostatněním sídliště Janovská (není tím mín ěna změna dodavatele 
tepla ). Odpojeni budou i 2 přímí odběratelé, jejichž celková roční spotřeba tepla je 
cca 435 GJ/rok, to představuje snížení prodeje o 0,075%. Spolu s maximálním 
zkrácením parní sítě je potřebné odstavit také zdroj Rýnovice, který je umístěn na 
odstavovaném parovodu. Tím bude docíleno i snížení mzdových a údržbových 
nákladů na zdroji.  

Výstavba nového kotle cca 20tp/h ve výtopně Brandl a její dopady budou shodné 
jako ve variantě 1. Spolu s odstavením zdroje dojde k odstavení cca 830 m 
parovodu.  

Celkem bude odpojeno cca 3,8 km parního rozvodu. 

Popis  

Oblast Mšena  je kompaktní sídliště umístěné na samostatné parní větvi. Pára je 
rozvedena k výměníkovým stanicím EC 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34 a k několika 
přímým odběratelům. Po přestavbě oblasti na horkovodní síť bude možné parní 
větev odstavit. To znamená zkrátit parní rozvod a snížit ztráty parní sítě. 

Ve výměníkové stanici EC 22 nebo E 83 bude postavena nová výměníková stanice 
pára / horká voda, na kterou budou postupně připojeny rekonstruované oblasti 
výměníkových stanic. Výkon výměníkové stanice bude pokrývat celou oblast Mšena 
včetně primárních odběratelů. 

Pro oblasti, kde jsou stávající sekundární potrubní rozvody uloženy v neprůlezných 
kanálech, bude položeno nové předizolované potrubí. Oblasti, kde jsou sekundární 
rozvody vedeny v kolektorech (EC 31, 32) budou podle aktuálního stavu využity 
stávající rozvody ÚT. U odběratelů budou instalovány tlakově nezávislé domovní 
předávací stanice s decentrální přípravou TUV. Na nově rozvedené sekundární 
rozvody budou připojeni přímí odběratelé. 

Po rekonstrukcí oblasti Mšeno bude odstaven parní rozvod za odbočkou pro E 83. 
Zachováno bude pouze napojení nové výměníkové stanice v EC 22. Bude rovněž 
odpojena parovodní přípojka pro EC 33 za odběratelem Ornela a.s. Celkově bude 
v této oblasti odpojeno cca 2,4 km 

Další možnost zkrácení parního páteřního rozvodu je osamostatn ění oblasti 
Janovská.  EC 3 Janovská je menší izolovaná oblast, která je zásobovaná teplem z 
dlouhé parní přípojky DN 250. Na trase této přípojky je pouze jeden drobný přímý 
odběr. Ztráty této odbočky jsou významné. Varianta předpokládá, že ve výměníkové 
stanici bude instalována plynová kotelna o přiměřeném výkonu. V prostoru sídliště 
jsou vedeny pouze Ntl rozvody zemního plynu. Pro nový zdroj bude tedy nutné 
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přivést plyn ze vzdálenějšího Vtl rozvodu a vystavět regulační stanici. Zkrácení 
parovodu do EC 3 představuje cca 740 m. 

V době zpracování aktualizace ÚEK instalovala společnost JTR ve výměníkové 
stanici EC3 tepelné čerpadlo pro letní provoz, tj. výrobu TUV. TČ bude získávat 
teplo z topného okruhu ( jedná se o čtyřtrubku ) v oblasti EC3. Získaným teplem 
bude ohřívat TUV v uvedené lokalitě. TČ musí zajistit v období od června do konce 
srpna ohřev TUV v plném rozsahu. Minimální topný faktor tepelného čerpadla musí 
být 2,7. Pro napájení tepelného čerpadla elektrickou energií byla s dodavatelem 
sjednána sazba pro tepelná čerpadla C56d. Stálý plat, který se k sazbě váže, bude 
hrazen pouze v době provozu. V současnosti (12/2007) je instalace před 
dokončením. V létě 2008 (tj. 06-08/2008) proběhne zkušební provoz. Takto řešený 
ohřev TUV není běžnou realizací. Ze strany JTR a.s. je zaručena vazba na výsledky 
dosažené zkušebním provozem. Pokud nebudou dodrženy požadované technicko-
ekonomické parametry díla, zhotovitel dílo bez náhrady demontuje. Investiční 
náklady za tepelné čerpadlo vč. montáže a zařízení potřebných pro provoz jsou 
2 461 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že realizace není dokončena a výsledky provozu nejsou známé, 
nejsou dopady zapracovány do ekonomického modelu. 

Přínosy varianty 2:  

� snížení fixních nákladů na obsluhu, na údržbu 

� snížení provozních nákladů  

� snížení ztrát parovodu 

� snížení ztrát zdrojové části – podtápění nádrží TTO 

Variantu 2 lze rozdělit do několika kroků: 

Nejprve bude ve výtopně Brandl postaven nový kotel 25 tp/h. Kotel bude využívat 
v maximální míře stávající pomocná technická zařízení, tj. stávající palivové 
hospodářství, systém napájecí vody, odluh, odkal atd. Kotel bude vybaven novým 
napájecím čerpadlem. Spaliny kotle budou zavedeny do stávajícího komína. Výstup 
páry bude připojen na stávající parní rozvody z kotlů K1, K2. Řídící systém nového 
kotle bude propojen s nadřazeným systémem zdroje. Nově instalovaný kotel bude 
mít ve srovnání se stávajícími kotli v Rýnovicích lepší účinnost o cca 1,5 %. Další 
zvýšení celkové účinnosti soustavy bude dosaženo snížením vlastní spotřeby 
zdrojů pro nahřívání nádrží TTO. Nejvyšší úsporu tohoto kroku přinese snížení 
nákladů na obsluhu zdroje. 

Dalším krokem bude přestavba EC 3. Pro tuto oblast je ve variantě 2 zvolena 
výstavba plynového zdroje. Návrh předpokládá, že plynový zdroj bude postaven na 
náklady společnosti JTR a.s., která bude zdroj vlastnit a provozovat a bude 
odběratelům i nadále prodávat teplo a služby s ním spojené. 

V prostoru u Bílé Nisy bude postavena regulační stanice zemního plynu Vtl/Stl. 
Odtud bude zavedena plynová přípojka cca 500 m do objektu EC3. Ve stávající 
výměníkové stanici bude vystavěna nová plynová kotelna vybavená 2 kotli o 
celkovém výkonu cca 2,5 MW. Kotelna bude vybavena systémem MaR umožňujícím 
bezobslužný provoz. Důležité provozní a havarijní stavy budou přenášeny na 
centrální dispečink. Spaliny kotlů budou zavedeny do nového komína. Pokud dojde 
k předpokládané výstavbě na rozvojových plochách a k připojení odběrů na CZT, 
bude nutné zvýšit výkon o další kotel. Nový zdroj bude napojen na stávající vnitřní 
rozvody, tj. přípravu TUV a na sekundární rozvody. Realizací tohoto kroku dojde ke 
zkrácení přípojky k EC 3 o cca 743,1 m a páteřního rozvodu od výtopny Rýnovice 
k odbočce pro oblast Mšena o 830 m. V důsledku zkrácení trasy poklesnou tepelné 
ztráty. 
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Posledním krokem této varianty je přestavba oblasti Mšena. Toto řešení zohledňuje 
i nutnou investici vyvolanou stavem technologického zařízení z 70. a 80. let 20. 
století. Uvedený návrh mění koncepci stávajícího řešení a oblast slučuje do jedné. 

Vzhledem k rozlehlosti sítě je předpokládána realizace ve 2 etapách. Oblast Mšeno 
bude rozdělena na dvě samostatné oblasti zásobované ze dvou centrálních 
předávacích stanic pára/horká voda, umístěných v objektu stávající EC 22 
v blízkosti ulice Mozartova. Budou vybudovány nové horkovodní rozvody 
z předizolovaného potrubí a nové tlakově nezávislé objektové předávací stanice.  

1.etapa bude řešit rekonstrukci části EC 22 pro 1. část Mšena a přestavbu oblastí 
stávající EC 24, 29, 34 a 93 a části 22. Celková délka nově rekonstruovaných 
sekundárních rozvodů v této etapě je cca 2,9 km. U jednotlivých odběratelů bude 
instalováno 44 OPS. 

2.etapa zahrnuje rekonstrukci druhé části EC 22 a přepojení odběratelů oblastí EC 
23, EC 33, EC 32, EC 31 a část odběratelů EC 22. Celková délka nově 
rekonstruovaných sekundárních rozvodů v této etapě je cca 2,3 km. Sekundární 
rozvody EC 31, 32 jsou vedeny v kolektorech a jsou v dobrém stavu. Stávající 
potrubí ÚT proto zůstane zachováno a bude i nadále využíváno. U jednotlivých 
odběratelů bude instalováno 62 OPS. 

Zkrácení trasy parního rozvodu v oblasti Mšena bude po realizaci obou etap cca 
2,3 km.. 

Přenos údajů z objektových předávacích stanic do centrální výměníkové stanice o 
stavu OPS, stavu měřičů tepla a vodoměru na vstupu studené vody do předávací 
stanice bude realizován pomocí sdělovacího kabelu, který bude položen společně s 
potrubím tepelných rozvodů. 

Posouzení varianty  

Ekonomické ukazatele při posuzování varianty 2 vycházejí ze stejných předpokladů 
jako varianta 1 a jsou uvedeny v odstavci 8.2.  

Varianta předpokládá, že vzhledem k odstavení části parních rozvodů dojde 
k odpojení 2 přímých odběratelů páry s celkovou roční spotřebou tepla 435 GJ/r 
(r.2006). 

Pro posuzované období do roku 2027 je i ve variantě 2 nutné stanovit investiční 
náklady vložené do náhrady dožitého zařízení. Jedná se především zařízení a 
sekundární rozvody EC 9, 10, 15, 16. Po dožití bude zařízení každé z uvedených 
EC nahrazeno novou technologií. Rozvody budou řešeny jako dvoutrubkové 
v předizolovaném provedení a u odběratelů budou osazeny objektové předávací 
stanice. Rovněž bude nutné rekonstruovat (nebo nahradit) stávající kotle K1, K2. 

Výchozí údaje o prodeji tepla a navazující ukazatele jsou přepočteny na průměrné 
klimatické podmínky. Pro hodnocené období 2007 - 2027 jsou údaje zpracovány pro 
3 časové horizonty, tj. výchozí rok 2008 a dále roky 2017 a 2027. 

Investi ční náklady díl čích opat ření:  

Investiční náklady na výstavbu nového kotle                      25,5 mil. Kč 
Investiční náklady na výstavbu zdroje v EC 3 Janovská 8,4 mil. Kč 
Investiční náklady na přestavbu oblasti Mšena        107 mil. Kč 

Investi ční náklady na rekonstrukci dožitých oblastí CZT:  

EC 9, 10 13,3 mil. Kč 
EC 15, 16 13,1 mil. Kč 
rekonstrukce kotlů 60,0 mil. Kč 
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Zjednodušené ekonomické hodnocení - stanovení výhle dové ceny tepla pro 
kone čné zákazníky:  

Předpokládané termíny výstavby: 

nový kotel ve výtopně Brandl 2008-9 
výstavba plynového kotle v EC 3 2009 
rekonstrukce oblasti Mšeno 2010-11 
rekonstrukce EC 9, 10, 15 a 16 2013 
rekonstrukce stávajících kotlů 2023 

Tabulka 44: Výsledná cena tepla ve Variant ě 2 

   bez vlivu inflace s vlivem inflace 

Cena za dodávku tepla bez DPH  2007 2017 2027 2017 2027 

primární rozvod Kč/GJ 418,56 405,38 419,21 497,32 644,03 
domovní předávací stanice Kč/GJ 506,67 508,73 527,34 618,48 794,54 
předpokládaný prodej tepla GJ/rok 587 557 560 952 509 170 560 952 509 170 

Tabulka 45: Zm ěna m ěrných náklad ů p ři zachování objemu prodeje tepla r. 2006 ve stálých  
cenách 2007 – bez vlivu náklad ů na rekonstrukci dožitých oblastí a rekonstrukce ko tlů 

Snížení   

palivové náklady Kč/GJ 12,84 
elektrická energie zdroj Kč/GJ 0,95 
elektrická energie síť Kč/GJ 0,17 
náklady na údržbu Kč/GJ 4,25 
náklady na obsluhu Kč/GJ 3,25 

Zvýšení   
Nové odpisy ve zdrojové části Kč/GJ 5,77 
Nové odpisy v distribuční části Kč/GJ 12,16 

Varianta p řinese snížení provozních náklad ů a náklad ů na obsluhu výtopny 
Rýnovice. P řinese ale také významný nár ůst odpis ů v oblasti sekundárních 
sítí.  

8.5 Varianta 3 - výstavba letních zdroj ů na TUV v jednotlivých EC  

Stávající parní síť je značně rozlehlá a pro dnešní provoz i předimenzovaná. 
V letním období značně vzrůstá ztráta distribuce v poměru k prodeji tepla. Celkové 
ztráty výroby a distribuce dosahují hodnot i přes 60% a významně se podílejí na 
ceně tepla. Proto tato varianta řeší možnost zkrácení parní sítě přestavbou a 
spojováním vybraných oblastí blízkých centrálních výměníkových stanic. Při 
pohledu na dispoziční uspořádání distribučních sítí je zřejmé, že vhodnou oblastí je 
Mšeno, kde jsou delší parní odbočkou napájeny výměníkové stanice EC 22, 23, 24, 
29, 31, 32, 33, 34 a 2 přímí odběratelé. Další velmi dlouhá přípojka je vedena pro 
oblast EC 3. Spolu s odstavením těchto přípojek je možné odstavit i část páteřního 
rozvodu od výtopny Rýnovice. Podmínkou odstavení Rýnovic je ale výstavba kotle o 
výkonu 25 tp/h tak jako ve variantě 1.  

Popis  

Je navrhována výstavba letních zdrojů tepla pro přípravu TUV ve stávajících 
výměníkových stanicích. Tyto zdroje budou provozovány pouze v letním období, 
kdy parovod nebude v provozu. Celkem se jedná o 22 kotelen ve stávajících EC. 
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Pro přípravu TUV budou v jednotlivých energocentrech instalovány plynové zdroje. 
Pro přímé odběratele instaluje JTR a.s. přímo topené zásobníkové ohřívače. Toto 
zařízení bude v majetku JTR a společnost bude i nadále dodávat odběratelům TUV 
a služby s tím spojené. 

Vzhledem k předpokládané výši investičních nákladů a nízké době využití letních 
zdrojů bude pro každé EC navržený stacionární kotel na zemní plyn, který bude 
pracovat v automatickém bezobslužném provozu. Výstup z kotlů bude napojen přes 
nově instalovaný deskový výměník na stávající zásobník pro centrální přípravu TUV 
nebo na sekundární síť s decentralizovanou přípravou TUV v jednotlivých 
objektech. 

Zásadním problémem varianty je řešení dodávky pro přímé odběratele, kteří 
odebírají teplo i v letním období. I pro tyto odběratele by bylo nutné instalovat letní 
zdroj tepla pro TUV. 

Přínosy varianty 3:  

� snížení provozních nákladů - snížení ztrát parovodu v letním období 

� snížení ztrát zdrojové části – podtápění nádrží TTO 

Řešení jednotlivých zdroj ů:  

EC 1 

Ve stávající výměníkové stanici EC 1 bude instalován stacionární plynový 
teplovodní kotel o výkonu cca 1,7 MW pracující v bezobslužném provozu. Teplá 
voda o výstupní teplotě 80 °C bude napojena na stávající vnit řní spojovací potrubí a 
bude rozvedena do jednotlivých OPS. Část TUV pro sídliště Šumava je 
připravována centrálně v EC. Tato část bude opatřena novým deskovým 
výměníkem pro ohřev TUV a dále na stávající zásobník. Pro provoz kotelny bude 
vystavěn nový ocelový komín s výškou určenou dle rozptylové studie.  

V ulicích sousedících s objektem EC 1 je vedena pouze síť Ntl rozvodu plynu. 
Vzhledem k potřebnému množství nelze předpokládat, že by rozvod měl 
dostatečnou kapacitu pro napojení nového zdroje. Pro napojení zemního plynu 
bude využit Vtl rozvod. V prostoru u objektu Bižuterie bude instalována regulační 
stanice Vtl/Stl společná pro letní zdroje EC 1 a CPS a odtud bude rozvedeno Stl 
potrubí k oběma zdrojům.  

EC 3 

Ve stávající výměníkové stanici EC 3 bude instalován stacionární plynový 
teplovodní kotel o výkonu cca 1,2 MW pracující v bezobslužném provozu. Výstup 
z kotle (80°C) bude napojen p řes nově instalovaný deskový výměník na stávající 
zásobník pro centrální přípravu TUV.  

V prostoru u Bílé Nisy bude postavena regulační stanice zemního plynu Vtl/Stl. 
Odtud bude zavedena plynová přípojka cca 500 m do objektu EC3. 

V době zpracování aktualizace ÚEK instalovala společnost JTR ve výměníkové 
stanici EC3 tepelné čerpadlo pro letní provoz, tj. výrobu TUV. TČ bude získávat 
teplo z topného okruhu ( jedná se o čtyřtrubku ) v oblasti EC3. Pokud se prokáže, 
že zařízení plní smluvní požadavky, nebude kotelna pro letní provoz v EC 3 
instalována a poznatky z provozu tepelného čerpadla by mohly být aplikovány na 
ostatní oblasti. 

Vzhledem k tomu, že realizace není dokončena a výsledky provozu nejsou známé, 
nejsou dopady zapracovány do ekonomického modelu. 
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EC 6 

Ve stávající výměníkové stanici EC 6 bude instalován stacionární plynový 
teplovodní kotel o výkonu cca 1,2 MW pracující v bezobslužném provozu. Výstup 
z kotle (80°C) bude napojen na stávající sekundární  dvoutrubkový rozvod. Příprava 
TUV je řešena decentrálně v OPS. Spaliny budou zavedeny do nového ocelového 
komína, jehož výška bude určena rozptylovou studií. 

Potrubí zemního plynu bude přivedeno za Stl rozvodu, který je veden na křižovatce 
ulic 28. října a P. Bezruče. Délka plynovodu je cca 450 m. 

EC 7 

V objektu EC 7 bude umístěn stacionární plynový teplovodní kotel o výkonu cca 
1,7 MW. Pro provoz kotelny bude vystavěn nový ocelový komín, jehož  výška bude 
určena rozptylovou studií. Výstup z kotle (80°C) bude napojen na stávající 
sekundární dvoutrubkový rozvod. Decentralizovaná výroba TUV je zajištěna v OPS 
jednotlivých objektů. 

Potrubí zemního plynu bude přivedeno z Stl rozvodu, který je veden v ulici 
Poštovní. Délka plynovodu je cca 450 m. 

CPS - EC 8 

Ve stávající výměníkové stanici CPS bude instalován stacionární plynový 
teplovodní kotel o výkonu cca 1,4 MW. Pro provoz kotelny bude vystavěn nový 
ocelový komín. s výškou určenou dle rozptylové studie. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena na stávající vnit řní spojovací potrubí a bude rozvedena 
sekundárním rozvodem k odběratelům a do EC 8 pro přípravu TUV.  

Přívod zemního plynu bude řešen společně s přívodem pro EC 1. V prostoru u 
objektu Bižuterie bude instalována regulační stanice Vtl/Stl společná pro letní 
zdroje EC 1 a CPS, odkud bude provedeno Stl potrubí k oběma zdrojům. Celková 
délka rozvodu pro obě výměníkové stanice bude cca 510 m. 

EC 9 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 9 bude cca 600 kW. Výkon kotle bude 
částečně vyveden do dvoutrubkové soustavy a částečně bude napojen přes vložený 
výměník do centrální přípravy TUV. Spaliny budou zavedeny do nového ocelového 
komína.  

Zemní plyn pro zdroj bude přiveden z ulice Jehlářská z Stl. rozvodu. Celková délka 
přípojky je cca 190 m. 

EC 10 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 10 bude cca 250 kW. Výkon kotle bude 
napojen přes vložený výměník do stávající centrální přípravy TUV. Spaliny budou 
zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak jako ostatní zdroje 
bezobslužný s pochůzkou 

Zemní plyn pro zdroj bude přiveden z Stl rozvodu v ulici Poštovní. Celková délka 
přípojky je cca 70 m. 

EC 12 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 12 bude cca 1,2 MW. Výkon kotle bude 
částečně vyveden do dvoutrubkové soustavy a částečně bude napojen přes vložený 
výměník do centrální přípravy TUV pro sídliště Žižkův Vrch. Spaliny budou 
zavedeny do nového ocelového komína.  
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V okolí EC 12 je rozvedena Ntl síť zemního plynu pravděpodobně s nedostatečnou 
kapacitou pro nový zdroj. Proto bude v ulici Liberecká instalována regulační stanice 
ZP Vtl/Stl, odkud bude přivedeno Stl potrubí ke zdroji. Celková délka rozvodu bude 
cca 800 m. 

EC 15 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 15 bude cca 400 kW. Výkon kotle bude 
napojen přes vložený výměník do stávající centrální přípravy TUV. Spaliny budou 
zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak jako ostatní zdroje 
bezobslužný s pochůzkou. 

Zemní plyn pro zdroj bude přiveden z Stl. rozvodu v ulici Žitná. Celková délka 
přípojky je cca 50 m. Přípojka bude řešena společně s přípojkou pro EC 20. 

EC 16 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 16 bude cca 200 kW. Výkon kotle bude 
napojen přes vložený výměník do stávající centrální přípravy TUV. Spaliny budou 
zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak jako ostatní zdroje 
bezobslužný s pochůzkou. 

Zemní plyn pro zdroj bude přiveden z Stl. rozvodu v ulici Žitná. Celková délka 
přípojky je cca 150 m. 

EC 20 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 20 bude cca 500 kW. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena na stávající vnit řní spojovací potrubí a bude rozvedena 
sekundárním rozvodem k odběratelům. Spaliny budou zavedeny do nového 
ocelového komína. Zdroj bude bezobslužný s pochůzkou.  

Zemní plyn pro zdroj bude přiveden z Stl. rozvodu v ulici Žitná. Přípojka bude 
řešena společně s přípojkou pro EC 15. Celková délka přípojky je cca 220 m.  

