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0. Úvod 
 
Státní energetická koncepce definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a 
popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu. Patří k základním součástem 
hospodářské politiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé 
a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její 
efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami 
udržitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost stát naplňuje stanovením legislativního 
rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického hospodářství. 

Na základě analýz vývoje a současného stavu energetického hospodářství České republiky, 
vyhodnocení plnění cílů energetické politiky z roku 2004, s přihlédnutím k zahraničním 
zkušenostem, postupům a standardům Evropské unie, k závazkům ČR z mezinárodních 
smluv v oblasti energetického hospodářství a životního prostředí, po zpracování a 
vyhodnocení souboru energetických scénářů možného budoucího vývoje do roku 2030 se 
aktualizuje Státní energetická koncepce.  

Stanovuje se komplexnější soubor priorit a dlouhodobých cílů, které bude Česká republika v 
energetickém hospodářství sledovat v rámci udržitelného rozvoje. K jejich naplnění budou 
použity vhodné a účinné legislativní nástroje a opatření. Při volbě priorit, cílů a souboru 
nástrojů Státní energetické koncepce byla respektována hlediska energetická, ekologická, 
ekonomická a sociální.  
Legislativně je tvorba Územní energetické koncepce zakotvena v Zákoně o hospodaření 
energií číslo 406/2000 Sb. konkrétně v § 4.  Poslední aktuální znění Zákona jak vyplývá 
z jeho pozdějších změn je  zákon číslo 406/2006 Sb. , částka 130 ze 16. srpna 2006. 
Územní energetická koncepce je podle odst. 2, § 4 tohoto zákona o hospodaření energií 
neopomenutelným podkladem pro územní plánování. 
 
Podle odst. 3. § 4 zákona má také obec právo pořídit si územní energetickou koncepci, která 
bude v souladu se státní a krajskou energetickou koncepcí . Výběr dílčích rozhodovacích 
kriterií obce vychází jednak z cílů státní a krajské energetické koncepce ale také z cílů 
pořizovatele energetické koncepce. Tímto strategickým cílem města Šumperk v oblasti 
energetiky je zachování stávajícího městského systému CZT a zejména nepřipuštění 
destabilizace odběratelské základny budováním lokálních domovních kotelen. 
 
Význam, smysl a vlastní princip energetické koncepce obce tedy spočívá ve vymezení 
konkrétních zón města s definováním doporučených a preferovaných energetických médií. 
Přednostně se doporučuje uplatnit princip dvoucestného zásobování energií. Smyslem 
energetické koncepce města je tedy zajistit pro danou oblast spolehlivé zásobování energií 
s optimálním dopadem na životní prostředí a s minimálními vynaloženými náklady. 
Strategické rozhodnutí města o  podpoře systému CZT bude podepřeno multikriteriální 
analýzou technických, ekologických a ekonomických ukazatelů srovnávaných variant řešení.  
 
Vyhláška č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, umožňuje energetickou 
koncepci města po jejím odsouhlasení orgány města zařadit do závazné části územního 
plánu. V územním plánu města Šumperk tak budou vymezena konkrétní území 
s přednostním napojením budov na technické vybavení CZT.  Protože ale bude na celém 
území města zachována  obecná podpora a doporučení vyššího využití obnovitelných zdrojů 
energie nebude možné chápat toto preferování systému CZT jako omezení hospodářské 
soutěže ve smyslu §3 zákona 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. 
 
Odbor výstavby města Šumperk potom bude mít obecně závazný a plně relevantní 
legislativní nástroj k realizaci místní energetické koncepce města Šumperk. 
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1. Rozbor  trendů  vývoje  poptávky  po  energii 
 
1.1. Analýza  území 
 
Město Šumperk je správním, politickým a také nejvýznamnějším hospodářským centrem 
severozápadní Moravy. Město leží na 50° severní zeměpisné šířky a na 17° východní 
zeměpisné délky. Průměrná nadmořská výška je 317 m. 
 