EC 22 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 22 bude cca 700 kW. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena p řes vložený výměník do centrální přípravy TUV. 
Spaliny budou zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude bezobslužný 
s pochůzkou. Zemní plyn pro zdroj bude přiveden z Stl. rozvodu v ulici U Hřiště. 
Přípojka bude řešena společně s přípojkou pro EC 15. Celková délka přípojky je 
cca 220 m. 

EC 24 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 24 bude cca 1,4 MW. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena p řes vložený výměník do centrální přípravy TUV. 
Spaliny budou zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak bezobslužný 
s pochůzkou. 

Zemní plyn pro zdroj bude přiveden z Stl. rozvodu v ulici 1. máje. Přípojka bude 
řešena společně s přípojkou pro EC 15. Celková délka přípojky je cca 620 m. 

EC 29 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 29 bude cca 150 kW. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena p řes vložený výměník do centrální přípravy TUV. 
Spaliny budou zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak bezobslužný 
s pochůzkou. 

Zemní plyn pro zdroj bude přiveden z Stl. rozvodu v ulici U Hřiště. Přípojka bude 
řešena společně s přípojkou pro EC 15. Celková délka přípojky je cca 120 m. 
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EC 23 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 23 bude cca 1,2 MW. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena p řes vložený výměník do centrální přípravy TUV. 
Spaliny budou zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak bezobslužný 
s pochůzkou. 

Zemní plyn pro zdroj bude napojen z Vtl. rozvodu u objektu Albert. Zde bude 
instalována regulační stanice Vtl./Stl. společná pro EC 23, 31, 32 a 33. Z RS bude 
rozvedena Stl. síť ke jmenovaným EC. Celková délka rozvodů je cca 900 m. 

EC 31 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 31 bude cca 700 kW. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena p řes vložený výměník do centrální přípravy TUV. 
Spaliny budou zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak bezobslužný 
s pochůzkou. 

EC 32 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 32 bude cca 800 kW. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena p řes vložený výměník do centrální přípravy TUV. 
Spaliny budou zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak bezobslužný 
s pochůzkou. 

EC 33 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 33 bude cca 600 kW. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena p řes vložený výměník do centrální přípravy TUV. 
Spaliny budou zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak bezobslužný 
s pochůzkou. 

Přivedení plynu je řešeno společně s EC 23, 31, 32 a 33. 

Radnice 

Výkon letního kotle instalovaného v EC 95 bude cca 100 kW. Teplá voda o výstupní 
teplotě 80°C bude napojena p řes vložený výměník do centrální přípravy TUV. 
Spaliny budou zavedeny do nového ocelového komína. Zdroj bude tak bezobslužný 
s pochůzkou. 

Zemní plyn pro zdroj bude přiveden z Stl. rozvodu v ulici Čelakovského. Přípojka 
bude řešena společně s přípojkou pro EC 15. Celková délka přípojky je cca 85 m. 

Přímí odb ěratelé  

U každého z přímých odběratelů bude instalován přímotopný zásobníkový ohřívač 
vody (např. Quantum). Zemní plyn bude napojen ze stávajícího Ntl. rozvodu, 
případně Stl. rozvodu. Pro odvod spalin bude nutné instalovat v každém objektu 
nový komín. Celkem bude instalováno 37 ks zásobníků o celkovém výkonu.  

Investi ční náklady díl čích opat ření:  

Investiční náklady na výstavbu letních zdrojů v EC 69,2 mil. Kč 
Investiční náklady na výstavbu letních zdrojů přímé odběry  8,53 mil. Kč 

Investiční náklady na rekonstrukci dožitých oblastí CZT: 
EC 15, 16 13,1 mil. Kč 
EC 22, 23, 24, 29 57,3 mil. Kč 
rekonstrukce kotlů 60,0 mil. Kč 
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Zjednodušené ekonomické hodnocení - stanovení výhle dové ceny tepla pro 
kone čné zákazníky:  

Tabulka 46: Výsledná cena tepla ve Variant ě 3 

   bez vlivu inflace s vlivem inflace 

cena za dodávku tepla bez DPH  2007 2017 2027 2017 2027 

primární rozvod Kč/GJ 418,56 444,16 449,43 543,22 689,20 
domovní předávací stanice Kč/GJ 506,67 532,57 544,35 648,61 823,71 
předpokládaný prodej tepla GJ/rok 587 557 561 292 509 490 561 292 509 490 

Tabulka 47: Zm ěna m ěrných náklad ů p ři zachování objemu prodeje tepla r. 2006 ve stálých  
cenách 2007 – bez vlivu náklad ů na rekonstrukci dožitých oblastí a rekonstrukce ko tlů 

Snížení    

palivové náklady Kč/GJ 1,92 
elektrická energie zdroj Kč/GJ 1,01 
náklady na údržbu Kč/GJ 0,00 
náklady na obsluhu Kč/GJ 0,00 

Zvýšení   

nové odpisy ve zdrojové 
části 

Kč/GJ 13,18 

Předpokládané termíny výstavby:  

výstavba letních plynových  zdrojů TUV 2009, 2010 
rekonstrukce EC 9, 10, 15 a 16 2013 
rekonstrukce EC 22, 23, 24 a 29 2022 
rekonstrukce stávajících kotlů 2023 

Varianta p řinese jen minimální snížení provozních náklad ů, ačkoliv spot řeba 
paliv poklesne významn ě. To je dáno stálou m ěsíční platbou za zemní plyn na 
letních zdrojích TUV. Snížení náklad ů nevykompenzuje nár ůst odpis ů za 
zdroje. Technologie letních zdroj ů byla volena s ohledem na nízké využití se 
snahou o minimalizaci investi čních náklad ů. Varianta není dle zpracovatel ů 
ÚEK vhodná k realizaci. 

8.6 Souhrnné porovnání variant v soustav ě CZT 

Varianty jsou porovnány z hlediska spotřeby paliva, emisí při výrobě tepla, 
investičních nákladů a ceně tepla ve stálých cenách. Porovnání je provedeno 
v průřezovém roce 2017 a cílovém roce ÚEK – roce 2027, proti roku 2006. 

Tabulka 48: Spot řeba paliv v soustav ě CZT podle jednotlivých variant  

 Spotřeba paliv (GJ/rok)  
 2006 2017 2027 

Varianta 1 965 883 908 068 830 861 
Varianta 2 965 883 872 018 806 339 
Varianta 3 965 883 926 760 848 189 

Zdroj: Výpočty ENESA, a.s. 
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Obrázek 58: Vývoj spot řeby paliva pro výrobu tepla v jednotlivých variantá ch, rok 2017 a 2027 
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Nižší spotřeba paliva ve Variantě 2 se odráží i v jejích nejnižších emisích CO2. 
Následující tabulka uvádí odhad vývoje emisí znečišťujících látek do ovzduší, 
vypočtených jak z vývoje paliva a emisních faktorů, tak s využitím dat o emisích ze 
zdrojů REZZO 1 společnosti JTR, a.s. 

Tabulka 49: Produkce emisí zne čiš ťujících látek v jednotlivých variantách rozvoje CZT  

Látka 2 006 2 017 2 027 
Varianta  V1 V2 V3 V1 V2 V3 
TL 62 11,64 10,77 11,22 10,67 9,94 10,45 
SO2 342 390,96 369,15 368,12 358,39 341,66 336,45 
NOx 224 118,19 111,01 119,36 108,28 102,56 124,95 
CO 12 7,14 7,13 8,84 6,46 6,50 11,18 
CO2 72 773 67 978 64 640 68 523 62 228 59 741 62 695 

Obrázek 59: Porovnání emisí CO 2 pro jednotlivé varianty v letech 2017 a 2027 
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V produkci emisí zne čiš ťujících látek do ovzduší vychází nejlépe Varianta V 2, 
práv ě tak v emisí skleníkového plynu CO 2. Také ve spot řebě paliva na výrobu 
tepla vychází nejlépe Varianta V2.  

Investice, vyvolané jak výstavbou zdrojů, tak investicemi do údržby, tvoří ve 
Variantě 1 169,2 mil. Kč, ve Variantě 2: 227,3 mil. Kč, ve Variantě 3: 208,13 mil. 
Kč. Jejich dopady do ceny tepla ukazují následující grafy: 

Obrázek 60: Dopady investic do ceny (bez vliv ů inflace, r ůstu cen, a bez DPH)  
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Zdroj: Výpočty ENESA, a.s. 

Také v ceně tepla z primárního rozvodu se ukazuje na základě výpočtů jako 
nejvýhodnější Varianta V2, v ceně tepla domovních předávacích stanicích Varianta 
V1. Ve Variantě V1 však vyšší spotřeba paliva je spojena s vyšší citlivostí na 
změnu ceny vstupního paliva. U Varianty V2 je vyšší cena v domovních 
předávacích stanicích vyvolána zejména vyšší mírou investic do modernizace 
distribučních sítí a jejich odpisy. 

Na základ ě souhrnného porovnání byla jako nejvhodn ější varianta 
modernizace CZT vybrána Varianta V2. Výb ěr této varianty byl také schválen 
řídícím výborem k řešení Územní energetické koncepce a odsouhlasen s J TR, 
a.s. 
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9. NÁVRH ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ 

9.1 Východiska pro návrh řešení EH 

Při tvorbě návrhových variant vychází zpracovatel: 

� Ze Státní energetické koncepce a jejích priorit a cílů, které odrážejí cíle a 
priority EU, světové zásoby a těžbu paliv, rizika jejich dovozu, apod.; 

� Z priorit ostatních politik, které budou mít vliv na spotřebu paliv a energie 
(zejména v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu a nástrojů k prosazení 
cílů těchto politik);  

� Z legislativy v relevantních oblastech, stávající i připravované – české i 
evropské;  

� Z očekávaného vývoje poptávky po energii ve stávající zástavbě - v jednotlivých 
spotřebitelských sektorech, do které je promítnuto využití potenciálu 
energetických úspor a očekávané rozvojové záměry. Přínosy provedených 
opatření jsou promítnuty do výhledových bilancí jako využitý potenciál úspor 
energie ve spotřebitelských sektorech. Významný vliv na rozsah uplatněných 
úsporných opatření má dostupnost dotačních finančních prostředků na realizaci 
úsporných opatření, na modernizaci a rekonstrukci, předpokládaný cenový vývoj 
energetických komodit ve výhledu, změny vlastnických vztahů; 

� Z poptávky po energii na výhledových plochách pro zástavbu; 

� Z možných variant uspokojení výhledové poptávky palivy a energií (zvažována 
je výhledová technická, environmentální a ekonomická dostupnost doposud 
používaných i alternativních druhů paliv a energie, zejména subsystémů tepla, 
elektřiny a zemního plynu; 

� Z doporučených variant rozvoje soustavy CZT v Jablonci nad Nisou; 

� Z navrhovaného rozvoje ostatních rozvodných a distribučních soustav, využití 
OZE a odpadů. 

Obrázek 61: Energetické hospodá řství územního obvodu m ěsta Jablonec nad Nisou 
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9.1.1 Disponibilita zdroj ů paliv ve sv ětě a v EU 

Zatímco spotřeba energie ve světě se od roku 1970 téměř zdvojnásobila, v zemích 
EU vzrostla v letech 1970 až 2004 o 41 % při průměrném tempu růstu 1,1 % ročně. 
V letech 2000 až 2004 růst spotřeby energie v EU 25 zrychlil na 1,4 % ročně, 
nejrychleji rostla spotřeba zemního plynu (o 2,8 % ročně) následovaná 
obnovitelnými zdroji (o 1,4 % ročně).  

Skladba spotřeby energetických zdrojů v roce 2004 v EU byla následující: ropa 
37 %, zemní plyn 24 %, tuhá paliva 18 %, jaderná paliva 15 % a obnovitelné zdroje 
6 %. Užití energetických zdrojů bylo nejvyšší v dopravě (30 %), průmyslu (28 %) a 
v sektoru domácností (27 %). Ve službách se spotřebovalo 11 % energií a 
v zemědělství 4 %. Zhruba polovina spotřebované energie je vyráběna v EU, takže 
dovozní závislost činí zhruba 50 %. Největší dovozní závislost je u ropy, a to ve 
výši 81 % z celkové spotřeby. Více než 54 % spotřebovaného plynu je z dovozu 
z nečlenských zemí EU. Dovozní závislost u tuhých paliv je 38 %, hnědé uhlí je 
téměř výlučně těženo v EU a jen minimální dovozní závislost se vyskytuje u 
černého uhlí. 

Dlouhodobý výhled  

Poptávka po energii bude kontinuálně vzrůstat ve všech regionech světa. Podle 
odhadu Mezinárodní energetické agentury (IEA) z roku 2005 vzroste spotřeba 
energie ve světě do roku 2030 o 60 %. Největší podíl na růstu mají mít fosilní 
paliva, a to ve výši cca 85 %, z toho cca po jedné třetině ropa a zemní plyn. 
Očekává se že rozdíly ve spotřebě energie na obyvatele mezi jednotlivými regiony 
světa se příliš nezmění. Spotřeba energie v EU do roku 2030 má vzrůst o 15 %, 
přičemž její tempo růstu by se mělo postupně snižovat a od roku 2020 stabilizovat. 
Ropa by měla zůstat nejvýznamnějším palivem. Podstatný růst spotřeby se očekává 
u zemního plynu a více než dvojnásobný příspěvek k celkové spotřebě energie ve 
srovnání s rokem 2005 se očekává od obnovitelných zdrojů. Základní scénář je 
sestaven na základě trendů a energetických politik členských zemí EU existujících 
v roce 2004. Tempo růstu snižování energetické náročnosti se odhaduje ve výši 
1,5 % ročně. Dovozní závislostí EU by se měla nadále zvyšovat u ropy i plynu, a to 
na 94 %, resp. 84 %.9 V následujících grafech a obrázcích je zdokumentován vývoj 
v disponibilních zásobách paliv podle kontinentů. 

Obrázek 62: Výhled ve sv ětové spot řebě uhlí 

 
Zdroj: CONTE, spol. s r.o. z Annual Energy Outloock 2006, Energy Information Administration U.S. 
Department of Energy, Washington, DC 

                                                 
9 Annex to the Green Paper, European Commission, Brussels, 2006. 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
120 

Obrázek 63: Mapa disponibilních zásob a t ěžby uhlí ve sv ětě v roce 2005 

 

Obrázek 64: Mapa zásob a t ěžby zemního plynu ve sv ětě v roce 2005 

 

Obrázek 65: Výroba elekt ř iny ve sv ětě v roce 2005 dle region ů 
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9.1.2 Energetický balí ček EU 

10. ledna 2007 Komise EU prezentovala komplexní balíček opatření k zavedení 
nové energetické politiky v Evropě pro boj proti klimatickým změnám a posílení 
bezpečnosti a konkurenceschopnosti EU v oblasti energetiky – 9. března Rada 
schválila záměry a Akční plán. V balíčku návrhů je stanovena řada ambiciózních 
cílů: 

� dosáhnout do roku 2020 snížení celkové spotřeby primární energie o 20 % 

� snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 minimálně o 20 % 

� zvýšit do roku 2020 podíl OZE v PEZ na 20% 
� zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv v pohonných hmotách na 10 % 

� vytvořit skutečný vnitřní trh pro energii a posílit účinnou regulaci 

Komise je přesvědčena, že po dosažení mezinárodní dohody o rámci boje se 
změnami klimatu na období po roce 2012 bude úsilí EU dále posunuto s cílem  
snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 ne o 20, ale o 30 %. 

9.1.3 Státní energetická koncepce a disponibilita z droj ů v ČR 

Energetické vstupy do české ekonomiky byly výrazným způsobem ovlivněny 
vývojem hospodářského cyklu. V průběhu transformační recese let 1990-1993 
spotřeba prvotních energetických zdrojů klesala, v expanzní fázi hospodářského 
cyklu let 1994 až 1996 spotřeba rostla a v recesi let 1997 a 1999 opět klesala. 
Ekonomický růst v letech 2000 až 2005 byl doprovázen opětovným růstem 
prvotních energetických zdrojů, v průměru o 2,1 % ročně, avšak s výkyvem růstové 
dynamiky směrem nahoru v roce 2003 způsobeným náběhem jaderné elektrárny 
Temelín.  

K poměrně značným proměnám došlo v letech 1996 až 2005 ve skladbě prvotních 
energetických zdrojů. K hlavním rysům těchto změn patřil pokles podílu tuhých paliv 
(z 64,9 % v roce 1995 na 48,2 % v roce 2005) a růst podílu zemního plynu z 10,8 % 
na 17,6 %. Vývoj se tudíž ubírá směrem, který vytýčila koncepce rozvoje 
energetiky, ale pomaleji než předpokládaly indikované cíle. 

Obrázek 66: HDP a prvotní energetické zdroje 
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Závislost národního hospodářství na dovozu energetických zdrojů se dlouhodobě 
zvyšovala. Zatímco v roce 1990 tvořil podíl dovozu na prvotních energetických 
zdrojích 32,1 %, v roce 1995 to bylo 41,5 %, v roce 2000 44 % a v roce 2005 
překročil podíl dovozu energetických zdrojů 45 %. 
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Konečná spotřeba paliv a energií použitých národním hospodářstvím včetně 
spotřeby domácností se snížila v roce 2005 proti roku 1990 z 1 303,2 PJ na 
1 122,9 PJ, tj. o 180,3 PJ. V tomto období se postupně měnila struktura konečné 
energetické spotřeby ve prospěch ušlechtilých druhů energie při snižování spotřeby 
tuhých paliv. Zatímco v roce 1990 tvořila konečná spotřeba tuhých paliv 27,5 %, 
v roce 2005 to bylo 13,9 % z celkové konečné spotřeby. Váha se přesunula 
především na zemní plyn – jeho podíl na celkové konečné spotřebě se zvýšil 
z 13,6 % v roce 1990 (včetně svítiplynu) na 22,2 % v roce 2005.  

Ve struktuře konečné spotřeby energetických zdrojů podle odvětví činil podíl 
průmyslu v roce 1990 48,0 %, v roce 2005 40,9 %. Naproti tomu se zvýšil podíl 
dopravy na 22,4 % v roce 2005. Podíl v domácnostech činil v roce 1990 25,4 % 
konečné spotřeby, v následujících letech se jejich spotřeba snižovala a v roce 2005 
bylo v domácnostech spotřebováno 22,4 % konečné spotřeby. 

Tabulka 50: Struktura kone čné spot řeby paliv a energie v domácnostech ČR od roku 1990 

 1990 1995 1998 2005 
Tuhá paliva 47,1 33,0 21,5 20,3 
Kapalná paliva 12,8 0,0 0,2 0,2 
Plynná paliva 15,0 28,9 37,5 38,9 
Teplo 15,8 16,8 19,2 19,5 
Elektřina 9,3 21,3 21,6 21,1 
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Slabým místem rozvoje české ekonomiky zůstává její vysoká energetická 
náročnost. Průměrný pokles energetické náročnosti v letech 1995 až 2005 činil 
2,0 % ročně. I přesto z hlediska mezinárodního srovnání je energetická náročnost 
stále vysoká a patří k nejvyšším v EU. K hlavním příčinám vysoké energetické 
náročnosti patří především energeticky náročné technologie a vysoký podíl 
průmyslu v národohospodářské struktuře. 

Tabulka 51: Energetická náro čnost hrubého domácího produktu ČR (vyjád řená spot řebou 
prvotních energetických zdroj ů na tis. K č HDP, ve s. c. 2000) 

Rok 
HDP s. c. 2000 
mil. K č 

PEZ, GJ 
Energet. nár. 
HDP 
GJ/tis.  

Index 1995=100 

1995 2 033 699 1 749,400 0,860 100,00 
2000 2 189 169 1 656,660 0,757 88,0 
2005 2 636 843 1 847,776 0,701 81,5 

Pramen: ČSÚ 

Perspektiva trhu s černým uhlím (ČU) bude ovlivněna snižujícími se stavy jeho 
tuzemských vytěžitelných zásob. Potřeby tuzemského trhu černého uhlí a koksu 
budou muset být v dlouhodobém výhledu (15-20 let) kryty dovozem. Bude nutné 
vyhodnotit nově oznámené záměry společnosti OKD investovat do těžby ve větších 
hloubkách na činných dolech a prodloužit jejich životnost až na 20 let.  

Těžba hnědého uhlí a lignitu po roce 2000 postupně klesala až na současných 
48,67 mil. tun. V jeho produkci vysoce převládá uhlí prachové pro velké zdroje 
výroby elektřiny (74,5% užití hnědého uhlí) a pro výrobu dodávkového tepla (15%). 
Produkce tříděného hnědého uhlí se po celou dobu udržovala na úrovni 3,6 – 4 mil 
tun (kolem 10%). Hnědé uhlí je spotřebováváno především na domácím trhu, jen 
3,3 % vyrobeného hnědého uhlí a briket je v současné době z důvodů historických 
vazeb exportováno (Slovensko, Maďarsko a další země). Současnou strukturu trhu 
hnědého uhlí lze považovat za stabilizovanou, ale jen pro nejbližší období. 
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Životnost vytěžitelných zásob hnědého uhlí zásob je krátká, pro trvající blokaci 
těžeb za liniemi územně ekologických limitů (ÚEL). 

Investiční předstih a připravenost zásob hnědého uhlí k těžbě se začínají 
vyčerpávat. Tato skutečnost, společně s trvající blokací zásob hnědého uhlí za 
územně ekologickými limity (ÚEL) vedou k tomu, že na trhu hnědého uhlí se již 
projevují důkazy jeho nedostatečné dlouhodobé nabídky. Uhelné společnosti 
nepodepisují nové dlouhodobé smlouvy na dodávky uhlí, především velkým 
nezávislým výrobcům elektřiny a nejistota dlouhodobých dodávek hnědého uhlí 
zastavila přípravu obnovy uhelných výroben elektřiny. 

Trh plynných paliv po dobu již téměř 10 let vykazuje znaky nasycení. Spotřeba 
plynných paliv v ČR se po roce 2000 udržovala na úrovni 315 – 330 PJ (tj. kolem 
18% celkové spotřeby PEZ). Plynná paliva představuje několik druhů plynných 
paliv, rozhodujícím je zemní plyn, který se na celkové spotřebě plynných paliv (vč. 
výtěžků) podílí cca 77%. Zbývající podíl tvoří plyny koksárenské, vysokopecní, 
energoplyn a další topné plyny.  

Plynná paliva vstupují z 69,1% do konečné spotřeby, 17,3% plynných paliv se 
využívá na výrobu dodávkového tepla a 7,3% plynných paliv se využívá na výrobu 
elektřiny. 

Tabulka 52: Struktura spot řeby zemního plynu (mil. m 3) 

 2002 2003 2004 2005 
Dodávky do konečné spotřeby (KSE) 6 970 7 332 7 327 7 280 
v tom: KSE – domácnosti 2 833 2 956 2 907 2 834 
KSE – průmysl 2 434 2 627 2 654 2 682 
KSE - ostatní 1 643 1 749 1 766 1 764 

Zdroj: ČSÚ 

Kapalná paliva v letech 2000 – 2006 zvýšila svůj podíl na celkové spotřebě PEZ z 
19,2% na 21,3%. V roce 2006 bylo do ČR dovezeno 7765,1 tis. tun ropy a 2927,4 
tis. tun rafinérských produktů. 

Zásobování teplem zajišťuje jeho centralizovaná a decentralizovaná výroba. Oba 
způsoby se na celkové výrobě tepla podílejí přibližně polovinou. Teplo centrálně 
vyráběné zajišťují parní elektrárny a teplárny (kolem 68%), výtopny (kolem 25%) a 
ostatní zdroje. Výroba dodávkového tepla v ČR se po roce 2000 postupně 
snižovala. V posledních letech se pohybovala okolo 200 PJ. Rozhodujícím palivem 
pro výrobu centralizovaně vyráběného tepla v ČR jsou tuhá paliva. V jejich rámci 
připadá na hnědé uhlí 78,4% a na černé uhlí 21,6%. 

Tabulka 53: Výroba centráln ě vyráb ěného tepla a podíl vsazených paliv na jeho výrob ě 

TJ  2002 2003 2004 2005 
Výroba tepla pro rozvod   TJ 221495 220346 217708 215142 
Dodávky tepla do konečné spotřeby TJ 187430 184576 183461 180704 
Vsázka paliva TJ 262681 258686 252402 249638 
v tom: tuhá paliva TJ 166691 168041 162863 163305 
           kapalná paliva TJ 16214 15525 14263 14471 
           plynná paliva TJ 79776 75120 75276 71862 
Podíl tuhých paliv na vsázce % 63,5% 65,0% 64,5% 65,4% 
Podíl kapalných paliv na vsázce  % 6,2% 6,0% 5,7% 5,8% 
Podíl plynných paliv na vsázce % 30,4% 29,0% 29,8% 28,8% 

Zdroj: ČSÚ 

Trvající administrativní blokování velkého objemu zásob hnědého uhlí představuje 
zásadní problém rozvoje celého energetického hospodářství ČR. SEK 2004 
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požaduje pro období do roku 2030 „racionálně přehodnotit rozsah územně 
ekologických limitů těžby hnědého uhlí“, především na dvou nejdůležitějších 
lomech. Pokud bude trvat blokace zásob HU za limity těžby i blokace výstavby 
nových jaderných zdrojů, dojde k většímu průniku zemního plynu a dováženého 
černého uhlí do výroby elektřiny. Pokud dojde v obou směrech k uvolnění dnešní 
blokace, prosadí se nové jaderné zdroje, společně s obnovou HU elektráren. Každý 
ze směrů bude mít odlišný dopad na energetickou závislost ČR a na ceny elektřiny 
a tepla. 

9.1.4 Ceny energetických zdroj ů 

Vývoj cen energetických zdrojů byl ovlivněn především růstem světových cen ropy. 
V období let 1995 až 2006 cena ropy neustále rostla. V roce 2006 byla cena ropy 
více než 3x vyšší než v roce 1995. Zatímco v letech 1996 až 2000 se cena ropy 
zvyšovala v průměru o 10 % za rok, v letech 2001 až 2006 činilo průměrné tempo 
růstu cen ropy 14 % ročně. 
Vývoj ceny ropy 
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Ceny energetických zdrojů na spotřebitelském trhu rostly v letech 1995 až 2006 
velmi dynamicky. Ceny elektrické energie se zvýšily 3,2x, plynu 4,3x, tepelné 
energie 2,7x a tuhých paliv 2,2x. Na růstu cen energií se do jisté míry podílela i 
změna sazby DPH z 5 % na 19 %. Růst cen je naopak tlumen zpevňováním koruny.  

Tabulka 54: Indexy cen na spot řebitelském trhu ( 1995=100) 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Průměr 
1996-
2000 

Průměr 
 2001-
2006 

Elektr. 
energie 

111,0 129,1 179,9 199,1 229,4 263,4 288,1 274,1 279,7 290,7 316,9 118,1 105,5 

Plyn ze 
sítě 

110,7 129,2 182,7 204,5 235,0 308,2 312,8 316,5 319,3 360,5 429,6 118,6 110,6 

Tuhá 
paliva 

108,7 124,1 158,9 169,7 173,7 177,8 182,8 186,5 194,6 201,2 216,4 111,7 103,7 

Tepelná 
energie 

109,9 135,0 187,1 193,1 199,8 215,1 223,8 226,8 231,8 242,2 268,0 114,8 105,0 

Pramen: ČSÚ 

Mezinárodní porovnání jednotkových cen elektřiny, kterou platí domácnosti 
v zemích EU, ukázalo, že ČR patří do skupiny zemí s nadprůměrnou cenou. Podle 
propočtu Eurostatu činil průměr ceny elektřiny za EU 25 v roce 2006 
14,2 centů/kWh,  v ČR 16 centů/kWh, a to v přepočtu podle standardu parity kupní 
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síly (PPS). K zemím s nejvyšší cenou elektřiny patří Slovensko, Itálie, Polsko a 
Dánsko, na druhé straně nejnižší cenu mají k dispozici obyvatelé V. Británie, 
Finska, Norska a Francie. Nejvyšší podíl daní na spotřebitelské ceně mají v Dánsku 
(58 %), ČR se řadí k zemím s nižším podílem pod 20 % z celkové ceny. Při 
mezinárodním porovnání, jež v přepočtu na Euro používá tržní měnový kurz, je 
cenová hladina v České republice vůči průměru zemí EU podprůměrná.  

Vývojem cen energetických komodit na světovém trhu se zabývá analýza IEA World 
Energy Outlook 2004. Tato studie obsahuje dvě možné varianty. Jednu 
optimistickou, která předpokládá, že ceny se po výkyvu v období 2004/2005 vrátí 
nazpět a další vývoj bude počítat pouze s velmi mírným nárůstem. Druhá opatrná, 
která předpokládá, že se ceny po výkyvu již nevrátí na původní trajektorii, ale 
zůstanou vyšší a i dlouhodobější nárůst bude o něco rychlejší. Uvádíme opatrnější 
variantu, která pro světové ceny ropy počítá s následujícím vývojem: 

Tabulka 55: Prognóza sv ětových cen energie 

stálé ceny roku 2004 [Kč/GJ] 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

ropa (do roku 2030 podle 
AEO 2006) 

243,1 209,0 211,2 224,1 239,0 251,8 266,0 278,6 293,3 314,4 

Plyn (indexace podle ropy) 165,0 141,9 143,4 152,1 162,2 170,9 180,6 189,1 199,1 213,4 

ČU (oproti AEO 2006 mírný 
nárůst) 

55,0 59,0 63,0 67,0 71,0 75,0 79,0 83,0 87,0 91,0 

elektřina (trojnásobek ceny 
ZP) 

495,0 425,6 430,1 456,3 486,7 512,7 541,7 567,4 597,2 640,2 

JP (mezi roky 2010 – 2025 
polovičním tempem ceny ZP, 
po roce 2025 tempem růstu 
ceny ZP) 

18,0 30,0 30,2 31,1 32,1 33,8 35,7 37,4 39,4 42,2 

Zdroj: US Annual Energy Outlook (AEO), 2006, ÚJV, ENVIROS 

9.1.5 Perspektivy energeticky úsporných technologií  

Summit zemí G 8 v roce 2005 pověřil Mezinárodní energetickou agenturu (IEA) 
vypracovat studii o perspektivách energeticky úsporných technologií v období do 
roku 2050. Šlo o sestavení alternativních scénářů a strategií energetické 
budoucnosti. Vycházelo se přitom z hrozby změn klimatu, erose energetické 
bezpečnosti a z rostoucích energetických potřeb rozvojových zemí. K hlavním 
poznatkům studie vzniklé pod patronací OECD patří: 

� Svět se nenachází na trajektorii udržitelnosti dostatečné nabídky energií 
v budoucnosti.  

� V základním scénáři dlouhodobého výhledu při prolongaci současných trendů a 
politik by emise CO2 byla v roce 2050 téměř 2,5x vyšší v porovnání se situací 
v roce 2005. 

Alternativu k tomuto alarmujícímu výhledu tvoří scénáře, které jsou založeny na 
předpokladech zrychlení technologického pokroku. Věcné předpoklady se opírají o 
možnosti silného růstu energetické efektivnosti v dopravě, průmyslu a stavebnictví, 
který má být podpořen rozsáhlejším výzkumem, vývojem, demonstračním úsilím a 
rovněž pobídkami na úseku nízkokarbonových technologií. Přitom cena za snížení 
emise CO2 o tunu by neměla překročit 25 USD, což je méně než činila průměrná 
cena povolenky v obchodním systému EU v roce 2006. Potenciál energetických 
úspor v nové výstavbě např. v porovnání s existujícími budovami se odhaduje ve 
výši 70 %. 
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9.1.6 Zákon o hospoda ření energií 

Zákon o hospodaření energií platí v České republice od roku 2001 (406/2000 Sb.) a 
je základní právní normou, do které jsou promítány požadavky na zvyšování 
energetické účinnosti v budovách, zdrojích, rozvodech, spotřebičích v ČR. Zákon 
stanovuje pravidla pro hospodaření energií a také posiluje úlohu koncepčních 
nástrojů při řešení energetických potřeb územních obvodů. 

V roce 2006 byl zákon č. 406/2000 Sb. výrazně novelizován, tak aby v něm byly 
obsaženy požadavky evropské směrnice o energetické účinnosti v budovách 
(stanovující nové požadavky na tepelně technické vlastnosti u nových budov, 
požadavky na vyhodnocení náročnosti budovy na spotřebu energie, povinnost 
zpracování energetického certifikátu budovy a jeho zveřejnění u vybraných budov, 
povinnou kontrolu kotlů a klimatizačních zařízení určitých výkonů, apod.). K těmto 
novým ustavením a povinnostem byly v roce 2007 vydány Ministerstvem průmyslu a 
obchodu nové či aktualizované prováděcí předpisy: 

� vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 
� vyhláška č. 193/2007 Sb., o účinnosti rozvodů  
� vyhláška č. 194/2007 Sb., stanovují pravidla pro vytápění a dodávku TV 
� vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů 
� vyhláška č. 277/2007 Sb., o inspekci klimatizačních systémů 
� vyhláška č. 195/2007 Sb., stanovení rozsahu stanovisek k politice zemního 

rozvoje. 

Mateřská směrnice 2002/91/EC Evropského parlamentu a Rady ze 16. prosince 
2002 o energetické náročnosti budov EU vznikla jako návazný krok na Směrnici 
Rady 93/76/EC k omezení emisí kysličníku uhličitého zvýšením energetické 
efektivity, která zavazuje evropské státy vyvíjet, zavádět a podávat zprávy o 
programech v oblasti úspory energie v oblasti budov. Směrnice také stanoví, že u 
nových budov s celkovou užitnou plochou větší než 1000 m2 mají členské státy EU 
zajistit, že je zvážena (a je na ni brán ohled před započetím výstavby) z hlediska 
technického, životního prostředí a ekonomického proveditelnost alternativních 
systémů jakými jsou: 
� decentralizovaný systém dodávky energie založený na obnovitelné energii, 
� kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 
� dálkové nebo společně vytápění nebo chlazení, jestliže je k dispozici 
� tepelná čerpadla, za určitých podmínek. 

Dle zákona č. 406/2006 Sb. musí být výsledky posouzení technické, ekologické a 
ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění součástí průkazu nové 
budovy nad 1000 m2 celkové podlahové plochy. 

Zákon, v plném znění pod č. 406/2006 Sb., je i v letošním roce novelizován. 
Parlament schválil návrh novely zákona 24. října 2007 a předala jej dne 13. 
listopadu  pod č. tisku 129 Senátu. Novela nabude platnosti k 1.1.2008. Změny, 
které byly do zákona prováděny, vyplývaly zejména z potřeby implementovat 
Evropskou směrnici o ekodesignu. Byly upraveny také postihy za nedodržení 
zákona, byl zrušen Národní program o hospodárném nakládání s energií a 
využívání OZE a ponechán pouze roční Státní program na podporu úspor energie a 
využití OZE (z Programu je podporován i ekodesign). V § 10 písm. 5) je uveden 
nový text o odborné způsobilosti auditorů, v §12 a 12a) jsou zrušeny postihy 
vlastníků nebo provozovatelů pro přenos a rozvod elektřiny – povinnost 
vyhodnocovat účinnost užití elektřiny. V §12a, písm. 2) vyškrtnuta povinnost 
umístění průkazu do 4 let od účinnosti.  
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9.1.7 Zákon o podnikání v energetice 

Ochranná a bezpe čnostní pásma  

Energetický zákon č. 458/2000 Sb.  ve znění posledních úprav je pro rozvoj 
energetického zásobování rozhodující z hlediska navrhování rozvodných a 
distribučních sítí a ostatních technických zařízení v elektroenergetice a 
plynárenství. 

Ochranná pásma elektrizační soustavy 

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

Tabulka 56: Ochranná pásma vedení a technických za řízení v elektroenergetice 

Zařízení Dle zákona 
č. 79/1957 

Dle zákona 
č. 122/1994 

Dle zákona 
č.458/2000 

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

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

Poznámka: Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě 
strany. V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo příslušné distribuční 
soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů 
nadzemního vedení. U zděných TS od oplocení nebo zdi. Ochranné pásmo pro podzemní vedení 
elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po 
obou stranách krajního kabelu. Vzhledem k tomu, že zák. č. 222/1994 zahrnoval pojem elektrické 
stanice, jako všeobecný, nebylo ochranné pásmo děleno dle provozního napětí, proto se jeho 
vymezení vztahovalo pro napětí od VN až po VVN. 

Ochranná a bezpečnostní pásma v plynárenství 

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

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



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
128 

Tabulka 57: Ochranná pásma plynárenských za řízení 

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce 
na obě strany od osy plynovodu 1 m 
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu  4 m 
u technologických objektů na všechny strany od půdorysu 4 m 
ve zvláštních případech může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m 
v lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné 
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků na obě strany od osy plynovodu v 
šířce 2 m 
vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.  

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

Ochranná pásma – teplárenské sítě a zařízení 

Ochranným    pásmem   se   rozumí    souvislý   prostor v bezprostřední  blízkosti 
zařízení  pro výrobu  či rozvod tepelné energie, určený  k zajištění jeho  
spolehlivého provozu a  ochraně života, zdraví a majetku osob. Šířka  ochranných  
pásem  je  vymezena svislými rovinami  vedenými  po obou  stranách zařízení  na 
výrobu  či rozvod tepelné energie ve  vodorovné vzdálenosti měřené kolmo  k 
tomuto zařízení, která činí 2,5 m. 

U  výměníkových  stanic   určených  ke  změně  parametrů teplonosné látky, které 
jsou  umístěny v samostatných budovách, je ochranné  pásmo vymezeno  svislými 
rovinami  vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto 
stanic. 

V  ochranném pásmu zařízení,  která slouží pro  výrobu či rozvod tepelné  energie, 
i mimo ně  je zakázáno provádět činnosti, které by  ve svých důsledcích mohly  
ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a  bezpečnost provozu. Stavební  činnosti, 
umisťování konstrukcí,  zemní  práce,   uskladňování  materiálu  a  zřizování 
skládek  a vysazování  trvalých  porostů  v ochranných  pásmech je možno 
provádět pouze s předchozím písemným souhlasem a za podmínek stanovených 
držitelem  licence provozujícího tato  zařízení. Tento souhlas není součástí 
stavebního řízení. 

Vztah mezi dodavatelem a odb ěratelem tepla ze soustavy CZT  

Ve vztahu k řešení ÚEK je tento zákon významný tím, že stanovuje ochranná a 
bezpečnostní pásma liniových staveb v území, jednat tím, že stanovuje povinnosti 
dodavatelů i odběratelů síťově vázaných forem energie. Z pohledu řešení ÚEK jsou 
nejvýznamnější ta ustanovení, která se týkají odpojování odběratelů dodávkového 
tepla z SCZT od soustavy. 

Otázky ceny tepelné energie pro konečného uživatele jsou klíčové pro rozhodování 
spotřebitelů. Tím spíše, že jak vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb., o o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), dle § 77, ve znění pozdějších předpisů, odběratel 
tepelné energie: 

1. má  právo na  připojení ke  zdroji tepla  nebo rozvodnému tepelnému zařízení v 
případě, že a) se nachází v místě výkonu licencované činnosti, b) má  zřízenou  
tepelnou  přípojku  a  odběrné  tepelné  zařízení v souladu s technickými předpisy, 
c) splňuje podmínky týkající se výkonu, místa, způsobu, základních parametrů  
teplonosné  látky   a  termínu  připojení  stanovené dodavatelem, a d) dodávka  
tepelné  energie  je  v  souladu  se schválenou územní energetickou koncepcí. 
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4. Odběratel je povinen při změně parametrů teplonosné látky v souladu   s  územní   
energetickou  koncepcí nebo  v zájmu technického  rozvoje upravit  na svůj  náklad 
své  odběrné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo  uvedeným změnám, nebo včas 
vypovědět smlouvu o dodávce tepelné energie. Jiné úpravy odběrných tepelných 
zařízení zajišťuje  jejich vlastník na  náklady toho, kdo  potřebu změn vyvolal,  a to 
po předchozím  projednání s držitelem licence. Změnu parametrů vyžadující úpravu  
odběrného tepelného zařízení je povinen držitel licence oznámit písemně nejméně 
12 měsíců předem. 

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

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

9.1.8 Zákon o ochran ě ovzduší 

Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obsahuje 
ustanovení k řízení kvality ovzduší, emisní limity a emisní faktory, požadavky na 
kvalitu paliv, kategorizace spalovacích stacionárních zdrojů, ohlašovací povinnost a 
způsob registrace zdrojů znečištění, Registr emisí a zdrojů znečišťování, další. 
Značný význam má ustanovení 8 par. 3 tohoto zákona o povinném využití CZT, ve 
kterém je stanoveno: 

(8) Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro ně technicky možné a 
ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít 
centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich 
provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. 
Současně jsou povinny ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost 
kombinované výroby tepla a energie. 

Zákon odkazuje na prováděcí právní předpis při posuzování ekonomické 
přijatelnosti, tento předpis ale nebyl Ministerstvem životního prostředí vydán. 

9.1.9 Vztah ÚEK k Územní energetické koncepci Liber eckého kraje 

Zákon o hospodaření vyžaduje, aby Územní energetická koncepce města byla 
v souladu s koncepcí Libereckého kraje. Tuto koncepci – analytickou část - 
zpracoval v roce 2004 ATEM, s.r.o.. Návrhovou část koncepce zpracovala v roce 
2006 spol. Tebodin. V současné době dochází k aktualizaci této koncepce tak, aby 
byla využitelná odborem Územního plánování. Pro řešené území Libereckého kraje 
byly zásady pro územní plánování formulovány takto: 

1. V souladu s §4,odst.3 zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií respektovat 
Územní energetickou koncepci Libereckého kraje a Územní energetickou koncepci 
statutárních měst jako závazné podklady pro územní plánování. 

2. Při budování nových zdrojů energie nebo při změně dokončených staveb 
dodržovat regulativy ve věci přípustné formy zásobování předmětného území 
energií stanovených v Územní energetické koncepci Libereckého kraje. 
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3. Spalování pevných fosilních paliv upřednostňovat pouze ve velkých 
stacionárních zdrojích znečišťování a to za podmínek splnění požadavků zákona č. 
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. 

4. V souladu s požadavky energetického zákona č. 458/2000 Sb. upřednostňovat 
zásobování dodávkovým teplem z centrálních systémů zásobování teplem o to 
zejména v dosahu již vybudovaných systémů. 

5. Při zásobování energií využívat dostupné obnovitelné zdroje energie, přičemž 
uplatnit zejména tyto priority: 
� spalování biomasy ve středních a velkých stacionárních zdrojích znečišťování 

jako náhrady za dosud spalované hnědé uhlí, 
� spalování biomasy ve středních a velkých stacionárních zdrojích znečišťování 

pro zajišťování energetických potřeb nově budovaných územních zón, zejména 
v dosud neplynofikovaných územích, 

� spalování biomasy v malých stacionárních zdrojích znečišťování jako substituce 
hnědého uhlí, 

� využívání sluneční energie zejména pro přípravu TUV v obytných budovách, 
� využívání geotermální energie a energie půdy zejména pro individuální účely a 

v lokalitách, které jsou v ÚEK specifikovány jako vhodné, 
� využívání energie vzduchu zejména pro individuální účely a to přednostně 

v lokalitách s rozptýlenou zástavbou, 
� využívání energie větru výhradně v lokalitách s příznivými větrnými podmínkami 

(průměrná roční rychlost větru vyšší než 5 m/s) při zachování ostatních 
podmínek vhodnosti (eliminace negativního vlivu na krajinu, obyvatelstvo, 
faunu, flóru, dostupnost distribučního systému pro vyvedení el.výkonu, apod.), 

� využívání energie vody výhradně ve vhodných částech vodních toků a za 
podmínek minimalizace negativních vlivů na životní prostředí, 

� implementace využití obnovitelných zdrojů energie pouze za předpokladu 
splnění podmínek ekonomické přijatelnosti vdaných mezích korektního 
posouzení relevantních rizik z hlediska stability rozhodnutí o realizaci. 

6. Specifikovat jako veřejně prospěšné stavby energetická výrobní a distribuční 
zařízení včetně jejich ochranných pásem dle energetického zákona č.458/2000 Sb. 
Určit vhodné polohy pro vybudování úpraven biomasy pro spalování v malých a 
středních stacionárních zdrojích znečišťování. 

7. Zajistit spolehlivé zásobování energií nově koncipovaných rozvojových lokalit. 

8. Navrhnout plošnou plynofikaci pouze těch sídelních útvarů, kde je předpoklad 
ekonomické přijatelnosti realizované výstavby plynovodů. 