Střed města tvoří historické jádro na mírném pahorku.Objekty ve starém  městě mají vesměs 
dvou a třípodlažní zástavbu. Vybudované jsou z klasických zdících materiálů, jsou vesměs 
nezateplené, bez hydroizolace a jejich tepelně technické vlastnosti zdaleka nevyhovují 
současným standardům. 

 
Na východ navazuje obchodní a kulturní centrum města s třípodlažní zástavbou. Západní 
část města je tvořena převážně jednopodlažní zástavbou rodinných domů. S výjimkou nově 
budovaných nadstandardních rodinných domů tepelné charakteristiky těchto budov také  
nevyhovují.  Jižní a jihozápadní část je průmyslová. Ve východní části města jsou sídliště 
s čtyř a vícepodlažní panelovou zástavbou, která na okraji města přechází v jednopodlažní 
zástavbu rodinnými domy. Severní a severovýchodní část města je tvořena panelovými 
sídlišti o pěti a více podlažích včetně občanské vybavenosti. Kvalita obvodových plášťů 
panelových budov se postupně zlepšovala a v současnosti již je významný podíl komplexně 
zateplených bytových domů včetně výměny oken a dveří, které současným požadavkům na 
tepelnou ochranu budov již zcela vyhovují.  

  
 

1.1.1. Demografický vývoj  
 
Z Českého statistického úřadu a ročenek města jsou převzaty údaje ze sčítání lidu, domů a 
bytů  pro město  Šumperk.  
 

 rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

počet obyvatel  k 31.12. 29 318  29 073  28 768  28 475  28 196  28 069  27 946  27 754  

 

Vývoj počtu obyvatel
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Z vývoje počtu obyvatel je zřejmý trvalý a rostoucí úbytek obyvatel Šumperka – tedy trend 
obecně platný v celé republice. Při podrobnější analýze zejména věkové struktury obyvatel 
jsou potvrzeny i další obecné demografické trendy. 
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Věková struktura obyvatelstva 
 
 rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

počet obyvatel k 31.12. 29 318  29 073  28 768  28 475  28 196  28 069  27 946  27 754  

do 14 let 4 484  4 342  4 103  4 031  3 826  3 732  3 701  3 623  

do 64 let 20 690  20 549  20 474  20 176  19 975  19 828  19 639  19 412  

nad 64 4 144  4 182  4 191  4 268  4 395  4 509  4 606  4 719  

prům. věk 39.4  39.8  40.3  40.6  41.0  41.3  41.5  41.9  

podíl ek. aktivních v % 70.6 70.7 71.2 70.9 70.8 70.6 70.3 69.9 

podíl důchodců v % 14.1 14.4 14.6 15.0 15.6 16.1 16.5 17.0 
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Je tedy zřejmé stárnutí populace v Šumperku a také nárůst podílu obyvatel 
v postproduktivním věku spojený naopak s poklesem ekonomicky aktivního obyvatelstva. 
Všechny tyto faktory do jisté míry ovlivňují vývoj spotřeby energií ve městě. Spotřeba energií 
ekonomicky aktivní vrstvy je totiž obvykle výrazně vyšší než u důchodců. 
 
Roční úbytek obyvatel v Šumperku ukazuje další tabulka v členění na přirozený přírůstek a 
přírůstek migračním saldem. Tento celkový úbytek obyvatel Šumperka je dán zejména 
záporným migračním saldem a jen okrajově ztrátou přirozenou měnou. V roce 2008 byl 
dokonce počet narozených dětí vyšší než počet zemřelých.  
 