9. Upřednostňovat účelnou ekologizaci zdrojů energie a aplikaci kombinované 
výroby tepla a elektřiny. 

10. Prosazovat zásady hospodárného užití energie a zajištění alespoň minimální 
účinnosti užití energie při výrobě energie, nepřekročení maximálních ztrát při 
rozvodu energie stanovených zákonem č. 406 /2000 Sb. o hospodaření energií. 
Nové stavby nebo změny dokončených staveb musí v dokumentaci přikládané k 
žádosti o stavební povolení prokázat splnění požadavků hospodárné spotřeby 
energie na vytápění, vyjádřené přípustnými hodnotami tepelné charakteristiky 
budovy, tepelného odporu konstrukce, tepelné stability místností, šíření vzduchu a 
vlhkosti konstrukcí. 

V oblasti využití biomasy bylo v Libereckém kraji konstatováno, že využití lesních 
dřevin ke spalování ve větším množství není, vzhledem ke stavu lesních porostů a 
nutnosti jejich revitalizace, vhodné. Pro individuální účely je spalování dřevní hmoty 
akceptovatelné přibližně ve stávajícím rozsahu. Závěry ÚEK Jablonce nad Nisou 
jsou v oblasti využití biomasy v souladu se závěry ÜEK nadřazeného územního 
celku – stejně tak jako ostatní doporučení v oblasti realizace ÚEK. 
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9.1.10 Strategický plán m ěsta Jablonec nad Nisou 

Strategický plán města Jablonec nad Nisou byl předložen v návrhu v říjnu 2007. Ve 
vztahu k řešené Územní energetické koncepci, která byla zahájena ve stejném 
roce, jsou zásadní následující cíle města:  

9.2 Formulace variant rozvoje energetického hospodá řství 

Varianty technického řešení musí dle Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., 
k podrobnostem územní energetické koncepce především: 

1. vycházet z principů metody integrovaného plánování zdrojů, vytvářet vyváženou 
strategii rozvoje mezi spotřebitelskou poptávkou a výrobními zdroji na bázi 
rovnocenného hodnocení opatření ve zdrojové a spotřební straně energetické 
bilance územního obvodu s preferencí územní soběstačnosti před dálkovými 
přenosy spojenými se ztrátami v rozvodech; 

2. zajišťovat spolehlivou dodávku energie, 

3. maximalizovat energetickou efektivnost užití primárních energetických zdrojů, 

4. využívat co nejšířeji potenciál úspor energie a obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie, 

5. splňovat požadavky na ochranu ovzduší a klimatu, 

6. být technicky i ekonomicky proveditelné. 

9.2.1 Poptávka po energii ve stávající zástavb ě 

Doporučení k zásobování energií ve stávající zástavbě vychází ze současného 
stavu v disponibilitě síťově vázaných forem energie a z očekávaného vývoje v 
poptávce po energii, do které se promítá potenciál úspor v jednotlivých 
spotřebitelských sektorech. Potenciál úspor činil souhrnně v jednotlivých sektorech: 

Tabulka 58: Úspory energie propo čtené jako rozdíl ve spot řebě po p řeměnách (kone čné 
spot řeby) v jednotlivých sektorech 

 2017 2027 
 GJ/rok kWh/rok GJ/rok kWh/rok 
Průmysl 21 444 5 956 747 38 479 10 688 597 
Terciér 31 154 8 653 990 67 060 18 627 822 
Bydlení 87 326 24 257 328 142 907 39 696 253 

V případě velkých odběratelů tepla a u bytových domů byla výhledová poptávka po 
energii jak na otop, tak na přípravu TUV a pro technologii projednávána a 
stanovena individuálně.  

Výhledová poptávka ve stávající zástavbě byla vypočtena jednak s 
využitím potenciálu úspor, jednak s využitím dalších faktorů, jakými jsou: zvyšování 
účinnosti spalování paliv, vytěsnění tuhých paliv, rozvoj výroby, apod., 
v jednotlivých sektorech a po urbanistických obvodech a je uvedena v kapitole 3.4.1 
Vývoj poptávky po energii ve stávající zástavbě. 

Nebyly navrhovány změny ve způsobu, jakým je poptávka po energii uspokojována 
jednotlivými formami energie – výjimku tvoří pouze objekty, které jsou odpojeny 
vlivem zkrácení parovodu ve variantě V2 a objekty, které se přemisťují (ČSAD). 
Jejich spotřeba je převedena do spotřeby zemního plynu.  
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9.2.2 Energetické nároky výstavby na rozvojových pl ochách 

Výhledová poptávka po energii v zástavbě na rozvojových plochách vychází z 
propočtů energetických nároků na rozvojových plochách, který byl proveden pro 
všechny rozvojové plochy na území města – jak v návrhu, tak v reservě. Výpočet 
energetických nároků v tomto rozsahu je uveden v kapitole 3.4.2 Energetické 
nároky rozvojových ploch pro zástavbu.  

Propočtené energetické nároky nové výstavby uvádějí následující tabulky, s tím, že 
je předpokládáno 50% zastavěnosti návrhových ploch do roku 2017 a zbývajících 
50% návrhových ploch do roku 2027. Koncepce nepředpokládá zastavění ploch 
v reservě ÚPn do roku 2027. 

Tabulka 59: Pot řeba paliv a el.energie (GJ/rok, MW) nové výstavby n a rozvojových plochách do 
roku 2017, 50% ploch dle návrhové části Územního plánu, pr ůměrné klimatické podmínky 

Data Celkem 
Vytápěný objem - BF (m3) Vbf 783 186 

Vytápěný objem - NS (m3) Vbf 1 021 906 

Vytápěný objem - Průmysl (m3) Vost 412 105 

Potřeba tepla na otop Qotop - BF (GJ/rok) 90 822 

Potřeba tepla na otop Qotop - OST (GJ/rok) 69 901 

Potřeba tepla na otop Qotop - Průmysl (GJ/rok) 30 671 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - BF (GJ/rok) 23 248 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - NS (GJ/rok) 4 750 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - Průmysl (GJ/rok) 1 614 

Potřeba ostatní energie Qost - BF (GJ/rok)  - elektřina nebo zemní plyn 
dle způsobu pokrytí 

25 353 

Potřeba ostatní energie Qost - NS (GJ/rok) - elektřina 24 884 

Potřeba ostatní energie Qost - Průmysl (GJ/rok)  - elektřina 31 603 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - BF (GJ/rok) 139 422 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - NS (GJ/rok) 99 535 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - Průmysl (GJ/rok) 63 888 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - celkem (GJ/rok) 302 845 

Výkon na OTOP Potop - BF (MW) 8,01 

Výkon na OTOP Potop - NS (MW) 6,17 

Výkon na OTOP Potop - Průmysl (MW) 2,71 

Výkon na TUV Ptuv - BF (MW) 1,20 

Výkon na TUV Ptuv - NS (MW) 0,93 

Výkon na TUV Ptuv - Průmysl (MW) 0,41 

Celkový výkon Pc - BF (MW) 9,21 

Celkový výkon Pc - NS (MW) 7,09 

Celkový výkon Pc - Průmysl (MW) 3,11 

Tabulka 60: Pot řeba paliv a el.energie (GJ/rok, MW) nové výstavby n a rozvojových plochách do 
roku 2027, 50% návrhových ploch, pr ůměrné klimatické podmínky 

Data Celkem  
Vytápěný objem - BF (m3) Vbf 783 186 

Vytápěný objem - NS (m3) Vbf 1 021 906 

Vytápěný objem - Průmysl (m3) Vost 412 105 

Potřeba tepla na otop Qotop - BF (GJ/rok) 77 199 

Potřeba tepla na otop Qotop - OST (GJ/rok) 59 416 

Potřeba tepla na otop Qotop - Průmysl (GJ/rok) 26 070 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - BF (GJ/rok) 26 084 
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Potřeba tepla na TUV Qtuv - NS (GJ/rok) 5 456 

Potřeba tepla na TUV Qtuv - Průmysl (GJ/rok) 1 561 

Potřeba ostatní energie Qost - BF (GJ/rok)  - elektřina nebo zemní plyn 
dle způsobu pokrytí 

29 967 

Potřeba ostatní energie Qost - NS (GJ/rok) - elektřina 32 341 

Potřeba ostatní energie Qost - Průmysl (GJ/rok)  - elektřina 34 680 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - BF (GJ/rok) 133 249 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - NS (GJ/rok) 97 213 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - Průmysl (GJ/rok) 62 311 

Potřeba tepla a el.energie celkem Q - celkem (GJ/rok) 292 773 

Výkon na OTOP Potop - BF (MW) 6,81 

Výkon na OTOP Potop - NS (MW) 5,24 

Výkon na OTOP Potop - Průmysl (MW) 2,30 

Výkon na TUV Ptuv - BF (MW) 1,02 

Výkon na TUV Ptuv - NS (MW) 0,79 

Výkon na TUV Ptuv - Průmysl (MW) 0,35 

Celkový výkon Pc - BF (MW) 7,83 

Celkový výkon Pc - NS (MW) 6,03 

Celkový výkon Pc - Průmysl (MW) 2,65 

 
Vysvětlivky: 
BF Bytový fond 
NS Nevýrobní sféra 
P Průmysl 
Plocha Rozloha rozvojové plochy [m2] 
Hpodlaží Výška podlaží [m] 
q Tepelná charakteristika budovy [W/m3.K] 
Sv Roční potřeba [kWh/m3.rok] 
Denostupně Denostupně pro průměrné klimatické podmínky (3530) 
τ Roční využití max.výkonu [hod/rok] 
Procento TUVBF Procento na ohřev TUV  
Procento OSTBF Procento "Ostatní" energie (technologie, vaření, nezáměnná) 

Výhledový způsob pokrytí poptávky po energii na příslušné rozvojové ploše pro 
zástavbu je navržen v návaznosti na dostupnost sítí CZT a očekávaný typ zástavby 
na této ploše a na výhledovou potřebu tepla a energie na RP celkem. 
 
Podrobné tabulky s energetickými nároky na jednotlivých plochách vč. mapy 
s číselným označením rozvojových ploch jsou přílohou závěrečné zprávy. Nárůsty 
ve spotřebě v jednotlivých sektorech jsou dány novou spotřebou na rozvojových 
plochách pro zástavbu. Přírůstky jsou největší právě v těch KÚ, ve kterých jsou 
návrhové plochy pro zástavbu největší - Proseči nad Nisou, Kokoníně, Lukášově a 
Rýnovicích. 

Tyto nárůsty lze chápat jako maximální, zejména v sektoru bydlení. Na kontrolním 
dnu bylo dojednáno, že v návrhových variantách bude zhotovitel ÚEK předpokládat 
50% zastavění rozvojových návrhových ploch k roku 2017 a dalších 50% k roku 
2027. Rozvojové plochy rezervní nebudou do roku 2027 zastavěny. I přesto byly 
vytvořeny i návrhy na způsob zásobování těchto ploch z jednotlivých subsystémů, a 
projednán s dodavateli paliv a energie do území. Podrobné rozlišení ploch dle 
nositele energie je uveden v Příloze. 

9.2.3 Varianty technického řešení ve zdrojové části EH 

Varianty vesměs vycházejí z variant řešení v soustavě CZT. Ve způsobu 
zásobování stávající zástavby nedochází k velkým změnám, u RD, které jsou dnes 
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situovány mimo oblast zasíťovanou zemním plynem, může dojít k přechodu na 
zemní plyn – tím poklesne rozsah použití elektrické energie pro vytápění a 
používání tuhých paliv. Odhad těchto změn nebyl proveden. Způsob zásobování 
rozvojových ploch byl volen s ohledem na typ zástavby a její energetické nároky, na 
dostupnost distribučních sítí ZP a CZT. 

Varianta V1  

Tato varianta vychází z Varianty 1 v řešení soustavy CZT. Varianta řeší 
optimalizaci provozů stávajících tepelných zdrojů sítě CZT, tj. výtopen Brandl a 
Rýnovice. Varianta navrhuje výstavbu parního kotle ve výtopně Brandl a následné 
odstavení výtopny Rýnovice. Předpokládaný výkon zdroje je cca 20tp/h, palivo – 
ZP, TTO. Předpokládaný termín výstavby: r. 2009.  

Na rozvojových plochách pro zástavbu je uplatněno zásobování CZT na plochách, 
určených k výstavbě bytových domů, nebo pro objekty služeb a občanské 
vybavenosti (v dosahu sítí), zásobování zemním plynem je navrženo všude tam, 
kde rozvojové plochy leží v blízkosti stávajících distribučních sítí, nebo kde se 
rozvoj sítí s ohledem na celkový rozvoj oblasti předpokládá (Proseč nad Nisou, 
částečně KÚ Kokonín). Ve zbývající zástavbě je ponecháno používání tuhých paliv 
- uhlí.  

Varianta V2  

Hlavním cílem navržené varianty 2 je snaha snížit ztráty parní sítě zkrácením délky 
parního rozvodu. Bude odpojeno cca 3,8 km parního rozvodu. K tomu je 
navrhována přestavba oblasti Mšeno na horkovodní systém, osamostatnění EC 3 
Janovská a  výstavba kotle cca 20 tp/h ve zdroji Brandl. Jako vhodná oblast k 
posouzení možného zkrácení parních rozvodů je jednak oblast sídliště Mšeno spolu 
s osamostatněním sídliště Janovská (není tím předpokládána změna dodavatele 
tepla). Odpojeni budou i 2 přímí odběratelé, jejichž celková roční spotřeba tepla je 
cca 435 GJ/rok, to představuje snížení prodeje o 0,075%. Spolu s maximálním 
zkrácením parní sítě je potřebné odstavit také zdroj Rýnovice, který je umístěn na 
odstavovaném parovodu.  

Výstavba nového kotle cca 20tp/h ve výtopně Brandl a její dopady budou shodné 
jako ve variantě 1. Spolu s odstavením zdroje dojde k odstavení cca 830 m 
parovodu, takže celkem bude odpojeno cca 3,8 km parního rozvodu. 

Ve způsobu zásobování stávající zástavby nedochází ke změnám, s výjimkou 
změny palivové základny u odpojených odběratelů. Na rozvojových plochách pro 
zástavbu je uplatněno zásobování CZT na plochách, určených k výstavbě bytových 
domů, nebo pro objekty služeb a občanské vybavenosti (v dosahu sítí) a je stejné 
jako ve Variantě V1. Zásobování zemním plynem je navrženo všude tam, kde 
rozvojové plochy leží v blízkosti stávajících distribučních sítí, nebo kde se rozvoj 
sítí s ohledem na celkový rozvoj oblasti předpokládá (Proseč nad Nisou, částečně 
KÚ Kokonín, ve Variantě 2 i oblast Mšena a zejména Rýnovic). Ve zbývající 
zástavbě je namísto spalování uhlí navrženo  (zejména v objektech k rekreačnímu 
využití, ale i v RD pro trvalé bydlení) používání dřeva – polenového dřeva, a 
zejména kotlů na pelety. Podmínkou a výhodou jsou nízké emise prachu a dalších 
emisí, zejména polyaromatických uhlovodíků. Podmínkou je dostupnost dřeva a 
peletek – jak dostupnost fyzická, tak cenová. 

Varianta V3  

Tato varianta řeší v CZT možnost zkrácení parní sítě přestavbou a spojováním 
vybraných oblastí blízkých centrálních výměníkových stanic. Je navrhována 
výstavba letních zdrojů tepla pro přípravu TUV ve stávajících výměníkových 
stanicích. Tyto zdroje budou provozovány pouze v letním období, kdy parovod 
nebude v provozu. Celkem se jedná o 22 kotelen ve stávajících EC. 
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Rozvojové plochy jsou přednostně zásobeny ze sítí CZT a ZP a to v ekonomicky 
možném rozsahu. Ostatní plochy, zejména v zástavbě rekreačních domů, 
v koloniích apod. jsou zásobeny dřevem a palivy z biomasy. Ve způsobu 
zásobování rozvojových ploch je varianta shodná s variantou V2. 

Posouzení návrhu využití tepelných čerpadel v EA JTR, a.s.  

Posouzení využitelnosti tepelných čerpadel pro ohřev TUV v letním období ve VS 
Janovská.  

V rámci energetického auditu doporučuje energetický auditor instalaci 2 tepelných 
čerpadel o celkovém výkonu 400 kW, která by zajišťovala ohřev teplé užitkové vody 
s následnou úsporou danou odpojením výměníkové stanice od parního systému. 
Tepelná čerpadla by podle návrhu energetického auditora měla odebírat 
nízkopotenciální teplo z topného okruhu. Návrh opatření formulovaný v rámci 
energetického auditu není však podložen detailním termodynamickým výpočtem ani 
jinou úvahou, která by podložila návrh z hlediska dimenzování nízkopotenciálního 
zdroje tepla, chování takového systému v dynamických stavech a technické 
realizovatelnosti. 

Pro použití tepelných čerpadel o výše uvedeném výkonu je nutný dostatečně 
dimenzovaný a spolehlivý zdroj nízkopotenciálního tepla, kterým dle názoru 
zpracovatelů ÚEK (kteří jsou rovněž energetickými auditory) topný okruh rozhodně 
není. Z technického hlediska je důležitý zejména objem vody v topném okruhu a 
obsah nízkopotenciálního tepla v topném okruhu, který by zajistil dostatečný a 
kontinuální ohřev teplé vody (i s uvažováním možné akumulace teplé vody). 
Důležitou  otázkou, a to nejen technickou, ale i právní, je dodávka chladu. Otopná 
tělesa v bytech v topném okruhu by totiž sloužila jako teplosměnná plocha a 
docházelo by k chlazení místností v bytech, které může, ale také nemusí být, 
zejména během noci a během chladnějších dnů v letním období žádoucí. Při 
uzavření ventilů na otopných tělesech by se mohl snížit disponibilní objem vody v 
topném okruhu do té míry, že by mohlo dojít k přerušení provozu tepelných 
čerpadel a tím i přerušení dodávky teplé vody. Teoreticky je možné využití 
nízkopotenciálního tepla podzemních vod, takovéto řešení s využitím hloubkových 
vrtů by však bylo nutné posoudit z hlediska vydatnosti spodních vod a dalších 
hledisek a navíc by se opatření prodražilo za hranici konkurenceschopnosti se 
současným způsobem ohřevu TUV.  

Mnohem vhodnějším, technicky bez problémů řešitelným a investičně méně 
náročným opatřením je v rámci ÚEK navrhované odpojení VS Janovská od parní 
sítě a příprava TUV v letním období s využitím ohřívačů TUV na zemní plyn. 

9.3 Vyčíslení nárok ů a účink ů výhledových variant  

Pro hodnocení a výběr doporučené varianty rozvoje EH je zapotřebí provést 
kvantifikaci výstupů jednotlivých variant dle jejich nárok ů a účink ů. Toto  je 
prováděno dle doporučení NV 195/2001 Sb. podle následujících ukazatelů: 

� Energetické bilance jednotlivých variant (výše spotřeby paliv a energie ve 
výhledu) 

� Investiční náklady provozovatelů na realizaci výhledových variant 

� Konečné náklady odběratele 
� Emisní bilance výhledových variant, vzájemné porovnání, posouzení dopadů na 

kvalitu ovzduší,  dosažení emisních stropů 

� Úspora primárních energetických zdrojů 
� Využití OZE 

� Míra rizik spojených s realizací varianty rozvoje energetického systému. 
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9.3.1 Výpo čet výhledových bilancí 

Bilance konečné spotřeby byly propočteny na základě vývoje poptávky po energii 
v jednotlivých spotřebitelských sektorech a vytvořených předpokladů o: 
� výhledové struktuře spotřeby paliv a energie ve stávajícím průmyslu 

� struktuře paliv a energie na rozvojových plochách pro zástavbu 

� struktuře paliv a energie pro spotřebu v domácnostech (variantní) 
� struktuře spotřeby paliv a energie ve výhledu v terciární sféře 

� tempu vytěsňování tuhých paliv ze spotřeby v domácnostech (variantní výpočet) 

� výhledových účinnostech přeměn v konečné spotřebě (u domácností vycházel 
výpočet z užitečné spotřeby tepla a elektrické energie na jednotlivé účely užití) 
při výrobě tepla a TUV. Účinnosti se týkají jednak jednotlivých bilancovaných 
druhů paliv a sektorů spotřeby (kategorie zdroje) 

� v závislosti na dostupných formách energie pro konečnou spotřebu 
v domácnostech, průmyslu, nevýrobní sféře, v zemědělství a budovách pro 
dopravu. 

Bilance primární spotřeby paliv a elektřiny (spotřeba prvotních energetických zdrojů 
– dovážená elektřina zařazena jako primární zdroj) byly v návaznosti na bilance 
konečné spotřeby paliv a energie (spotřeby po přeměnách) propočteny na základě 
struktury spotřeby a účinnostech ve zdrojích pro výrobu tepla a elektřiny, nebo 
pouze tepla v jednotlivých soustavách CZT (variantní výpočet) až na prvotní 
paliva . Také teplo z obnovitelných zdrojů energie bylo propočteno na úroveň 
jednotlivých primárních obnovitelných zdrojů, po stanovení účinnosti přeměn 
v závislosti na velikosti zdroje (sektoru spotřeby) a účinnosti  v současnosti 
dostupných technologií. 

9.3.2 Kone čná spot řeba paliv a energie  - výhledové varianty 

Podmínkou pro kvantifikované hodnocení výhledových variant a jejich vlivu na 
kvalitu ovzduší, přínos k dosažení kvantifikovaných cílů v tvorbě emisí, stanovení 
provozních nákladů není proveditelné bez výstupních energetických a emisních 
bilancí. Výstupy variant jsou zobrazeny v grafech i tabulkách, které usnadňují jejich 
vzájemné porovnání a komplexní hodnocení. 
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Obrázek 67: Skladba spot řeby po p řeměnách, Varianty V1, V2 a V3 

Porovnání skladby spot řeby po p řeměnách
stávající stav 2005/6, výhled 2017 Varianta V1
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Porovnání skladby spot řeby po p řeměnách
stávající stav 2005/6, výhled 2027 Varianta V1
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Porovnání skladby spot řeby po p řeměnách
stávající stav 2005/6, výhled 2017 Varianta V2 ≡V3
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Porovnání skladby spot řeby po p řeměnách
stávající stav 2005/6, výhled 2027 Varianta V2 ≡V3
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Tabulka 61: Spot řeba paliv a energie po p řeměnách ve výhledových variantách 

 stávající 
stav 

výhled do 
2017-V1 

výhled do 
2017-V2 

výhled do 
2017-V3 

výhled do 
2027-V1 

výhled do 
2027-V2 

výhled do 
2027-V3 

Průmysl 264 581 307 993 307 993 307 993 354 098 354 098 354 098 
Terciární sféra 465 114 535 734 535 734 535 734 598 987 598 987 598 987 
Doprava (budovy) 3 209       
Bydlení 968 259 1 023 777 1 023 777 1 023 777 1 104 545 1 104 545 1 104 545 
Elektřina VO+MOP 152 993 146 867 146 867 146 867 142 784 142 784 142 784 

Celkem [GJ] 1 854 156 2 014 371 2 014 371 2 014 371 2 200 414 2 200 414 2 200 414 

 100% 109% 109% 109% 119% 119% 119% 

Zdroj: Výpočty Enviros, Enesa a Ing. O. Hrubý (HO Base) 

Jak je zřejmé z výše uvedených grafů, je výše spotřeby ve výhledu odvislá od 
procenta zastavěných rozvojových ploch a od měrných energetických spotřeb 
dosažených v nových objektech. Pro výpočet byly pro rok 2017 použity normou 
doporučené hodnoty spotřeby tepla na vytápění a odvozené spotřeby na ohřev TUV 
a ostatní užití. Pro rok 2027 byly hodnoty na vytápění sníženy o dalších 15%. Je 
zřejmé, že další snížení na např. na nízkoenergetický standard by mohl přinést 
další významnou úsporu tepla na vytápění.  

Také ve spotřebě teplé užitkové vody lze dosáhnout úspor – jak úspor ve spotřebě 
teplé vody jako takové, tak ve způsobu přípravy TUV, kde je zejména v rodinných 
domcích možné více využívat solárního ohřevu. Solární ohřev je dnes bez dotace 
ekonomicky nenávratný, s rostoucí cenou energie a paliv na straně jedné a 
s klesající cenou vyrobených solárních zařízení se tento stav ve výhledu změní. 
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9.3.3 Spot řeba prvotních energetických zdroj ů (primární spot řeba) 

Následující tabulky ukazují vývoj spotřeby a také výhledovou bilanci jednotlivých 
variant k roku 2017 a 2027. Varianty se liší pouze nevýznamně – spotřebou TTO ve 
zdrojích CZT, spotřebou dřeva v odlehlých lokalitách a na nových rozvojových 
plochách. Významný je nárůst spotřeby zemního plynu, který je odrazem typu 
předpokládané zástavby a jejího umístění. 

V následujících tabulkách a grafech je uvedena primární spotřeba paliv a energie 
v průřezových letech i v koncovém roce ÚEK.  

9.3.4 Emise sledovaných škodlivin 

V následující tabulce je uveden vývoj v emisích znečišťujících látek v jednotlivých 
návrhových variantách – ve všech variantách dochází ke snížení emisí: 

Tabulka 62: Emise zne čiš ťujících látek ve variantách 

 stávající 
stav 

výhled 
do 2017-
V1 

výhled 
do 2017-
V2 

výhled 
do 2017-
V3 

výhled 
do 2027-
V1 

výhled 
do 2027-
V2 

výhled 
do 2027-
V3 

Tuhé látky 44,48 42,29 36,60 37,05 49,09 39,42 39,93 

SO2 445,19 450,68 406,03 405,00 436,33 376,76 371,55 

NOx 200,96 180,46 170,92 179,27 178,92 168,82 191,21 

CO 180,03 192,86 127,51 129,23 246,18 123,73 128,41 

CO2 (ktun) 136,63 137,40 132,76 136,64 143,26 138,41 141,36 

Zdroj: Výpočty Enviros, Enesa a Ing. O. Hrubý (HO Base)  
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Obrázek 68: Porovnání variant – struktura spot řeby prvotních energetických zdroj ů (PEZ) – výchozí a výhledový stav 
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Obrázek 69: Porovnání variant – struktura spot řeby po p řeměnách – výchozí a výhledový stav 
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Obrázek 70: Porovnání emisí základních škodlivin v č. emisí CO2 pro jednotlivé návrhové varianty 

Měrné emise na výrobu tepla (kg/GJ)
vztažené na GJ primární spotřeby
stávající stav 2005/6 , variantní výhled
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Obrázek 71: Primární spot řeba paliv v území v roce 2027, člen ěno dle kategorie zdroje a druhu paliv, GJ/rok, VARI ANTA V1 

plynná 
paliva

Sektor spotřeby Skupina OKEČ koks
černé 
uhlí 

tříděné

hnědé 
uhlí 

tříděné

brikety 
hnědouhelné

dřevo
lehký 
topný 
olej

TTO zemní plyn

Gumárenský a plastikářský průmysl 20 165 20 165 20 165
Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot 1 488 1 488 21 021 21 021 22 508

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 772 742 772 742 59 532 59 532 832 274
Výroba dopravních prostředků 7 509 7 509 7 509

Výroba elektrických a optických přístrojů 2 140 2 140 2 140
Výroba kovů a kovodělných výrobků 49 705 49 705 49 705

Ostatní průmysl 30 516 30 516 30 516
Nová výstavba 22 884 22 884 71 782 71 782 94 666

22 884 22 884 1 488 772 742 774 230 262 369 262 369 1 059 482
Veřejná správa, obrana, sociální pojištění 12 408 12 408 12 408

Školství 175 175 5 390 5 390 5 565
Zdravotnictví 29 998 29 998 29 998

Ostatní tercier 329 329 294 633 294 633 294 963
Nová výstavba 14 821 14 821 139 171 139 171 153 991

14 821 14 821 505 505 481 600 481 600 496 926

Obyvatelstvo 2 030 3 559 37 269 1 453 6 071 50 383 362 791 362 791 413 174
Nová výstavba 14 563 14 563 237 185 237 185 251 748

2 030 3 559 51 832 1 453 6 071 64 946 599 976 599 976 664 922
2 030 3 559 89 537 1 453 6 071 102 650 1 992 772 742 774 734 1 343 945 1 343 945 2 221 329
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Obrázek 72: Primární spot řeba paliv v území v roce 2027, člen ěno dle kategorie zdroje a druhu paliv, GJ/rok, VARI ANTA V2 
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Sektor spotřeby Skupina OKEČ koks
černé 
uhlí 

tříděné

hnědé 
uhlí 

tříděné

brikety 
hnědouhelné

dřevo
lehký 
topný 
olej

TTO zemní plyn

Gumárenský a plastikářský průmysl 20 165 20 165 20 165
Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot 1 488 1 488 21 021 21 021 22 508

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 718 207 718 207 89 545 89 545 807 752
Výroba dopravních prostředků 7 509 7 509 7 509

Výroba elektrických a optických přístrojů 2 140 2 140 2 140
Výroba kovů a kovodělných výrobků 49 705 49 705 49 705

Ostatní průmysl 30 516 30 516 30 516
Nová výstavba 1 536 1 536 103 778 103 778 105 314

1 536 1 536 1 488 718 207 719 695 324 378 324 378 1 045 608
Veřejná správa, obrana, sociální pojištění 12 408 12 408 12 408

Školství 175 175 5 390 5 390 5 565
Zdravotnictví 29 998 29 998 29 998

Ostatní tercier 329 329 294 633 294 633 294 963
Nová výstavba 8 295 8 295 152 957 152 957 161 252

8 295 8 295 505 505 495 387 495 387 504 186

Obyvatelstvo 2 030 3 559 37 269 1 453 6 071 50 383 362 791 362 791 413 174
Nová výstavba 14 563 14 563 237 185 237 185 251 748

2 030 3 559 37 269 1 453 20 634 64 946 599 976 599 976 664 922
2 030 3 559 37 269 1 453 30 464 74 776 1 992 718 207 720 200 1 419 741 1 419 741 2 214 716Celkový sou čet
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Obrázek 73: Primární spot řeba paliv v území v roce 2027, člen ěno dle kategorie zdroje a druhu paliv, GJ/rok, VARI ANTA V3 
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TTO zemní plyn

Gumárenský a plastikářský průmysl 20 165 20 165 20 165
Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot 1 488 1 488 21 021 21 021 22 508

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 750 378 750 378 99 223 99 223 849 601
Výroba dopravních prostředků 7 509 7 509 7 509

Výroba elektrických a optických přístrojů 2 140 2 140 2 140
Výroba kovů a kovodělných výrobků 49 705 49 705 49 705

Ostatní průmysl 30 516 30 516 30 516
Nová výstavba 1 536 1 536 103 778 103 778 105 314

1 536 1 536 1 488 750 378 751 866 334 056 334 056 1 087 457
Veřejná správa, obrana, sociální pojištění 12 408 12 408 12 408

Školství 175 175 5 390 5 390 5 565
Zdravotnictví 29 998 29 998 29 998

Ostatní tercier 329 329 294 633 294 633 294 963
Nová výstavba 8 295 8 295 152 957 152 957 161 252

8 295 8 295 505 505 495 387 495 387 504 186

Obyvatelstvo 2 030 3 559 37 269 1 453 6 071 50 383 362 791 362 791 413 174
Nová výstavba 14 563 14 563 237 185 237 185 251 748
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9.4 Stanovení po řadí výhodnosti navrhovaných variant rozvoje EH 

Vzhledem k tomu, že aktualizace Územní energetické koncepce byla pořizovatelem 
ÚEK, Městem Jablonce nad Nisou, zadána zejména kvůli návrhům řešení 
v soustavě centralizovaného zásobování teplem a pro výhledové zásobování palivy 
a energií na návrhových plochách pro zástavbu. Zpracovatel vycházel z platného 
územního plánu, který byl vypracován v rove 1999 a jeho platnost končí rokem 
2010. Tomuto cíli je také podřízen způsob vyhodnocení návrhových variant V1 až 
V3. 

9.4.1 Požadavky Na řízení vlády č. 195/2001 Sb. 

Komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému, čímž se 
rozumí rozhodovací proces o optimální variantě budoucího způsobu výroby, 
distribuce a užití energie v územním obvodu pomocí více kritérií respektujících 
zejména ekonomické a ekologické cíle. Hodnocení se proto přednostně provádí na 
základě metod vícekriteriálního rozhodování a analýzy rizika. Výběr dílčích 
rozhodovacích kritérií vychází z cílů státní ekologické a energetické koncepce a 
cílů pořizovatele územní koncepce. Ekonomické cíle se kvantifikují pomocí kritérií 
ekonomické efektivnosti zahrnujících systémový přístup a korektní metody 
ekonomického hodnocení. Použitá metoda musí respektovat časovou hodnotu 
peněz a toky nákladů vyvolaných realizací a provozem hodnocené varianty řešení. 
V rámci komplexního hodnocení se rovněž provede analýza rizika s cílem 
vyhodnocení míry rizika spojeného s realizací jednotlivých variant rozvoje místního 
energetického systému. Stanovení pořadí výhodnosti se provádí z hlediska 
nejvyššího stupně efektivnosti dosažení stanovených cíl ů místního energetického 
systému. Souhrn vah vyhodnocovacích ekologických a ekonomických kritérií musí 
být shodný. 

9.4.2 Kritéria pro hodnocení a komplexní posouzení variant 

Kritéria pro hodnocení, která zpracovatel navrhl, jsou uvedena v následující tabulce 
a týkají se jak ekonomiky v soustavě CZT, tak dopadů na životní prostředí. 

Tabulka 63: Posouzení jednotlivých variant 

Parametr Varianta 
V1 

Bodů Varianta 
V2 

Bodů Varianta 
V3 

Bodů Váha 
kritéria 

Investice v soustavě 
CZT (mil. Kč) 169,20 25,00 227,30 18,61 208,13 20,32 25 

Investice do úspor paliv 
a energie (mil. Kč) 2 271,00 25,00 2 271,00 25,00 2 271,00 25,00 25 

Výhledová cena tepla - 
primár Kč/GJ 427,28 24,53 419,21 25,00 449,43 23,32 25 

Výhledová cena tepla - 
sekundár Kč/GJ 522,20 25,00 527,34 24,76 544,35 23,98 25 

Úspory paliv a energie v 
soustavě CZT 11 900 2,83 42 000 10,00 30 700 7,31 10 

Úspory paliv a energie v 
ostatních sektorech 248 446 10,00 248 446 10,00 248 446 10,00 10 

Emise tuhých látek 49,09 16,06 39,42 20,00 39,93 19,74 20 
Emise SO2 436,33 17,03 376,76 19,72 371,55 20,00 20 
Emise NOx 178,92 18,87 168,82 20,00 191,21 17,66 20 
Emise CO2 143 261 19,32 138 408 20,00 141 362 19,58 20 
Součet bod ů  183,65  193,09  187,92 200 
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Obrázek 74: Graf bodových zisk ů variant rozvoje EH v jednotlivých kritériích 
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Z výše uvedeného komplexního posouzení navrhovaných  variant byla 
vyhodnocena jako varianta nejvhodn ější k realizaci Varianta V2. Pro tuto 
variantu bude rozpracován návrh její realizace. 
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10. REALIZACE DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK 

Realizace doporučené varianty ÚEK je předmětem energetického managementu na 
úrovni města. Pro realizaci ÚEK je zapotřebí také vynaložení investičních 
prostředků, různými subjekty na území města. Vyhledávání vhodných zdrojů 
financování doporučených aktivit lze v současné době poskytování dotací 
z prostředků Evropské unie velmi doporučit, protože příliv prostředků, který je i pro 
zvyšování energetické účinnosti a využití OZE k dispozici v období  2007-13, se již 
nebude v dalších letech zřejmě opakovat. 

10.1 Energetický management na území m ěsta Jablonec nad Nisou 

10.1.1 Motivace k energetickému řízení / managementu 

Následující tabulka shrnuje důvody, proč je třeba se na úrovni města zabývat 
energetickým managementem a co je zpravidla jeho obsahem: 

Tabulka 64: Motivace k energetickému managementu 

Obecná 
odpovědnost 
 
 

Nutnost věnovat se otázkám energie v celém řetězci od výroby až 
po konečné užití vyplývá z obecné odpovědnosti představitelů 
místní správy za kvalitu prostředí pro život obyvatelstva. Souvisí 
zejména s požadavky a závazky k dosažení udržitelného rozvoje,  
zakotvenými v Agendě 21, globálním (celosvětovém) plánu rozvoje 
a ochrany životního prostředí.  

Odpovědnost za 
ochranu životního 
prostředí 

Výroba a spotřeba energie patří mezi činnosti, které přispívají 
nejvíce ke znečištění ovzduší. Město by se tedy měl těmito 
činnostmi zabývat a měl by být pro své občany a pro subjekty na 
svém území iniciátorem efektivního využívání energie, protože 
dopady neefektivního užití pociťuje m.j. ve zhoršení kvality 
ovzduší, v rostoucích nákladech na energii, v neplnění příslušné 
legislativy na svém území. Také v oblasti územního plánování je 
město aktivním spolutvůrcem životního prostoru a sledování 
vztahů územního rozvoje a kvality prostředí souvisí i otázkami 
umisťování zdrojů spotřeby a jejich vlivu na životní prostředí. 

Odpovědnost za 
ekonomiku města  
 

Náklady na energii z rozpočtu obce jsou zahrnuty v několika 
výdajových položkách a mnohdy ani nejsou souhrnně vyčísleny. 
Přesná znalost a sledování těchto nákladů umožňuje efektivní 
hospodaření s veřejnými prostředky a usnadňuje finanční 
plánování rozpočtů. 

Odpovědnost za 
sociální situaci 
obyvatel 

Náklady na energii tvoří významnou položku ve výdajích obyvatel. 
U některých kategorií obyvatel (důchodci, mladé rodiny s dětmi, 
nezaměstnaní) mohou výdaje přesahovat únosnou míru a tito 
obyvatelé se pak obracejí na úřady kraje a měst o pomoc, nebo 
přecházejí na paliva, která jsou pro město ekologicky nepříznivá. 
Proto je třeba k této problematice přistupovat aktivně, zajímat se o 
úspory energie a o nízkoenergetické  a tedy nízkonákladové 
bydlení a stavění. 

Odpovědnost právní Město/obec je v mnoha případech dotčeným orgánem pro výkon 
státní správy a jeho zákonná zodpovědnost je zakotvena v 
příslušných právních normách.  
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10.1.2 Obsah energetického managementu 

Energetický management (nebo také energetické řízení) si lze vyložit jako 
ovlivňování subjektů na území města za účelem dosažení stanovených cílů v 
oblasti výroby a spotřeby energie. Prosazování energetické účinnosti a vyššího 
využívání obnovitelných zdrojů energie naráží stále na spoustu  různých bariér, 
které brání realizaci dostupného potenciálu a uplatnění energeticky účinných 
technologií, jak na straně trhu tak v jiných oblastech. Úkolem energetického řízení 
obcí je odstraňování identifikovaných překážek ve využívání ekonomicky nadějného 
potenciálu úspor energie a využívání OZE. 

10.1.3 Cíle energetického managementu 

Cíle v oblasti energetického hospodářství města jsou motivovány zejména snahou 
snížit dopady získávání, přeměny, distribuce a spotřeby energie na životní prostředí 
a současně snahou zabezpečit zásobování energií při co nejmenších nákladech. 
Tyto cíle by měly odrážet i budoucí postavení města na otevřeném trhu s energií. 

Tabulka 65: Tabulka 1: Cíle m ěsta v jednotlivých rolích ve vztahu k výrob ě a spot řebě energie 

Úloha m ěsta/ 
obce 

Stanovený cíl v dané činnosti/ cíl energetického managementu 

Výrobce/ distributor energeticky účinná výroba a rozvod energie 
úspora neobnovitelných zdrojů energie 
podpora využívání lokálně dostupných paliv a výroby energie v 
území 
podpora užití obnovitelných zdrojů energie 
snižování dopadů výroby a rozvodu energie na životní prostředí 
kvalitní služba obyvatelům za přijatelné náklady 
energetické využití odpadů 
podpora místní zaměstnanosti 

Spotřebitel kontrola a snižování vlastních nákladů 
finanční úspory veřejných prostředků 
zvýšení energetické účinnosti ve spotřebě 
prevence znečištění ovzduší 

Správce obecního 
majetku 

zlepšování tepelně-technických parametrů budov 
výstavba nízkoenergetických domů 

Regulátor řádný výkon regulačních funkcí, vyplývajících z existující legislativy 
(např. stavebního řádu, územního plánování, legislativy energetické 
a ekologické) 

Iniciátor příklad pro ostatní spotřebitele 
podpora informovanosti  
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Obrázek 75: Skupiny dot čené činnostmi v rámci energetického managementu 

 

10.2 Energetický management na území m ěsta Jablonec nad Nisou a 
realizace ÚEK 

10.2.1 Realizace ÚEK a vývoj  v soustav ě CZT 

1. Hlavním cílem navržené varianty 2 v soustavě CZT je snaha snížit ztráty parní 
sítě zkrácením délky parního rozvodu. Bude odpojeno cca 3,8 km parního 
rozvodu. K tomu je navrhována přestavba oblasti Mšeno na horkovodní systém, 
osamostatnění EC 3 Janovská a  výstavba kotle cca 20 tp/h ve zdroji Brandl. 
Dojde k osamostatnění  zásobování teplem sídliště Janovská (není tím 
doporučena či předpokládána změna dodavatele tepla). Spolu s maximálním 
zkrácením parní sítě je potřebné odstavit také zdroj Rýnovice, který je umístěn 
na odstavovaném parovodu. S tím souvisí výstavba nového kotle cca 20tp/h ve 
výtopně Brandl. 

Varianta 2 je podrobně rozepsána v kapitole 8.4 Varianta 2 – zkrácení parní 
sítě.  

2. Varianta byla předběžně schválena k realizaci a bude předmětem dalšího 
rozpracování. Město bude prosazovat tuto variantu rozvoje při výkonu svých 
vlastnických práv, pokud se neprokáže podrobnou technickou analýzou 
výhodnost jiného, v podstatě obdobného řešení. 

3. Město doporučí aktualizovat energetický audit tepelného hospodářství s cílem 
vyhledat možnosti ve využití OZE pro výrobu tepla a elektřiny. ÚEK 
nedoporučuje stávajícím energetickým auditem navrhované řešení využití 
tepelných čerpadel v EC 3 Janovská. 

4. Město bude uplatňovat zákonné požadavky vyplývající ze zákona č. 458/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě žádostí o odpojení od soustavy 
CZT (viz Kapitola 9.1.7 ÚEK). 

5. Město bude uplatňovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění, uvedené v § 3, odst. 8, týkající se preference CZT. (viz 
Kapitola 9.1.8 ÚEK.  
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10.2.2 Realizace ÚEK v zástavb ě na rozvojových plochách 

Na rozvojových plochách pro zástavbu je uplatněno zásobování CZT na plochách, 
určených k výstavbě bytových domů, nebo pro objekty služeb a občanské 
vybavenosti (v dosahu sítí). Zásobování zemním plynem je navrženo všude tam, 
kde rozvojové plochy leží v blízkosti stávajících distribučních sítí, nebo kde se 
rozvoj sítí s ohledem na celkový rozvoj oblasti předpokládá (Proseč nad Nisou, 
částečně KÚ Kokonín, oblast Mšena a zejména Rýnovic). Ve zbývající zástavbě je 
namísto spalování uhlí navrženo (zejména objektech k rekreačnímu využití, ale i v 
RD pro trvalé bydlení) používání dřeva – polenového dřeva a kotlů na pelety. 
Podmínkou jsou nízké emise prachu a dalších emisí, zejména polyaromatických 
uhlovodíků. 