Pro vývoj počtu obyvatel ve městě bude rozhodující nabídka nových ploch pro výstavbu 
rodinných a bytových domů ale také hospodářský vývoj místních  podniků a organizací a tím 
vývoj pracovních příležitostí. 
 
rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkový přírůstek -181  -245  -305  -293  -279  -127  -123  -192  

přirozený přírůstek -2  -42  -90  -44  -17  -26  -19  13  

saldo stěhováním -179  -203  -215  -249  -262  -101  -104  -205  

přistěhovalí 420  441  465  511  547  569  587  493  

vystěhovalí 599  644  680  760  809  670  691  698  
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1.1.2 Sídelní  struktura 
 
Bytový fond 
  
Vycházíme z údajů ČSÚ roků 1991 a 2001 kdy proběhlo podrobné sčítání lidu, domů a bytů. 
Je uveden celkový počet domů a bytů a potom počet rodinných domů a bytů v těchto 
domech. Rozdíl jsou potom byty v bytových domech. Výhodou těchto statistických údajů je 
jejich členění až na základní sídelní jednotky.Tyto údaje za město Šumperk celkem byly 
aktualizovány z dostupných údajů také za rok 2008. 
 
 

rok domů bytů rodin. domů byty RD 

1991 2 309 11 391 1 231 1 646 

2001 2 382 11 856 1 391 1 830 

2008 2 536 11 788   

 
Pozitivním trendem tohoto vývoje je nárůst trvale obydlených bytů. Ten totiž svědčí o 
atraktivitě území. V posledním období převažuje nárůst rodinných domů, další výstavba 
bytových domů je oproti předchozím obdobím v minulém století jen okrajová. 
 
 
Trvale obydlené domy a byty pole druhu a stáří domu a průměrná velikost bytů  
 
druh domu domy podíl  byty podíl  byty postavené v období obyt.plocha 

  %  % do 
1919 

1920- 70   1971- 
91 

    m2 

rodinné  1 231 54,8 1 646 15,1 383 879 384 58,7 

bytové 968 43,1 9 185 84,3 903 4 125 4 157 38,9 

ostatní  48 2,1 66 0,6 23 34 9 46,3 

CELKEM 2 247  10 897  1 309 5 038 4 550 42,0 

 
 
Víc než 80 % bytů  v Šumperku je ve vícepodlažních bytových domech. Převažují byty se 3 
obytnými místnostmi (44%), bytů I.  kategorie je 82 % bytů, II. kategorie 16 %. Byty nižších 
kategorií tvoří pouze 2 % bytového fondu. Průměrný počet obyvatel na jeden byt v Šumperku 
je pouze 2,58 osob. Technická vybavenost bytů je ovšem nadprůměrná a odpovídá 
městskému standartu s převažující panelovou výstavbou.  
 
V posledním období asi pěti let proběhly na všech sídlištích města významné revitalizace 
panelových domů. Kromě rekonstrukce technického zařízení budov (svislé i vodorovné 
instalace vody, odpadů, výtahy, balkony atd. ) bylo provedeno také komplexní zateplení 
obvodového pláště budov včetně výměny oken. Tím byla zásadně snížena nejen energetická 
náročnost vytápění ale také významně prodloužena životnost domů. Došlo také k zásadnímu 
zlepšení vzhledu domů a celých sídlišť. Program Zelená úsporám  Státního fondu životního 
prostředí po rozšíření také na bytové domy  v roce 2009 tento trend ještě výrazně posílil. 
 
S rozvojem ekonomicky silnější vrstvy obyvatel lze očekávat největší poptávku po bydlení 
v nadstandardních rodinných domcích - takováto zástavba  vzniká také v Šumperku.  
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Statistické údaje o katastrálním zemí 
 
Jsou převzaty z katastru nemovitostí města Šumperk. Vypovídají o velikosti a procentním 
podílu ploch zastavěných jednotlivými typy zástavby. Každý typ zástavby má jinou typickou 
energetickou náročnost. Nejvyšší podíl spotřeby mají průmyslové objekty. Orientačně je 
uveden také počet parcel daného typu zástavby. 
 
Z přehledu je ovšem zřejmý také významný podíl objektů bydlení. V panelových sídlištích 
s vícepodlažní zástavbou potom podíl energetické náročnosti bydlení může vlivem topení a 
přípravy teplé užitkové vody přesáhnout měrnou energetickou spotřebu průmyslu. 
 