Při návrhu zásobování rozvojových ploch pro zástavbu by mělo město 
prostřednictvím svých orgánů dbát následujících doporučení: 

6. využívat disponibilní kapacitní rezervy ve stávajících distribučních systémech 
el. energie, zemního plynu, případně systémech CZT a to za podmínky 
zachování spolehlivosti dodávek energie, 

7. při budování technické infrastruktury aplikovat metody postupné výstavby 
(zahuštění) systému při využití rozvojové lokality, 

8. při rozhodování o zásobování nové výstavby dbát (podle možností v soustavě 
CZT) požadavků v ochraně ovzduší (k odstranění imisní zátěže v problémových 
územích) a v této souvislosti preferovat ekonomicky efektivní dodávku CZT 
před umisťováním nových zdrojů v území (§ 3, odst. 8 Zákona);  

9. ve spolupráci s dodavateli paliv a energie umožnit zvýšení kapacitních 
možností, spolehlivosti a bezpečnosti v dodávkách energie do rozvojových 
území; 

10. v nové a modernizované zástavbě dbát na realizaci možností energetických 
úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu s energetickými 
audity a průkazy energetické náročnosti budov;  

11. dbát na snižování emisí tuhých prachových částic ze spalování paliv v malých 
zdrojích znečištění – a to i při využití biomasy volbou vhodných technologií 
spalování (fluidní, zplyňovací technologie); 

12. podporovat využívání nespalovacích technologií využití obnovitelných zdrojů 
energie – zejména solárních termických systémů k ohřevu TUV, rekuperace; již 
v urbanistických studiích požadovat, aby byly vytvářeny podmínky pro vyšší 
využití OZE v budovách a zařízeních;  

13. Při urbanistickém rozvržení území vždy zohlednit hustotu zástavby i podlažnost 
objektů tak, aby nedocházelo k nadměrnému snížení solárních zisků vlivem 
stínění sousedního objektu (pasivní tepelné zisky, snížení potřeby energie na 
osvětlení atd.). Podobná opatření výrazným způsobem ovlivňují tepelnou ztrátu 
či naopak možnost tepelných zisků v interiéru  objektů 

14. podporovat výstavbu nízkoenergetických (případně pasivních domů), tj. objektů 
s celkovou spotřebou dodané energie do 130 kWh/m2.rok (maximální spotřeba 
na vytápění je 50 kWh/m2.rok), které by měly být navrhovány tak, aby při jejich 
výstavbě nedocházelo ke zbytečnému navýšení ceny při výstavbě. Současně je 
důležité začlenit jejich výstavbu do rozvojových ploch tak, aby mohly být využity 
výhody orientace objektu ke světovým stranám, výhody dostatečného prostoru 
a aby mohly být využity i obnovitelné zdroje energie (OZE) v daném území. 

15. dbát na důsledné dodržování právních norem, týkajících se požadavků na 
tepelně technické vlastnosti objektů, využívání obnovitelných zdrojů energie, 
CZT, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, apod.  
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10.2.3 Energetický management v objektech v majetku  města 

Energetický management v oblasti správy budov je posloupnost nikdy nekončících 
činností ve: 
� sledování a vyhodnocování spotřeby paliv a energie,  
� vyhledávání vhodných opatření pro realizaci a  
� monitorování jejich přínosů (ve spotřebě paliv a energie, v nákladech na ni, 

v přínosech ke zlepšení kvality ovzduší, zaměstnanosti, apod.). 

Obrázek 76: Princip energetického managementu 

 

Zásady energetického managementu města byly pro tuto oblast pojmenovány již 
v původní ÚEK. Pro realizaci aktualizované ÚEK nicméně doporučujeme: 

16. Pokračovat ve sledování spotřeby energie v objektech města, případně 
s využitím vhodného SW ke zjednodušení prací, 

17. Pokračovat v realizaci doporučení energetických auditů povinných ze zákona 
na objektech města a v jejich případné aktualizaci pro zahrnutí investičně 
náročných opatření a také využití alternativních zdrojů energie. Rozhodnout o 
způsobu financování energetických auditů a následné realizaci ekonomicky 
efektivních opatření, 

18. Pokračovat v období až do roku 2011 ve výběru vhodných objektů pro 
financování prostřednictvím dotačního programu EU - Operační program životní 
prostředí MŽP  (OPŽP) – objekty by měly využít potenciálu úspor v souladu 
s podmínkami programu a kritérii pro vyhodnocení žádostí, 

19. Identifikovat průběžně vhodné objekty pro využití OZE, vypracovat a předložit 
žádosti o financování z OPŽP, případně dalších dotačních programů. 

10.2.4 Úkoly v minimalizaci negativních vliv ů energetiky na životní prost ředí 

20. Ve spolupráci s ČHMÚ a Krajským úřadem Libereckého kraje bude město 
Jablonec nad Nisou sledovat kvalitu ovzduší, tj. imisní zatížení ve městě, a to 
včetně nejexponovanějších míst v kritických obdobích roku a vyhodnocovat 
dodržování imisních limitů na celém území města; 

Hodnocení 
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21. Imisní situaci (včetně dopravy) bude město vyhodnocovat na základě rozptylové 
studie, kterou vypracuje v roce 2008, a na základě měření.  

22. V případě překračování imisních limitů město připraví Program ke zlepšení 
kvality ovzduší, který bude definovat zóny města se zhoršenou kvalitou ovzduší 
a vhodná nápravná opatření vč. omezení týkající se výstavby nových zdrojů 
znečištění.  

10.2.5 Realizace úspor energie a využití OZE 

V oblasti podpory zvyšování energetické účinnosti a energeticky úsporného chování 
ve sféře obyvatelstva, ve službách i v průmyslu doporučujeme podporovat v rámci 
energetického managementu následující aktivity města: 

23. Zlepšení tepelně technických vlastností objektů;  

24. Náhrada zdrojů tepla (kotlů, lokálních topidel) za účinnější, zaregulování 
otopné soustavy, včetně instalace termoventilů, fasádování, optimalizace 
přípravy TUV; 

25. Energetický uvědomělé a úsporné chování spotřebitelů, instalace měřidel 
spotřeby, pořizování energeticky efektivních spotřebičů apod.; 

26. Zvyšování povědomí o hospodaření s energií, o činnosti poradenských, 
informačních a konzultačních středisek (EKIS), o státních programech na 
podporu úspor energie, a podpořit informační servis o využití obnovitelných 
zdrojů energie a o možnostech v úsporách energie ve stávající i v nové 
zástavbě (publikace, sdělovací prostředky, internet, apod.). 

27. Podporovat využití biomasy, geotermální energie a solární energie - 
ekonomicky efektivních projektů mj. prostřednictvím vlastních dotačních 
prostředků nebo založením fondu ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení. 

10.3 Způsob hodnocení realizace ÚEK 

Analýza a návrh monitorování se zaměří zejména na sledování parametrů projektů 
a navrhovaných činností a jejich přínosů k plnění cílů ÚEK Tyto cíle zahrnují:  

� Zvýšení energetické účinnosti ve výrobě a distribuci tepla 

� Maximalizaci energetických úspor ve všech spotřebitelských sektorech 

� Snižování energetických nároků v nové zástavbě 

� Podpora hospodaření města s palivy a energií 

� Podpora využití obnovitelných zdrojů energie na území města, ve zdrojích 
soustavy CZT i v decentralizovaných zdrojích 

� Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti v zásobování města Jablonec nad Nisou 
palivy a energií. 

Vhodné ukazatele pro monitorování zahrnují: 

� Úspory emisí škodlivin včetně emisí CO2 

� Snížení imisního zatížení; 

� Snížení spotřeby energie a její měrné hodnoty (na obyvatele, bytovou jednotku, 
m2, apod.), míra energetické soběstačnosti území; 

� Nárůst využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně jejich podílu v 
bilanci primárních energetických zdrojů a podílu na spotřebě elektřiny; 
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� Spotřeba prvotních energetických zdrojů (PEZ) na obyvatele (občas se používá 
primární spotřeba) 

� Konečná spotřeba paliv a energie na obyvatele 

� Konečná spotřeba paliv a energie na km2 (energetická hustota) 

� Podíl spotřeby zemního plynu na celkové spotřebě PEZ (koeficient plynofikace) 

� Spotřeba zemního plynu na obyvatele 

� Spotřeba CZT na obyvatele 

� Podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě PEZ celkem 

� Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

� Konečná spotřeba paliv a energie v sektoru domácností na obyvatele 

� Konečná spotřeba paliv a energie na vytápění v sektoru domácností na m2 
podlahové plochy bytů 

� Měrné emise CO2 na obyvatele 

� Měrné emise základních znečišťujících látek na obyvatele 

� Počet lokálních topenišť na tuhá paliva 

� Počet kotlů v RD, používajících biomasu 

� Počet bytových jednotek využívajících CZT 

� Počet bytových jednotek využívajících pro vytápění zemní plyn 

� Instalovaná plocha solárních pasivních systémů – v m2 

� Počet nových domů v třídě energetické náročnosti A, B 

� Počet budov s průkazem energetické náročnosti 

� Investice vynaložené na úspory energie v budovách v majetku města 

� Další – viz aktivity Národní sít ě zdravých m ěst. 

10.4 Realizace ÚEK a možné zdroje financování 

Ve vztahu k realizaci doporučeného způsobu rozvoje energetického hospodářství a 
dosažení cílů ÚEK byly prověřeny následující zdroje financování:  
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Obrázek 77: Disponibilní zdroje financování pro rea lizaci ÚEK 

  

Zdroje EU (období 2007 
– 2013)  

Ostatní zdroje 
financování 

SFŽP – národní programy 

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) – 
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poskytování úvěrů 

Regionální operační program NUTS II 
Severovýchod 

OP životní prostředí, OP podnikání a 
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OP Přeshraniční spolupráce ČR - 
Sasko 

EPC (energetické služby se zárukou) 

IFC-CEEF/ Program FINESA České 
Spořitelny 
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organizace 
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1) Návrh programu dotací na území m ěsta Jablonec nad Nisou na 
přeměnu topných systém ů a využití OZE 

Tento program by mohl být postaven na stejných principech jako program hl.m. 
Prahy. Dotace hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných 
paliv na ekologicky ušlechtilá paliva (centrální zásobování  teplem, zemní plyn, 
elektrická energie) a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy 
Program a jím poskytované dotace slouží jako motivace fyzických nebo právnických 
osob k realizaci změn topných systémů ve prospěch ušlechtilých paliv, nebo pro 
využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) v bytových objektech s 
charakteristikou trvalého užívání jako bytu, které neslouží k podnikání (dále jen 
„byt“) na území hl. m. Prahy, které vedou ke snížení emisí škodlivin a tím ke 
zlepšení ovzduší v hl. m. Praze. Možnost získání dotace se týká všech právnických 
osob se sídlem na území České republiky a fyzických osob s trvalým pobytem na 
území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt a které 
provedly nebo provedou přeměnu topného systému nebo zprovozní nový topný 
systém využívající obnovitelnou energii v bytě.  

Dotace se nevztahuje na topný systém, který investor přeměny topného systému 
(dále jen „investor“) nainstaloval v novostavbě, přístavbě, nástavbě, půdní 
vestavbě, rekreačním objektu, nebytových prostorech nebo jím doplnil již částečně 
přeměněný byt. Při použití topného systému využívajícího topný plyn, elektřinu 
nebo centrálně vyráběné teplo, odpovídá výše dotace nastavenému výkonu nového 
zařízení, tj. 1000 Kč za jeden nastavený kilowatt, maximálně však 15 000 Kč na 
jeden byt. 

V rámci „Programu dotací hl.m.Prahy na přeměnu topných systémů a využití OZE“ 
je pokračováno v podpoře následujících opatření na využití OZE pro vytápění a 
ohřev TV: 

� využití biomasy,  

� využití solární tepelné energie a  

� využití nízkopotenciální geotermální energie a energie prostředí. 

Využití biomasy je na území hl. m. Prahy možné v pouze případě, že v dané lokalitě 
výhledově ani v současnosti nebude dostupné CZT nebo zemní plyn. Tento 
požadavek lze doporučit pouze v případě, že vypracování rozptylové studie města 
Jablonce nad Nisou prokáže překračování imisních limitů na území města. 

Specifické podmínky pro jednotlivé typy OZE: 

� Využití biomasy - použití moderních technologií pro využití biomasy (zplyňovací 
kotle na dřevo, automatické kotle na dřevní pelety), zabezpečujících minimální 
úroveň emisí a určených výhradně pro spalování biomasy, tedy neumožňujících 
spalování jiných paliv (uhlí, domácí odpad). V případě náhrady - náhrada 
spalování tuhých paliv s prokazatelnou likvidací starého kotle; v případě 
instalace v novostavbě - realizace opatření v oblastech mimo dosah sítí CZT a 
zemního plynu. 

� Využití nízkopotenciální geotermální energie a energie prostředí - realizace 
projektu v budovách splňujících tepelně technické požadavky, použití 
nízkoteplotních otopných systémů v budovách a kvalitní technické řešení 
zabezpečující vysoký průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla, který by 
neměl být nižší než cca 3 u tepelných čerpadel voda-voda či země-voda a cca 
2,5 u tepelných čerpadel vzduch-voda nebo vzduch-vzduch. 
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� Realizace projektu v oblastech města s vysokou imisní zátěží, ve kterých nejsou 
dostupné sítě zemního plynu či CZT, ideálně jako náhrady či alternativy k 
nízkopotenciální geotermální energie a energie prostředí elektrickému vytápění. 

Využití solární tepelné energie - v případě využití solární tepelné energie pro ohřev 
TV doporučujeme vzhledem k výši nákladů na standardní solární systém (až 20 tis. 
Kč/m2) navrhnout podporu ve výši 3-5 tis. Kč/m2 a max. 50 tis. Kč na instalaci. 

Po založení Energetické agentury Praha bude podpořena také projektová příprava 
realizace využití OZE v domácnostech formou bezplatných konzultací 
prostřednictvím agentury a poskytnutím příspěvku na zpracování odborného 
posudku, případně energetického auditu pro účely žádosti o podporu ze státních a 
jiných programů podpory. Další informace jsou k dispozici na Odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy. 
 

2) Program EFEKT (Státní program na podporu úspor e nergie a využití 
obnovitelných zdroj ů energie) 

Státní program na podporu úspor energie a využití o bnovitelných zdroj ů 
energie  (dále jen „Státní program“) se zpracovává každoročně jako realizační 
program k naplňování cílů Státní energetické koncepce z roku 2004. V roce 2007 se 
skládal z 11 podprogramů resp. částí, z nichž nejdůležitější byla část A − jejíž 
realizací byla do roku 2007 pověřena Česká energetická agentura, a část B, jejíž 
realizací byl pověřen Státní fond životního prostředí. Ostatní programy byly řízeny 
jednotlivými ministerstvy. 

Část A Státního programu v roce 2008 – Program EFEKT   

Část A Státního programu na rok 2008 je po zrušení České energetické agentury 
v prosinci roku 2007 realizována Ministerstvem průmyslu a obchodu. Disponuje cca 
80 mil. Kč. Část A Státního programu se v programovacím období let 2007-13 
nazývá EFEKT a je doplňkovým programem k energetickým programům 
podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Program je zaměřen na 
osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na 
pilotní projekty. 

Čerpání dotace se řídí vládním nařízením č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s 
energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů ve znění pozdějších 
předpisů. Ke každé žádosti o schválení investiční akce je nutno přiložit zprávu o 
energetickém auditu.  

Část A Státního programu je každoročně (obvykle v prosinci) aktualizována a 
zveřejňována. V roce 2008 jsou dotace poskytovány na následující typy akcí: 

Tabulka 66: Akce financované z programu EFEKT v roc e 2008 

Maximální výše 
podpory Oblast 

podpory Aktivita Typ žadatele 
tis. Kč % 

A.1 Územní energetické koncepce 
Kraje 
Obce a jejich 
sdružení 

300 50% 
Územní 
energetické 
plánování 

A.2 Studie proveditelnosti energetického využití 
odpadů 

Podnikatelé 
Kraje 
Obce a jejich 
sdružení 

100 80% 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
157 

A.3 
Příprava projektů financovaných z úspor 
energie (EPC) 

Kraje 
Obce 
Školy 
Soc. a zdrav. 
zařízení 

150 75% 

B.1 
Kogenerační jednotky s pístovým motorem 
na skládkový plyn a plyn z biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů 

Podnikatelé 2 750 30% 
Energetika 

B.2 Komplexní opatření ke snížení energetické 
náročnosti osvětlovací soustavy Obce 2 750 30% 

C.1 Malé vodní elektrárny Podnikatelé 2 000 40% 

C.2 
Tepelná čerpadla kombinovaná se 
solárními termálními systémy - bivalentní 
zdroje. 

Podnikatelé 2 000 40% 
Obnovitelné 
a druhotné 
zdroje 
energie 

C.3 Zařízení k využití tepelné nebo tlakové 
odpadní energie Podnikatelé 2 000 40% 

D.1 Plán úspory energie v průmyslovém 
podniku Podnikatelé 400 50% 

D.2 Úspory energie ve výrobních průmyslových 
procesech Podnikatelé 2 750 30% Průmysl 

D.3 Monitoring a targeting a zavádění 
energetického managementu Podnikatelé 1 000 30% 

E.1 
Průkaz energetické náročnosti budovy nad 
1 000 m2 plochy 

Školy 
Soc. a zdrav. 
zařízení 

100 50% 

E.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje 
tepla v budově 

Podnikatelé 
Obce 
Školy 
Soc. a zdrav. 
zařízení 

2 750 40% 
Budovy 

E.3 Nízkoenergetický dům 
Podnikatelé 
Školy 

2 750 35% 

 

Část B Státního programu −−−− realizace: Státní fond životního prost ředí  

Realizaci části B Státního programu zajišťuje Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
z pověření Ministerstva životního prostředí. SFŽP zajišťuje rovněž plnění 
Operačního programu životní prostředí.  

Část B Státního programu je zaměřena na podporu různých projektů na využívání 
OZE, včetně kotlů na spalování biomasy, solárních systémů pro přípravu TUV a 
vytápění,  tepelných čerpadel, malých vodních elektráren, větrných elektráren, 
kogeneračních jednotek na bázi biomasy a bioplynu a demonstrační projekty 
solárních fotovoltaických systémů na školách (program „Slunce do škol“). 

Podporu pro vhodné projekty mohou získat fyzické i právnické osoby. K žádosti je 
vždy nutno přiložit zprávu o energetickém auditu. Formy podpory zahrnují: 
investiční dotace / měkké půjčky / dotace úroků z úvěrů / kombinace dotace a 
půjček / refinancování již uskutečněných projektů.  

Kontaktní adresa: 
Státní fond životního prostředí  
Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11−Chodov  
tel.: 267 994 300  
fax: 272 936 597  
web: www.sfzp.cz  
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3) Úvěry na modernizaci byt ů SFRB 

Poskytování úvěrů na modernizaci bytů upravuje Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o 
použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů (v 
platnosti od 9. listopadu 2001). Nařízení vlády dává obci možnost požádat o 
nízkoúročený (3%)  úvěr s maximální dobou splatnosti 10 let. Nástroj podpory je 
zaměřen  na opatření směřující k odstraňování zanedbanosti bytových domů, 
opatření ke zvýšení péče o technický stav bytových domů a současně umožňující 
rekonstrukce a modernizace. 

Finanční prostředky poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení na základě úvěrové 
smlouvy obce soustředí ve svých peněžních fondech, do kterých akontují i výnosy z 
vlastního bytového fondu, čímž je v podstatě multiplikován efekt státní podpory, kdy 
na státní prostředky se váže místní kapitál. Navíc tento mechanismus přispívá k 
tomu, aby peníze generované v bytovém fondu se do tohoto fondu také vracely. 

Žádosti o úvěr jsou přijímány v průběhu celého roku a jsou vyřizovány přímo 
aparátem Fondu v pořadí, v němž byly Fondu doručeny. Po doručení žádosti se 
provádí kontrola formálních náležitostí a splnění podmínek nařízení vlády. Poté 
následuje analýza finančních ukazatelů.  V případě, že žádost splňuje podmínky 
nařízení vlády a obec je „finančně zdravá“, přistupuje se k jednání mezi obcí a 
Fondem bydlení. Výsledkem je uzavření úvěrové smlouvy, na jejímž základě je 
obec  oprávněna prostředky z poskytnutého úvěru  použít k úhradě nákladů 
vynaložených na opravy nebo modernizace (případně na obojí současně) svého 
bytového fondu nebo tyto prostředky poskytnout ke stejnému účelu a za stejných 
podmínek ostatním vlastníkům bytového fondu na území obce. 

Prostředky úvěrového fondu lze použít k úhradě nákladů spojených s opravami 
nebo modernizacemi bytů, včetně nákladů spojených s vedením peněžního účtu u 
banky. Na tyto účely může obec použít prostředky úvěrového fondu pouze za 
předpokladu, že:  

1. na opravy nebo modernizace bytů použije nejméně 50 % finančních prostředků 
z jiných zdrojů než z úvěru poskytnutého Fondem;  

2. do úvěrového fondu bude pravidelně, minimálně v ročních intervalech, převádět 
prostředky nejméně ve výši částky, která odpovídá podílu vyčerpaných 
prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do splatnosti úvěru 
poskytnutého Fondem, zvýšené o 3 % ročně;  

3. minimálně 20 % z prostředků úvěrového fondu bude použito na opravy nebo 
modernizace bytů jiných fyzických nebo právnických osob; tento limit nemusí 
být dodržen jen v případě, že jiné fyzické nebo právnické osoby byly způsobem 
v místě obvyklým seznámeny s možností poskytnutí prostředků z úvěrového 
fondu a neprojevily o ně zájem.  

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu dále stanoví, že dojde-li k převodu 
nebo přechodu vlastnictví bytů, na jejichž opravy nebo modernizace byly prostředky 
z úvěrového fondu poskytnuty, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, prostředky 
se ponechají tomuto novému vlastníkovi bytu, a to ve výši a za podmínek 
sjednaných s původním příjemcem prostředků, pokud nový vlastník převezme v 
plném rozsahu závazek ke splacení zbývající části těchto prostředků a převezme v 
plném rozsahu i práva a závazky vyplývající ze smlouvy o jejich poskytnutí.  

Fond stanoví podmínky splácení úvěru tak, aby:  
� lhůta splatnosti úvěru nepřesáhla 10 let;  
� jistinu bylo možno splácet postupně v dohodnutých splátkách, popřípadě ji bylo 

možno splatit předčasně;  
� obec byla povinna neprodleně úvěr splatit, použije-li prostředky z úvěru k 

jinému účelu, než ke kterému byl Fondem poskytnut. 
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Úroková sazba z úvěru poskytnutého Fondem činí 3 % ročně. Úroky z úvěru hradí 
obec vždy do konce kalendářního čtvrtletí na účet Fondu.  

Pro vytvoření Fondu na území města jsou k dispozici vzorová pravidla na 
webovských stránkách SFRB: http://www.sfrb.cz/programy 

4) MŽP - Operační program životní prost ředí 

Dnem 1. 5. 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. V letech 2004-2006 
proběhlo prvé období využívání finančních nástrojů Evropské unie pro Českou 
republiku. Podpora byla určena na podporu vyrovnání meziregionálních rozdílů, 
poskytovanou v rámci Strukturálních fondů a na velké projekty v oblasti ochrany 
životního prostředí a infrastruktury, poskytovanou z Fondu soudržnosti. 

V období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel Česká 
republika čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je zhruba 752,7 miliard Kč. 
Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z 
fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, tak odpovídá 
74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. Prostředky jsou rozděleny do tří fondů:  

� Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)  

� Evropského sociálního fondu  

� Fondu soudržnosti (FS)  

Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických 
a regionálních operačních programů. 