 

zastavěná plocha výměra podíl počet parcel 
Šumperk ha %   

celkem  179.3 100 6 206 
z toho :       

průmyslový objekt 39.8 22.2 328 

zemědělský objekt 5.3 3.0 47 

objekt dopravy 2.3 1.3 28 

objekt bydlení 73.2 40.8 3 079 

občanská vybavenost 29.6 16.5 465 

technická vybavenost 2.4 1.3 104 

ostatní stav. vybavenost 26.7 14.9 2 155 

 

STRUKTURA  ZASTAVĚNÉ  PLOCHY
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1.1.3. Klimatické  podmínky 
 
Podle ČSN 730540 se Šumperk nachází v klimatické oblasti číslo 3 s výpočtovou venkovní 
teplotou -17°C v krajině s intenzivními větry bez výskytu námrazových mikrooblastí. 
Průměrná nadmořská výška je 317 m.  
 
Hlavní charakteristiky oblasti: 
θe =  -17°C převažující návrhová teplota vnějšího vzduchu v zimním období, 
d  =  277 dnů  počet dnů vytápění v topném období, 
tes = +5,2°C  průměrná teplota venkovního vzduchu v otopném období, 
 
Pro klimatické podmínky Šumperka je typické krátké mírné a mírně  vlhké léto, krátká a 
mírná přechodná období jara a podzimu, zima je normálně dlouhá s normální pokrývkou 
sněhem. Šumperk leží převážně v mírné teplé oblasti okrsku MT2, okrajově MT9. 
 

klimatická oblast 
 

MT9 MT2 

počet letních dnů 40 - 50 20 - 30 
počet mrazových dnů 120 - 130 110 - 130 
prům. teplota v lednu -3 - -4 -3 - -4 
prům. teplota v červenci 17 - 18 16 - 17 
poč. dnů se srážkami nad 1mm 100 - 110 120 - 130 
roční úhrn srážek 650 - 800 700 - 850 
dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 80 - 100 
dnů zamračených 130 - 140 150 - 160 
dnů jasných 40 - 50 40 - 50 
prům. roční teplota 7,7 7,7 

 
 
Průměrný roční průběh srážek a průměrných teplot 
 
měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK 
srážky mm 53 40 39 45 60 80 90 77 51 55 60 55 705 
teplota °C -3 -1,6 2,6 7,5 13,1 16 17,7 16,8 13,2 8 2,9 -0,8 7,7 
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m
m

-5

0

5

10

15

20

°C

srážky mm teplota °C
 

 
 



 S I S   Energetická  koncepce 
Zábřeh                                                                                                                                                                                              Šumperk 

str.7 

 
Meteorologické denostupně 
 
Spotřeba tepla pro vytápění je ovlivněna několika parametry – průměrnou teplotou 
dosahovanou v interiéru, průměrnou teplotou venkovního vzduchu dosaženou za celé 
konkrétní topné období a samozřejmě počtem dnů vytápění. Počet denostupňů D° je tedy 
dán vztahem 
 

D°= n . (t is – t es),   kde 
 

n – počet dnů vytápění v topném období, 
t is – průměrná vnitřní výpočtová teplota (°C), 
t es – průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v topném období (°C).  
 
Denostupně tedy nejlépe charakterizují energetickou náročnost  konkrétní topné sezóny 
dané lokality. Údaje jsou převzaty z provozní statistiky  Satezy a.s. Šumperk, která při 
výpočtu denostupňů  zvažuje vnitřní teplotu 20°C. Údaj ČSN 38 3350, který zvažuje 
průměrnou vnitřní teplotu 19 °C je pro srovnatelnost na tuto hodnotu přepočítán. 
 

charakteristika  ČSN 
38 3350 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

počet topných dnů - 242 248 241 230 249 247 
prům. teplota °C 3,5 4.4 4.8 5.1 5.2 5.1 
denostupně D20 3 993 3 833 3 907 3 713 3 564 3 528 
odchylka od ČSN %  4.0 2.2 7.0 10.8 11.7 
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Z přehledu je zřejmé, že zima v letech 2004 až 2008 byla mírnější a doba topné sezóny 
kratší než jsou zvažované normové podmínky. Tento objektivní faktor snížil energetickou 
náročnost topení.  To se také samozřejmě promítlo do snížení celkové spotřeby energií a to 
v poměru, v jakém je topení zastoupeno vůči technologické spotřebě. Technologickou 
spotřebou je pro tyto účely také příprava teplé užitkové vody. 
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1.2. Analýza  spotřebitelských  systémů 
 
Energetická koncepce města Šumperk nemá ambici řešit stávající stav ani rozvoj 
distribučních systémů el. energie ani zemního plynu. To bezesporu patří do kompetence 
distributorů, kteří mají možnost v aktualizovaném územním plánu města zakomponovat své 
rozvojové záměry. Z dostupných podkladů dodavatelů energií pro roky 1999 a 2008 jsou 
sestaveny základní energetické  bilance  města Šumperk. Dostupnost těchto podkladů je ale 
v současnosti podstatně horší než v roce 1999. 
 

 rok  1999 rok  2008 
Elektrická   energie  

index 
spotřeby 

 MWh GJ podíl  % MWh GJ podíl  % 08 / 99 
kategorie  
velkoodběr 46 250 166 000 52 53 200 191 000 52 1,15 
maloodběr-
podnikatelé 

17 290 62 000 19 17 600 63 000 19 1,02 

maloodběr-
domácnosti 

26 110 94 000 29 28 200 102 000 29 1,08 

CELKEM 89 650 322 000  99 000 356 000  1,11 
podíl  elektrické  energie  na  celkové 
spotřebě 

20,37%  26,9 %  

Zemní  plyn  
 tis.  m3 GJ podíl  % tis.  m3 GJ podíl  %  

kategorie  
velkoodběr 22 600 770 000 66 16 000 545 000 66 0,71 
maloodběr-
podnikatelé 

3 400 115 000 10 5 300 180 000 10 1,56 

maloodběr-
domácnosti 

8 000 270 000 24 6 300 215 000 24 0,79 

CELKEM 34 000 1 155 000  27 600 940 000  0,81 
podíl  zemního  plynu  na  celkové spotřebě 73,08 %  71,1 %  
Tuhá  paliva  

 t GJ podíl  % t GJ podíl  %  
kategorie  
velkoodběr 2 300 51 000  300 6 000  0,28 
obyvatelstvo 1 700 30 000  1 000 20 000  1,17 
CELKEM 4 000 81 000  1 300 26 000  0,43 
podíl  tuhých paliv  na  celkové spotřebě 5,13 %  2,0 %  
Kapalná   paliva  

 t GJ podíl % t GJ podíl %   
velkoodběr 560 22 400 1,42 % 0 0 0,0 % 0 

 

CELKEM  ENERGIE  1 580 400   1 322 000  0,84 
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Meziročně došlo k poměrně výraznému poklesu celkové spotřeby energií ve městě Šumperk 
a to až o 16%.  Celkový pokles spotřeby energií je obecně dán jednak aktuálním 
hospodářským vývojem ale v případě zemního plynu také výrazným vlivem zateplováním 
bytových i rodinných domů. Zásadní pokles tuhých paliv je dán jednak dokončenou 
plynofikací města ale také tlakem na dodržování emisních limitů zdrojů na tuhá paliva.  
 
Největší podíl na celkovém poklesu spotřeby energií má tedy zemní plyn, jehož spotřeba 
poklesla dokonce až o 30%. Významně poklesla také spotřeba tuhých paliv a to zejména u 
velkoodběratelů, kapalná paliva z energetické bilance města (mimo dopravu) prakticky 
zmizela.  
 
To tedy vedlo ke změně struktury energetické bilance města, kdy v celkové energetické 
bilanci významně vzrostl podíl el. energie na úkor dalších energií – tj. zemního plynu, tuhých 
i kapalných paliv. 
 