 

Obrázek 78: Regiony NUTS II  

 

 

Detailní analýze byla podrobena zejména Prioritní osa 2 a 3: 

Prioritní osa 2  

Globálním cílem oblasti podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší - je snížení imisní 
zátěže obyvatelstva. Specifickým cílem je snížení příspěvku k imisní zátěži 
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omezením emisí ze spalovacích procesů v bytových a rodinných domech 
nenapojených na CZT, z energetických systémů, včetně systémů CZT a omezením 
primární prašnosti a resuspenze z povrchů. 

Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických 
systémů zahrnuje také nově budované rozvody CZT v nových lokalitách a 
rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků. Za výstavbu 
nových rozvodů jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové rekonstrukci 
zdroje včetně rozvodů například z důvodu přechodu z parního na teplovodní 
systém. Výše podpory bude stanovena v závislosti na poměru vytápěné plochy 
souboru budov napojených na nově realizovaných částí CZT splňující minimálně 
požadavky na energetickou náročnost budov platné v době realizace připojení a 
vytápěné plochy všech připojených objektů. Pokud by takto stanovená výše 
podpory byla vyšší, než umožňují pravidla veřejné podpory nebo pravidla pro 
projekty generující příjmy, bude konečná výše podpory odpovídat nižší hodnotě. 

Globálním cílem oblasti podpory 2.2 – Úspory energie je snížení lokálního 
znečištění ovzduší a omezení emisí skleníkových plynů. Specifickým cílem je snížit 
spotřebu fosilních paliv pro účely vytápění rodinných a bytových domů a koncepčně 
tak přispět ke zlepšování kvality ovzduší. Úspory energie jsou jediným opatřením, 
které mohou v dlouhém období přispívat k naplnění cílů uvedených v oblastech 
podpory 2.1 a 2.3. 

Globálním cílem oblasti podpory 2.3 – Omezování emisí je snížení emisí 
znečišťujících látek se stanovenými emisními stropy a snížení emisí jemných 
prachových částic. Specifickým cílem je snížení emisí NOx u velkých a zvlášť 
velkých spalovacích zařízení s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro 
tuto látku a snížení emisí prachových částic, dále snížení emisí VOC u zdrojů 
znečišťování ovzduší s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro VOC a 
snížení emisí NH3 u zdrojů znečišťování ovzduší s cílem splnění národního 
emisního stropu ČR pro NH3. 

Podpora v rámci prioritní osy 2 bude poskytována formou dotace, přičemž konkrétní 
výše podpory bude stanovena na základě finanční analýzy u projektů generujících 
příjmy (případně finančně-ekonomické analýzy u velkých projektů) nebo v závislosti 
na charakteru projektu z hlediska veřejné podpory, kde je tato relevantní (viz 
kapitola 8). Podpora v rámci prioritní osy 2 bude poskytována z prostředků Fondu 
soudržnosti s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů u 
projektů předkládaných veřejnými subjekty. 

V případě, že je žadatelem podnikatelský subjekt nebo jiný subjekt, jehož vlastní 
zdroje nemají povahu veřejných zdrojů (viz definice v kapitole 9.1.5), maximální 
výše podpory z Fondu soudržnosti nepřesáhne takové procento z celkových 
způsobilých výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež 
je pro program dána ve výši maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů. 

Prioritní oblast 3  

Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení 
s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby 
tepla a elektřiny Rozhodující potenciál využívání energie z OZE je v podmínkách 
České republiky zejména v oblasti tepla. Výroba a využívání tepla z OZE 
představuje nákladově efektivní řešení pro dosažení stanovených cílů; systém 
podpory přispěje ke konkurenceschopnosti tohoto ekologicky přijatelného řešení. 
Vysoká počáteční investice do opatření využívající OZE je spolu s nedostatečnou 
kapitálovou vybaveností, zejména obcí, příčinou pomalého rozvoje instalací OZE. 
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Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry Úspory energie v oblasti konečné spotřeby představují 
vysoký potenciál nákladově efektivních a inovativních řešení v oblasti hospodaření 
s energií. Pro zvýšení úspor energie jsou jako investiční podpora navržena typová 
technická opatření, zejména podpora snižování spotřeby energie budov 
neziskového sektoru prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budov a 
efektivnějších systémů distribuce energií. Podpora zateplování bytových a 
rodinných domů nebude v rámci této oblasti podpory realizována. Využití odpadního 
tepla je důležitou součástí oblasti hospodaření s energií. V České republice existuje 
značný potenciál ve využití odpadního tepla s možností využití ve vytápění příp. při 
výrobě elektřiny. Oblast využití odpadního tepla zahrnuje investiční podporu 
realizací, které využijí odpadní teplo (např. teplo z technologických procesů na 
vytápění nebo ohřev teplé vody). 

Oblast podpory 3.3 - Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé 
vody pro fyzické osoby byla z Operačního programu vyřazena a finanční zdroje, 
alokované pro tuto oblast podpory byly přerozděleny - 30% do oblasti 3.1 a 70% do 
oblasti 3.2. Tím byly domácnosti z podpory vyřazeny – neumožňuje to totiž Nařízení 
Evropské komise ke Koheznímu fondu, ze kterého pocházejí zdroje pro Prioritu 3 
OP. 

Globálním cílem oblasti podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce 
stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a elektřiny je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a 
zejména tepla a tím přispění k plnění cílů zvýšení podílu elektřiny z OZE na hrubé 
spotřebě elektřiny na 8 % a zvýšení podílu OZE na celkové spotřebě primárních 
energetických zdrojů na 6 %. Realizací OZE dojde k náhradě spalování fosilních 
paliv a snížení znečištění životního prostředí. 

Specifickým cílem je zejména zvýšení kapacity OZE pro vytápění objektů a ohřev 
teplé vody v sektoru rozpočtové sféry s vysokým potenciálem nákladově efektivních 
řešení (např. v obecních objektech, ústavech sociální péče, školách, domovech 
důchodců, mateřských školách, nemocnicích aj.). Důležitým cílem je i zvýšení 
kapacity OZE pro výrobu elektrické energie. 

Globálním cílem oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního 
tepla u nepodnikatelské sféry je prosazování úspor energie a vyšší využití 
odpadního tepla. Specifickým cílem je snížení spotřeby energie v oblasti konečné 
spotřeby, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry (kromě 
bytových a rodinných domů). Důležitým cílem oblasti podpory je zvýšení podílu 
výroby tepla a elektřiny z procesu produkce odpadního tepla. Výroba elektřiny z 
OZE bude omezenou dotací podporována pouze pokud bude projekt realizován a 
následně provozován obcí, městem, nebo jejich svazky. 

Minimální způsobilé výdaje na projekty realizované v rámci oblastí podpory 3.1 a 
3.2 jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Podrobnosti pro získání podpory jsou 
uváděny v Prováděcím dokumentu (Implementačním dokumentu) k Operačnímu 
programu a v jednotlivých výzvách pro předkládání žádostí, které jsou zveřejňovány 
na stránkách programu www.opzp.cz 

Prioritní oblast podpory 2 a zejména 2.1 doporu čujeme prov ěřit kv ůli dotacím 
na nové rozvody CZT a rekonstrukci parních rozvod ů v CZT na horkovodní. 
Prioritní oblasti podpory v rámci prioritní osy 3 j sou zejména vhodné pro 
budovy v majetku m ěsta. 
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5) Regionální opera ční program NUTS II Severovýchod (ROP SV) 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) spadá mezi 
regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 656,46 mil. 
€ (cca 18,51 mld. Kč), což činí přibližně 2,46 % veškerých prostředků určených z 
fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc 
financování programu navýšeno o dalších 115,85 mil. €. ROP SV obsahuje 5 
prioritních os a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, 
které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 
podpořeny. 

V Prioritní ose 4 Programu  jsou poskytovány prostředky na Investice do dopravní 
a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu - tato oblast 
je zaměřena na podporu investičních projektů, jejichž cílem je zlepšit napojení 
průmyslových zón a menších lokalit na stávající páteřní dopravní a technickou 
infrastrukturu. Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

� investice do napojení stávajících i nových pr ůmyslových zón a ploch o 
rozloze nep řevyšující 5 ha na technickou infrastrukturu.  

Předmětem podpory je vybudování a nebo rekonstrukce páteřní kanalizace a 
vodovodu, plynovodní a elektropřípojky, regulační stanice, trafostanice atd. Oblast 
podpory bude realizována individuálními projekty předkládanými soukromými 
subjekty. Způsobilé výdaje zahrnují mj. výdaje na technická zařízení (např. 
vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, 
vytápění) i dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…). 

Řízení programu podléhá Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod, jejíž 
územní odbor realizace programu sídlí v Liberci na adrese Masarykova 542/18, 
PSČ 460 01 Liberec (2. patro). Kontaktní osobou je: 

Ing. Michal Vereščák; m.verescak@rada-severovychod.cz; vedoucí odboru  +420 
488 577 870, +420 774 000 511.  

Další kontakty a konkrétní informace k jednotlivým výzvám tohoto programu jsou 
k dispozici na adrese: http://www.rada-severovychod.cz/cz 
 

6) Operační program P řeshrani ční spolupráce ČR - Sasko  

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko (OP ČR - Sasko) spadá 
mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z 
fondů EU vyčleněno 207,40 mil. €, které mají být z českých a německých národních 
veřejných zdrojů doplněny o 36,60 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU 
plánováno 67,20 mil. € (cca 1,89 mld. Kč), což činí přibližně 0,25 % veškerých 
prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

Program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, 
ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb 
cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti 
vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a 
transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na 
obou stranách hranice. Přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě 
strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří 
spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné 
provádění, společné využívání pracovníků a společné financování. Program staví 
na zkušenostech z uplynulého programovacího období programu INTERREG III A. 
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Tento program zahrnuje také Prioritní osu 3 – Zlepšení situace přírody a životního 
prostředí – a v jejím rámci oblast podpory – Kooperace v oblasti ochrany klimatu, 
ochrany lesa a přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství. Cílem této 
podpory je aktivně přispět ke snížení ekologických zátěží a ekologických rizik a ke 
zlepšení kvality ochrany životního prostředí ve všech podobách. Kromě záměrů v 
oblasti ochrany přírody, lesa a krajiny jsou zde zahrnuty rovněž aktivity v oblasti 
ochrany klimatu / obnovitelných zdrojů energií, odpadové a surovinové politiky 
orientované na budoucnost. Intervenčními oblastmi budou: Obnovitelné zdroje 
energií: solární energie, biomasa, vodní, geotermální energie atd.. Mezi příjemci 
pomoci jsou uvedeny i akciová společnost či společnost s ručením omezeným s 
definovaným minimálním podílem ovládaným subjekty veřejného sektoru. 

Obrázek 79: Česko – saské dota ční území 

 

Realizační dokument k tomuto programu nebyl ke dni předání ÚEK zveřejněn. 

 

7) EPC (Energy Performance Contracting neboli energ etické služby se 
zaručeným výsledkem)  

Financování třetí stranou - Third Party Financing (TPF) je obecně užívaný termín, v 
některých zemích je však považován za málo výstižný, protože nevyjadřuje celý 
rozsah služeb poskytovaných podniky energetický služeb (ESCO), a jsou proto 
používány jiné obdobné termíny -  Energy Performance Contracting (EPC), Energy 
Saving Performance Contracting (ESPC) nebo také Contract Energy Management 
(CEM) a i další. 

Pokud jde o projekty k dosažení úspor energie, je financování třetí stranou 
definováno jako „energetické služby se zárukou, nebo také energetické služby se 
zaručeným výsledkem“. Tyto služby poskytují podniky energetických služeb 
(ESCO), které kromě technických služeb zajišťují také financování projektu a 
přebírají technická a finanční rizika projektu. Projekt je splácen ze zaručených 
úspor energie.  

Na rozdíl od realizace projektu konvenčním způsobem (tj. s použitím vlastních 
finančních prostředků nebo dluhového financování), v případě financování třetí 
stranou se ESCO na základě uzavřeného kontraktu podílí na projektu ve všech jeho 
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fázích, včetně přípravy projektu, řízení projektu, projektování opatření, instalace 
příslušného zařízení a jeho uvedení do provozu, a případně i provozu a údržby.  

Správný (z hlediska konečného uživatele) kontrakt má zajišťovat, že ESCO bude 
poskytovat maximálně efektivní a spolehlivé služby po celou dobu platnosti 
kontraktu a má obsahovat řadu ustanovení týkajících se např. záruk a postihů, 
energetické účinnosti a spolehlivosti dodávky energie. 

Podrobnosti o této službě, realizované projekty a realizační firmy jsou zveřejněny 
na bývalých internetových stránkách ČEA, na adrese www.ceacr.cz a to na odkazu: 
Databáze projektů a firem EPC a EC, která je intervalově aktualizována – 
doplňována o realizované projekty a společnosti. Další odkazy jsou na stránkách 
TZB-info (server Hospodářské komory ČR). 

8) Fond Phare energetických úspor ČSOB 

Fond energetických úspor Phare je revolvingový fond, poskytující měkké půjčky na 
projekty zaměřené na dosažení energetických úspor. Fond spravuje 
Československá obchodní banka (ČSOB), která jej zařadila do nabídky svých 
služeb jako zvláštní úvěrový produkt umožňující poskytování měkkých půjček 
zájemcům, kteří předloží svůj návrh projektu odpovídající určitým parametrům a 
požadavkům.  

Projekty musí splňovat několik základních kritérií − mj. snížení současných nákladů 
na energii a dobu návratnosti kratší než je lhůta splatnosti půjčky (max. 10 let). 
Z fondu Phare může být poskytnuta půjčka do výše max. 50 mil. Kč, kterou je pak 
možno splácet z dosažených úspor energie, snížení ztrát, snížení nákladů na 
energii nebo z úspor jiného druhu. Ušetřené náklady na energii musí činit nejméně 
40 % z celkových přínosů projektu.  

Snížená úroková sazba je stanovena na základě stejného mechanismu jako pro 
běžné půjčky a poté snížena o 33 %, se zohledněním rozdílu mezi pevnou a 
pohyblivou sazbou.  

Půjčku mohou získat pouze úvěrově způsobilí klienti banky, kteří předloží návrh 
projektu odpovídající hlavním zásadám stanoveným bankou pro jeho přípravu. Po 
roce od ukončení projektu je provedeno hodnocení ex-post, jehož účelem je ověřit, 
zda byly dodrženy stanovené podmínky a ocenit přínosy projektu. Pokud se zjistí, 
že kritéria stanovená pro přidělení půjčky nebyla dodržena, bude muset 
předkladatel projektu  uhradit úroky v plné výši, tj. podle běžné úrokové sazby. 

Kontaktní adresa: 
ČSOB − Československá obchodní banka  
Na Příkopě 14, 115 20  Praha 1  
tel.: 261 354 107, Ing. Miroslava Novotná  
fax: 224 225 282  
web: http://www.csob.cz ,  
bezplatná infolinka: 800 110 808  
 

9) Program IFC CEEF 

Program CEEF (Commercializing Energy Efficiency Finance − Podpora komerčního 
financování energeticky úsporných projektů) je jedním z programů IFC 
(International Finance Corporation, člena Světové banky) na podporu udržitelného 
rozvoje soukromého sektoru, který byl vyhlášen v r. 2002. Rozpočet programu je 
90 mil. USD pro pět zemí (Česká republika, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Estonsko).  



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
165 

Program CEEF rozšiřuje možnosti komerčního financování v sektoru energetiky 
uvedených pěti zemí, které se brzy stanou členy EU, a to prostřednictvím několika 
nástrojů:  
� Sdílení rizik poskytováním dílčích záruk na půjčky od tuzemských finančních 

institucí. 
� Poskytování cílené technické podpory finančním institucím, podnikům 

energetických služeb (ESCO) a konečným uživatelům.  

V rámci programu CEEF mohou být financovány všechny projekty zaměřené na 
úspory energie a/nebo snížení emisí skleníkových plynů a splňující kritéria 
stanovená pro přidělování komerčních půjček, prakticky tedy všechny ekonomicky 
přijatelné projekty k dosažení úspor energie a zvýšení efektivnosti jejího užití, 
projekty financované metodou EPC a EC, projekty na využití obnovitelných zdrojů 
energie atd.  

První bankou, která se do tohoto programu zapojila, je Česká spořitelna a.s. 
nabízející vlastní úvěrový produkt s názvem FINESA (Financování energii spořících 
aplikací), což je produkt umožňující poskytovat investiční úvěry s dílčí zárukou IFC 
na projekty energetických úspor. Z programu CEEF je poskytována, po kladném 
ohodnocení kvalit projektu, záruka na úvěr až do výše 50 % jeho objemu. Tato 
záruka IFC zlepší uchazečům o bankovní úvěr pozici v případech, kdy za něj ze 
svých prostředků nebudou schopni poskytnout plné zajištění. Další službou IFC, 
poskytovanou v rámci tohoto programu, je technická pomoc při přípravě návrhů 
projektů, k jejichž financování by bylo možno využít programu CEEF a současně 
zvyšuje možnosti banky, aby potřebný úvěr mohla poskytnout. 

Kontaktní adresy k získání informací:  

IFC-CEEF:  
Martin Dašek  
manažer programu CEEF pro ČR, IFC  
Na Rybníčku 5, Longin Business Centre, 120 00  Praha 2 
tel.: 296 368 400  
fax: 296 368 410  
e-mail: mdasek@ifc.org  

FINESA:  
všechna komerční centra České spořitelny a.s. (jejich seznam je na 
http://www.csas.cz) , nebo  
Česká spořitelna a.s. 
odbor Speciální programy 
Budějovická 1912, 140 00  Praha 4  
tel.: 261 072 411 
fax: 261 072 443 
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11. SEZNAM ZKRATEK 

 
BD Bytové domy 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

CZT Centralizované zásobování teplem 

ČEA Česká energetická agentura 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČU Černé uhlí 

EH Energetické hospodářství 

EKIS Energetické konzultační středisko ČEA 

EPC Energy Performance Contracting – Energetické služby se zaručeným výsledkem 
(metoda financování realizace energetických úspor) 

EU Evropská unie 

GIS Geografické informační systémy 

GJ Giga Joule = 109 Joule 

GWh Gigawatthodina = 109 Watthodin 

HDP Hrubý domácí produkt 

HU Hnědé uhlí 

JTR, a.s. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

kWh Kilowatthodina = 103 Watthodin 

KÚ Katastrální území 

LTO Lehký topný olej 

MO Maloodběr 

MŠ Mateřská škola 

MěÚ Městský úřad 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MVE Malá vodní elektrárna 

MW Megawatt 

MWe Megawatt elektrického výkonu 

MWt Megawatt tepelného výkonu 

MWh Megawatthodina = 106 Watthodin 

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 

NTL Nízkotlak 

NOx Oxidy dusíku 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OkÚ Okresní úřad 

OU Urbanistický obvod 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PB Propan-butan 

RD Rodinné domy 

REZZO Registr zdrojů znečišťování ovzduší 

SCZT Soustava centralizovaného zásobování teplem 

SEI Státní energetická inspekce 

SFŽP Státní fond životního prostředí 
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SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 2001, Českého statistického úřadu 

SO2 Oxid siřičitý 

STL Středotlak 

SWOT Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats –Silné a slabé stránky, příležitosti a 
hrozby 

TP Tuhá paliva 

TTO Těžký topný olej 

TUV Teplá užitková voda 

TV Teplá voda (stejný význam jako TUV, který se již přestal v zákonu č. 406/2000 Sb. 
v platném znění, používat) 

ÚEK Územní energetická koncepce 

ÚPn Územní plán 

ÚT Ústřední vytápění 

VO Velkoodběr 

VTL Vysokotlak 

ZP Zemní plyn 

ZŠ Základní škola 
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1. PŘÍLOHA 1: BILANCE VÝCHOZÍHO STAVU PODLE JEDNOTLIVÝCH  
URBANISTICKÝCH OBVOD Ů 

Tabulka 67: Bilance primární spot řeby paliv a energie podle urbanistických obvod ů a podle 
spot řebitelských sektor ů, 2006, GJ/rok 

Název části 
města

Kód UO Název základní sídelní jednotky (UO) Průmysl
Terciární 

sféra
Bydlení

Celkový 
sou čet

1 Jablonec nad Nisou-střed 1 693 31 124 34 303 67 120
2 u Nisy 866 1 273 2 139
3 Máchův Park 9 957 12 769 22 726
4 Mánesova-Podzimní 1 406 30 246 32 521 64 174
5 Šumava 6 224 7 856 14 080
8 Novoveská 15 243 20 139 35 382

10 Na hutích 31 047 8 672 11 352 51 071
12 Pražská 43 430 44 231 87 660
13 Žižkův vrch 11 612 14 289 25 900
19 Sadová-Pasířská 4 269 3 289 7 558
20 Na roli 6 190 7 706 13 896
22 Na Východě 19 820 24 681 44 500
23 Dolina 33 693 23 857 30 700 88 250
25 Na Střelnici 9 246 1 459 10 705
26 Zelené údolí 542 070 366 2 256 544 692
32 U nemocnice 45 241 13 616 58 857
33 Nad poštou 7 682 12 535 10 433 30 650
34 Na Smetance 10 164 13 479 23 644
35 U učiliště 5 409 6 929 12 338
36 Sídliště Dolina 0 59 59
38 U pily 15 948 19 833 35 780
44 Srnčí důl 0 0
53 Nad střelnicí 1 500 2 271 3 771

617 592 311 917 315 443 1 244 952
7 Jablonecké Paseky 993 3 645 6 737 11 375

21 k Jindřichovu-jih 6 575 8 292 14 867
49 Vysoká 2 856 3 443 6 299

993 13 076 18 473 32 541
29 Horní Kokonín 21 780 17 559 22 886 62 225
45 Střední Kokonín 14 925 20 023 34 948
46 Dolní Kokonín 9 512 4 833 7 218 21 562
52 Větrný vrch 553 968 1 521

31 292 37 870 51 095 120 257
Lukášov 16 Lukášov 318 4 864 5 183

318 4 864 5 183
6 Za hrází 669 1 057 1 726

17 Mšeno nad Nisou-U kapličky 397 628 1 025
18 V Břízkách 0 0
28 Mšeno nad Nisou-Podlesí 9 508 11 584 21 092
40 Mšeno nad Nisou-U Perly 0 0
41 Mšeno nad Nisou-U Jelena 2 604 1 021 3 626
42 Mšeno nad Nisou-U Navety 41 728 4 781 9 885 56 394
43 Jablonecká přehrada 171 1 171 1 342
50 U Jabloneckých Pasek 3 600 5 042 8 642
51 K Jindřichovu-sever 4 009 6 217 10 226