 

ENERGETICKÁ   BILANCE   1999 
celkem  1 580 000 GJ

plyn
74%

tuhá paliva
5%el. energie

20%

kapalná
1%

 
 
 

ENERGETICKÁ   BILANCE   2008 
celkem  1 322 000 GJ

plyn
71%

el. energie
27%

tuhá paliva
2%
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2. Rozbor  možných  zdrojů 
 
2.1. Elektrická  energie 
 
Přenosová soustava 
 
Město Šumperk je napájeno v běžném zapojení z českého systému – a to z  rozvodny 
Krasíkov - Ráječek dvěma vedeními 110 kV o průřezu AIFe 240 mm2. V mimořádných 
případech ( poruchách ) je možné rozvodnu Šumperk napájet také z moravského systému 
přes rozvodny Krnov - Česká Ves vedeními 110 kV o stejném průřezu ALFe 240 mm2. 
 
Přenosové schopnosti napájecích vedení VVN jsou téměř 550 A a stávající max. zatížení je 
asi 300 A. Ve vedeních je tedy 80% rezervy na přenos. Z hlediska spolehlivosti dodávky jde 
o prakticky bezporuchový provoz, který by mohly ohrozit pouze systémové havárie. Systém 
VVN není a ani v budoucnosti nebude limitujícím faktorem dodávky el. energie do Šumperka. 
 
 
Transformace VVN / VN 
 
Šumperk a okolí je napájeno z rozvodny situované na jihovýchodním okraji města na Příčné  
ulici. Po povodních v roce 1997 byla vybudována ochranná hráz , která by měla chránit 
rozvodnu před přívalovými vodami  řeky  Desné. 
 

Transformační výkon 3 x40 MVA 

Zapojení na straně 110 kV dvojité přípojnice A, B 

Zapojení na straně 22 kV dvojité přípojnice podélně dělené s pomocnou 
přípojnicí v klasickém kobkovém provedení 

 
Provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. má již zpracovaný záměr na výstavbu 
nové rozvodny VVN/VN pro posílení tohoto transformačního profilu zejména pro 
průmyslovou zónu Šumperk. 
 
Průmyslová vedení VN 

Na  tato vedení jsou připojeny pouze nejvýznamnější průmyslové odběry. Je tak snížena 
pravděpodobnost přenosu poruch z distribučních vedení 22 kV. Vývoj zatížení těchto vedení, 
který má  velmi těsnou vazbu na prosperitu průmyslu města nebyl provozovatelem 
distribuční soustavy pro potřebu energetické koncepce města zpřístupněn. 
 
Distribuční vedení VN 
 
 Vývoj zatížení těchto vedení 22 kV charakterizuje rozvoj spotřeby terciální sféry, občanské 
vybavenosti  a obyvatelstva a ani tato data nejsou aktuálně k dispozici. 
 
Vedení NN 
 
Téměř celé území města je dnes napájeno kabelovou sítí. Střed města a části sídliště  tvoří 
dokonce mřížovou síť, která se vyznačuje mimořádnou provozní spolehlivostí. Odběratel 
nepozná poruchu na síti NN, výpadek transformátoru, ba ani celého napáječe VN - zatížení 
okamžitě přebírají sousední prvky systému. Tohoto efektu lze dosáhnout za cenu jistého 
předimenzování systému v normálním bezporuchovém stavu. Provozní zkoušky sítě 
prokázaly schopnost bezproblémového provozu při výpadku kteréhokoliv napáječe VN. 
Kritérium spolehlivosti ( n - 1 ) bylo splněno.  
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Průřezy  kabelů  : AYKY 240 napájecí 
      AYKY 120 odběrové 
Přenosová schopnost  : jištění 250 A na vývodech, v uzlech 200 A 

Zatížení    : v průměru 45 % jmenovitého zatížení  

Délka     : 23 930  m 

Počet napáječů VN  : 4 

Počet trafostanic  :32 

Rok stavby   : 1989 - 2003 

 
Tato mřížová síť v centrální části Šumperka je  provozně jedna z nejspolehlivějších v rámci 
ČEZu s velkou přenosovou rezervou. Tím jsou vytvořeny technické předpoklady pro 
uspokojení všech požadavků do roku 2030. Limitujícím prvkem růstu odběru bude zřejmě 
transformační průřez 22 / 0,4 kV, který je ale možné řešit výměnou za větší transformátory 
630 kVA, případně zahuštěním dalších trafostanic. Konkrétní lokality s nedostatkem výkonu 
zatím nejsou známy.  
  