41 728 25 740 36 603 104 072
30 Proseč nad Nisou 6 298 14 590 20 887
31 Proseč nad Nisou-Domovina 702 2 465 3 167
47 Horní Proseč 67 3 227 3 294
48 Prosečský hřeben 0 0

7 067 20 281 27 348
14 Rýnovice-Stará Osada 3 357 5 952 9 308
15 Rýnovice-průmyslový obvod 427 470 8 662 229 436 360
27 Rýnovice-Nová Osada 1 606 6 766 9 398 17 770
39 Rýnovice-Janovská 153 3 951 6 185 10 289

429 228 22 736 21 764 473 728
9 K Černé studnici 0 59 59

11 Vrkoslavice 15 987 20 601 36 588
24 Dobrá Voda 463 1 227 1 690
37 Vrkoslavice-Petřín 3 698 12 621 16 886 33 204

3 698 29 071 38 773 71 541
1 124 531 447 795 507 295 2 079 622

Jablonecké 
Paseky

Celkem z Jablonecké Paseky

Celkem z Proseč nad Nisou

Kokonín

Celkem z Kokonín

Celkem z Lukášov

Jablonec nad 
Nisou

Celkem z Jablonec nad Nisou

Celkový sou čet

Rýnovice

Celkem z Rýnovice

Vrkoslavice

Celkem z Vrkoslavice

Mšeno nad Nisou

Celkem z Mšeno nad Nisou

Proseč nad 
Nisou
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Tabulka 68: Bilance spot řeby paliv a energie po p řeměnách podle urbanistických obvod ů a 
podle spot řebitelských sektor ů, 2006, GJ/rok 

Název části 
města

Kód UO Název základní sídelní jednotky (UO) Průmysl
Terciární 

sféra
Doprava 
(budovy)

Bydlení
Elektřina 
VO+MOP

Celkový 
sou čet

1 Jablonec nad Nisou-střed 1 388 43 279 32 788 77 455
2 u Nisy 5 451 42 093 47 544
3 Máchův Park 9 613 25 583 35 197
4 Mánesova-Podzimní 1 224 23 870 45 197 70 291
5 Šumava 12 659 25 772 38 431
8 Novoveská 11 585 16 052 27 637
10 Na hutích 23 646 6 590 11 969 42 205
12 Pražská 34 152 35 190 69 342
13 Žižkův vrch 14 127 36 809 50 937
19 Sadová-Pasířská 2 401 6 109 25 880 34 390
20 Na roli 36 835 17 815 6 239 60 889
22 Na Východě 15 063 19 979 35 042
23 Dolina 29 313 18 131 24 639 72 084
25 Na Střelnici 7 948 1 103 9 052
26 Zelené údolí 2 109 1 770 1 541 5 420
32 U nemocnice 42 488 41 074 83 562
33 Nad poštou 6 683 12 658 8 415 27 757
34 Na Smetance 9 290 10 749 20 039
35 U učiliště 19 481 5 564 25 045
36 Sídliště Dolina 0 41 41
38 U pily 12 180 25 117 37 298
44 Srnčí důl 0 0
53 Nad střelnicí 1 140 1 755 2 895

103 599 325 400 443 550 872 549
7 Jablonecké Paseky 864 7 319 17 713 25 896
21 k Jindřichovu-jih 4 997 6 692 11 689
49 Vysoká 2 171 21 285 23 456

864 14 487 45 690 61 040
29 Horní Kokonín 18 949 13 345 18 316 50 610
45 Střední Kokonín 11 343 15 929 27 272
46 Dolní Kokonín 8 275 3 673 5 594 17 542
52 Větrný vrch 420 726 1 147

27 224 28 781 40 566 96 571
Lukášov 16 Lukášov 242 3 113 3 355

242 3 113 3 355
6 Za hrází 39 963 508 809 41 281
17 Mšeno nad Nisou-U kapličky 2 445 9 869 33 901 46 215
18 V Břízkách 0 0
28 Mšeno nad Nisou-Podlesí 13 375 39 376 52 751
40 Mšeno nad Nisou-U Perly 6 386 42 912 49 298
41 Mšeno nad Nisou-U Jelena 5 289 29 480 34 769
42 Mšeno nad Nisou-U Navety 36 304 3 634 7 228 47 165
43 Jablonecká přehrada 130 780 910
50 U Jabloneckých Pasek 2 736 3 972 6 708
51 K Jindřichovu-sever 3 047 4 806 7 853

78 712 44 974 163 265 286 951
30 Proseč nad Nisou 4 924 10 199 15 123
31 Proseč nad Nisou-Domovina 534 8 038 8 571
47 Horní Proseč 51 2 008 2 059
48 Prosečský hřeben 0 0

5 509 20 245 25 754
14 Rýnovice-Stará Osada 2 551 4 471 7 022
15 Rýnovice-průmyslový obvod 49 371 7 830 187 57 389
27 Rýnovice-Nová Osada 1 461 5 471 3 209 9 068 19 209
39 Rýnovice-Janovská 133 4 988 20 862 25 983

50 965 20 841 3 209 34 588 109 603
9 K Černé studnici 0 41 41
11 Vrkoslavice 12 150 16 534 28 684
24 Dobrá Voda 352 860 1 212
37 Vrkoslavice-Petřín 3 217 9 592 13 419 26 227

3 217 22 094 30 855 56 165
Nezařazeno 0 Nezařazeno 186 389 152 993 339 381

186 389 152 993 339 381
264 581 462 328 3 209 968 259 152 993 1 851 370

Jablonec nad 
Nisou

Celkem z Jablonec nad Nisou

Rýnovice

Celkem z Rýnovice

Mšeno nad Nisou

Celkem z Mšeno nad Nisou

Proseč nad 
Nisou

Celkem z Nezařazeno
Celkový sou čet

Jablonecké 
Paseky

Celkem z Jablonecké Paseky

Celkem z Proseč nad Nisou

Kokonín

Celkem z Kokonín

Celkem z Lukášov

Vrkoslavice

Celkem z Vrkoslavice
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Obrázek 80: Skladba primární spot řeby paliv a elektrické energie v území v jednotlivý ch sektorech spot řeby a podíl sektor ů na celkové 
spot řebě

Stávající stav

Město Jablonec nad Nisou Celkem
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Obr.č. S7 - Spot řeba paliv a energie po p řeměnách (GJ)
Stávající stav - rok 2005 - p řepočteno na pr ůměrné klimatické podmínky

Děleno dle druhu paliva a energie a UO (bez elek třiny)
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Obr.č. S8 - Spot řeba paliv a energie po p řeměnách (GJ)
Stávající stav - rok 2005 - p řepočteno na pr ůměrné klimatické podmínky

Děleno dle sek toru spotřeby a UO (bez elek třiny)
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Obrázek 81: Skladba spot řeby paliv a energie po p řeměnách v jednotlivých sektorech spot řeby a podíl sektor ů na celkové spot řebě 
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2. PŘÍLOHA Č. 2: BILANCE NÁVRHOVÉHO STAVU PODLE 
JEDNOTLIVÝCH URBANISTICKÝCH OBVOD Ů 

Obrázek 82: Spot řeba paliv a energie po p řeměnách ve výhledu, člen ěno dle UO a sektoru 
spot řeby, rok 2017, Varianta V2 - p řepo čteno na pr ůměrné klimatické podmínky 

Název části 
města

Kód UO Název základní sídelní jednotky (UO) Průmysl
Terciární 

sféra
Bydlení

Elektřina 
VO+MOP

Celkový 
sou čet

1 Jablonec nad Nisou-střed 1 277 48 323 34 206 83 806
2 u Nisy 5 034 36 911 41 946
3 Máchův Park 9 071 22 649 31 720
4 Mánesova-Podzimní 1 101 22 996 40 996 65 094
5 Šumava 12 340 23 449 35 790
8 Novoveská 11 185 15 278 26 463
10 Na hutích 21 281 6 817 12 399 40 497
12 Pražská 32 311 32 877 65 188
13 Žižkův vrch 13 129 32 267 45 396
19 Sadová-Pasířská 2 176 5 703 22 540 30 419
20 Na roli 36 511 18 910 8 103 63 523
22 Na Východě 1 464 14 973 19 994 36 432
23 Dolina 26 382 17 602 23 680 67 664
25 Na Střelnici 9 179 1 036 10 215
26 Zelené údolí 1 932 1 606 1 472 5 010
32 U nemocnice 39 233 36 853 76 086
33 Nad poštou 6 015 11 863 8 057 25 935
34 Na Smetance 8 835 10 258 19 092
35 U učiliště 19 185 5 193 24 377
36 Sídliště Dolina 1 751 4 365 6 117
38 U pily 11 636 23 106 34 742
53 Nad střelnicí 1 089 1 644 2 733

98 140 322 771 417 334 838 245
7 Jablonecké Paseky 1 500 8 190 17 767 27 457
21 k Jindřichovu-jih 4 857 6 448 11 305
49 Vysoká 2 235 18 851 21 086

1 500 15 283 43 066 59 849
29 Horní Kokonín 24 167 17 006 24 403 65 577
45 Střední Kokonín 11 069 15 452 26 521
46 Dolní Kokonín 7 448 6 391 11 194 25 032
52 Větrný vrch 656 1 310 1 966

31 615 35 122 52 360 119 096
Lukášov 16 Lukášov 13 175 6 275 5 425 24 875

13 175 6 275 5 425 24 875
6 Za hrází 37 742 1 731 759 40 233
17 Mšeno nad Nisou-U kapličky 2 000 8 558 30 282 40 839
28 Mšeno nad Nisou-Podlesí 13 085 36 331 49 416
40 Mšeno nad Nisou-U Perly 9 083 34 068 43 151
41 Mšeno nad Nisou-U Jelena 10 372 26 276 36 649
42 Mšeno nad Nisou-U Navety 32 673 4 207 8 624 45 504
43 Jablonecká přehrada 183 845 1 028
50 U Jabloneckých Pasek 4 065 7 299 11 365
51 K Jindřichovu-sever 3 376 5 620 8 996

72 415 54 661 150 103 277 179
30 Proseč nad Nisou 15 659 34 751 50 410
31 Proseč nad Nisou-Domovina 9 105 23 265 32 370
47 Horní Proseč 12 287 36 107 48 394
48 Prosečský hřeben 1 002 1 002

38 053 94 124 132 177
14 Rýnovice-Stará Osada 17 150 10 854 8 176 36 180
15 Rýnovice-průmyslový obvod 50 347 11 219 469 62 036
27 Rýnovice-Nová Osada 10 185 6 285 10 386 26 857
39 Rýnovice-Janovská 10 570 12 213 31 479 54 261

88 253 40 571 50 510 179 334
9 K Černé studnici 40 40
11 Vrkoslavice 12 087 16 607 28 694
24 Dobrá Voda 336 815 1 151
37 Vrkoslavice-Petřín 2 895 10 575 15 183 28 653

2 895 22 997 32 645 58 537
Nezařazeno 0 Nezařazeno 178 212 146 867 325 079

178 212 146 867 325 079
307 993 535 734 1 023 777 146 867 2 014 371
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Obrázek 83: Spot řeba paliv a energie po p řeměnách ve výhledu, člen ěno dle UO a sektoru 
spot řeby, rok 2027, Varianta V2 - p řepo čteno na pr ůměrné klimatické podmínky 

Název části 
města

Kód UO Název základní sídelní jednotky (UO) Průmysl
Terciární 

sféra
Bydlení

Elektřina 
VO+MOP

Celkový 
sou čet

1 Jablonec nad Nisou-střed 1 250 52 328 36 504 90 082
2 u Nisy 4 565 33 462 38 027
3 Máchův Park 8 312 20 786 29 097
4 Mánesova-Podzimní 1 101 21 551 38 523 61 175
5 Šumava 11 852 22 193 34 045
8 Novoveská 10 352 14 977 25 330
10 Na hutích 21 281 6 786 13 139 41 206
12 Pražská 29 174 31 609 60 783
13 Žižkův vrch 11 987 29 358 41 344
19 Sadová-Pasířská 1 952 5 335 20 321 27 608
20 Na roli 29 899 19 743 10 029 59 671
22 Na Východě 2 889 14 310 20 587 37 786
23 Dolina 26 382 16 391 23 462 66 235
25 Na Střelnici 10 030 993 11 023
26 Zelené údolí 1 802 1 673 1 396 4 872
32 U nemocnice 37 338 34 155 71 493
33 Nad poštou 6 015 10 996 7 956 24 967
34 Na Smetance 8 056 10 080 18 136
35 U učiliště 19 437 4 995 24 432
36 Sídliště Dolina 3 463 8 516 11 979
38 U pily 10 639 21 924 32 563
53 Nad střelnicí 996 1 578 2 574

92 571 315 313 406 544 814 429
7 Jablonecké Paseky 2 204 8 929 18 783 29 916
21 k Jindřichovu-jih 4 530 6 409 10 939
49 Vysoká 2 215 17 339 19 555

2 204 15 675 42 531 60 410
29 Horní Kokonín 31 091 20 077 30 762 81 931
45 Střední Kokonín 10 368 15 425 25 792
46 Dolní Kokonín 7 448 8 897 16 689 33 034
52 Větrný vrch 870 1 884 2 753

38 539 40 212 64 760 143 511
Lukášov 16 Lukášov 26 003 12 106 7 605 45 713

26 003 12 106 7 605 45 713
6 Za hrází 32 638 2 892 728 36 258
17 Mšeno nad Nisou-U kapličky 2 000 7 080 27 870 36 950
28 Mšeno nad Nisou-Podlesí 12 793 35 028 47 821
40 Mšeno nad Nisou-U Perly 11 770 28 171 39 941
41 Mšeno nad Nisou-U Jelena 15 309 23 890 39 199
42 Mšeno nad Nisou-U Navety 32 673 4 628 10 061 47 363
43 Jablonecká přehrada 230 901 1 131
50 U Jabloneckých Pasek 5 260 10 594 15 855
51 K Jindřichovu-sever 3 582 6 507 10 089

67 311 63 545 143 750 274 606
30 Proseč nad Nisou 25 947 58 295 84 243
31 Proseč nad Nisou-Domovina 17 453 37 968 55 421
47 Horní Proseč 24 246 68 493 92 740
48 Prosečský hřeben 1 969 1 969

69 615 164 757 234 372
14 Rýnovice-Stará Osada 33 844 18 832 11 751 64 428
15 Rýnovice-průmyslový obvod 51 168 14 474 740 66 382
27 Rýnovice-Nová Osada 18 818 6 913 11 961 37 692
39 Rýnovice-Janovská 20 743 19 267 42 183 82 193

124 574 59 486 66 635 250 694
9 K Černé studnici 38 38
11 Vrkoslavice 11 561 17 147 28 708
24 Dobrá Voda 307 778 1 085
37 Vrkoslavice-Petřín 2 895 11 169 17 239 31 303

2 895 23 037 35 202 61 134
Nezařazeno 0 Nezařazeno 172 761 142 784 315 545

172 761 142 784 315 545
354 098 598 987 1 104 545 142 784 2 200 414
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Obrázek 84: Porovnání výhledových variant 

Bilance ro ční spot řeby primárních paliv v území  (GJ)
Porovnání variant

členěno dle skupenství paliv

stávající 
stav

výhled do 
2017-V1

výhled do 
2017-V2

výhled do 
2017-V3

výhled do 
2027-V1

výhled do 
2027-V2

výhled do 
2027-V3

koks 2 741 2 148 2 148 2 148 2 030 2 030 2 030
černé uhlí tříděné 4 806 3 766 3 766 3 766 3 559 3 559 3 559
hnědé uhlí tříděné 54 517 67 311 39 440 39 440 89 537 37 269 37 269

brikety hnědouhelné 2 126 1 538 1 538 1 538 1 453 1 453 1 453
dřevo 7 612 6 425 19 317 19 317 6 071 30 464 30 464

lehký topný olej 2 259 2 037 2 037 2 037 1 992 1 992 1 992
TTO 895 895 842 966 778 305 821 249 772 742 718 207 750 378

plynná paliva zemní plyn 1 109 666 1 179 619 1 231 903 1 243 700 1 343 945 1 419 741 1 429 419
2 079 622 2 105 810 2 078 454 2 133 196 2 221 329 2 214 716 2 256 566

100% 101% 100% 103% 107% 106% 109%

členěno dle sektoru spotřeby

stávající 
stav

výhled do 
2017-V1

výhled do 
2017-V2

výhled do 
2017-V3

výhled do 
2027-V1

výhled do 
2027-V2

výhled do 
2027-V3

Průmysl 1 124 531 1 091 455 1 060 429 1 115 171 1 059 482 1 045 608 1 087 457
Terciární sféra 447 795 454 114 457 784 457 784 496 926 504 186 504 186

Bydlení 507 295 560 241 560 241 560 241 664 922 664 922 664 922
Celkem [GJ] 2 079 622 2 105 810 2 078 454 2 133 196 2 221 329 2 214 716 2 256 566

100% 101% 100% 103% 107% 106% 109%

Bilance ro ční spot řeby paliv a energie po p řeměnách  (GJ)
Porovnání variant

členěno dle skupenství paliv

stávající 
stav

výhled do 
2017-V1

výhled do 
2017-V2

výhled do 
2017-V3

výhled do 
2027-V1

výhled do 
2027-V2

výhled do 
2027-V3

koks 1 782 1 719 1 719 1 719 1 624 1 624 1 624
černé uhlí tříděné 3 124 3 013 3 013 3 013 2 847 2 847 2 847
hnědé uhlí tříděné 32 710 53 849 31 552 31 552 71 629 29 815 29 815

brikety hnědouhelné 1 275 1 230 1 230 1 230 1 163 1 163 1 163
dřevo 5 328 5 140 15 454 15 454 4 857 24 372 24 372

kapalná paliva lehký topný olej 1 860 1 711 1 711 1 711 1 674 1 674 1 674
plynná paliva zemní plyn 839 185 985 173 1 005 982 1 005 982 1 136 159 1 176 354 1 176 354

CZT CZT 629 511 581 762 581 762 581 762 544 538 544 538 544 538
elektřina elektřina 339 381 380 774 371 949 371 949 435 924 418 028 418 028

1 854 156 2 014 371 2 014 371 2 014 371 2 200 414 2 200 414 2 200 414
100% 109% 109% 109% 119% 119% 119%

členěno dle sektoru spotřeby

stávající 
stav

výhled do 
2017-V1

výhled do 
2017-V2

výhled do 
2017-V3

výhled do 
2027-V1

výhled do 
2027-V2

výhled do 
2027-V3

Průmysl 264 581 307 993 307 993 307 993 354 098 354 098 354 098
Terciární sféra 465 114 535 734 535 734 535 734 598 987 598 987 598 987

Doprava (budovy) 3 209
Bydlení 968 259 1 023 777 1 023 777 1 023 777 1 104 545 1 104 545 1 104 545

Elektřina VO+MOP 152 993 146 867 146 867 146 867 142 784 142 784 142 784
Celkem [GJ] 1 854 156 2 014 371 2 014 371 2 014 371 2 200 414 2 200 414 2 200 414

100% 109% 109% 109% 119% 119% 119%

Emise sledovaných škodlivin a CO 2 (t resp. kt/rok)
Porovnání variant

stávající 
stav

výhled do 
2017-V1

výhled do 
2017-V2

výhled do 
2017-V3

výhled do 
2027-V1

výhled do 
2027-V2

výhled do 
2027-V3

Tuhé látky 44,48 42,29 36,60 37,05 49,09 39,42 39,93
SO2 445,19 450,68 406,03 405,00 436,33 376,76 371,55

NOx 200,96 180,46 170,92 179,27 178,92 168,82 191,21
CO 180,03 192,86 127,51 129,23 246,18 123,73 128,41
CO2 (ktun) 136,63 137,40 132,76 136,64 143,26 138,41 141,36

Celkem [GJ]

tuhá paliva

kapalná paliva

Celkem [GJ]

tuhá paliva
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3. PŘÍLOHA Č. 3: ROZVOJOVÉ PLOCHY A ZP ŮSOB JEJICH 
ZÁSOBOVÁNÍ VE VARIANTÁCH 

Tabulka 69: Rozvojové plochy dle návrhu ÚPn člen ěno dle typu plochy, aktualizováno na stav 
2005 (m2)    

Horizont 
výstavby 

Typ  Popis typu RP Celkem 

104 bydlení v RD venkovského typu - návrh 205 245 
105 bydlení v RD městského typu - návrh 715 051 
106 bydlení v obytných domech - návrh 80 619 
107 občanská vybavenost, smíšená centrální zóna - návrh 99 716 
108 smíšené bydlení v centru - návrh 41 171 
109 rekreační a sportovní plochy - návrh 134 275 
110 vodní plochy - návrh 1 261 
112 nízká zeleň - návrh 94 251 
113 les, vysoká zeleň - návrh 18 665 
114 veřejná zeleň - návrh 344 256 
115 průmysl - návrh 80 537 
116 technická vybavenost - návrh 40 515 
117 zahrádkové kolonie - návrh 20 482 
118 zemědělská výroba - návrh 8 229 
119 zahradnictví - návrh 3 092 
120 garáže - návrh 8 845 
121 čerpací stanice - návrh 2 101 
122 dopravní plochy - návrh 838 
124 parkoviště - návrh 50 502 

Návrh 

131 podnikatelské aktivity - návrh 73 939 
Celkem z Návrh   2 023 589 

204 bydlení v RD venkovského typu - rezerva 60 706 
205 bydlení v RD městského typu - rezerva 465 070 
207 občanská vybavenost, smíšená centrální zóna - rezerva 32 260 
209 rekreační a sportovní plochy - rezerva 88 586 
212 nízká zeleň - rezerva 5 558 
214 veřejná zeleň - rezerva 64 088 
217 zahrádkové kolonie - rezerva 47 192 
222 dopravní plochy - rezerva 5 011 

Rezerva 

224 parkoviště - rezerva 2 832 
Celkem z Rezerva  771 303 

Celkový součet   2 794 892 

Zdroj dat: Územní plán města Jablonce nad Nisou 

 



ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007

 

 
  

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

 
180 

Obrázek 85: Zp ůsob zásobování rozvojových ploch pro zástavbu paliv y a energií ve Variant ě V1 
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Obrázek 86: Zp ůsob zásobování rozvojových ploch pro zástavbu paliv y a energií ve Variant ě V2 
a V3 

 
 
 