Kabelová síť ve zbývající části města je tvořena vesměs zokruhovanou zjednodušenou 
mřížovou sítí, odběry na paprscích se nevyskytují, průměry kabelů jsou slabší než v síti 
mřížové. 
 
Průřezy   : AYKY 150 
Přenosová schopnost  : jištění 200 A 
Zatížení   : asi  50 %  jmenovitého  výkonu 
 

 

2.2. Zemní  plyn 
 
Vysokotlaký plynovod 
  
Šumperk je napájen dálkovodem Olomouc - Mohelnice - Šumperk - Jeseník o provozním 
tlaku 4 MPa.  Podle generelu rozvoje  plynovodní sítě pro Šumperk z roku 2000, jehož 
hlavním motivem nebyl růst odběrů ale snaha z intravilánu města vymístit vysokotlaké 
plynovody a regulační stanice.  Částečně přetlakováním a částečně položením nových 
plynovodů profilu DN 250 vzniknul páteřní středotlaký plynovod 0,4 MPa, který napájí 3 VTL 
regulačními stanicemi umístěnými na okraji města – u krematoria, na Skřivánčím dvoře a u 
Zeleného stromu v Temenici.  
 
Z jižní větve dálkového VTL plynovodu je zásobena především průmyslová zóna města a 
distribuční plynovodní sítě severovýchodu města. Na tuto větev VTL plynovodu jsou také 
připojeny tři regulační stanice  VTL/STL. 
 
 
Středotlaký plynovod 
 
Středotlaký plynovod tvoří neuzavřený okruh městem, který je napájen čtyřmi regulačními 
stanicemi VTL / STL. Z tohoto okruhu je přes sedm regulačních stanic napájen systém NTL.  
Středotlaký je také plynovod pro jižní průmyslovou zónu napájený z RS VII (Sateza, K13 
Jesenická, III.ZŠ) a pro Temenici napájený z RS VI. Přímo ze STL je napojeno 11 
velkoodběratelů.  
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Nízkotlaký plynovod 
 
Nízkotlaký plynovod je dnes po dokončení plynovodu v Temenici dostupný pro všechny 
odběratele v Šumperku. Trasy i dimenze plynovodu jsou vyhovující pro 100 % plynofikaci. 
Podle skutečného vývoje odběru v budoucnosti bude možné zvýšit přenosovou kapacitu sítě 
zesílením regulačních stanic nebo jejich zahuštěním, V současné době není problém z NTL 
sítě připojit odběratele do hodinového odběru 30 m3 / hod. U větších odběrů nad 30 m3 / 
hod se prověřuje možnost připojení ze STL nebo  výjimečně  z  NTL. 
 
Maximální hodinový odběr zemního plynu ve městě je v zimní špičce asi 13.000 m3/hod, 
celková instalovaná kapacita regulačních stanic je 32.200 m3/hod. Je tedy v tomto profilu 
vytvořena dostatečná   rezerva. Rezerva je také v dimenzích řadů jak STL, tak NTL sítě.  
 
 
 
2.3. Ostatní  zdroje 
 
2.3.1.  Tuhá paliva 
 
Bilancování spotřeby tuhých paliv ve městě Šumperku je provedeno dle dostupných 
podkladů čtyř dodavatelů uhlí (Uhelné sklady a.s., K.P. obchod s palivy, Huťa - obchod 
s palivy, Horák - obchod s palivy ) dále dle podkladů Českého hydrometeorologického ústavu 
Praha ( REZZO  I )  a odboru životního prostředí Městského úřadu  Šumperk ( REZZO II a 
REZZO III ). 
 
 
Velkoodběr 
  
Do této kategorie jsou zahrnuti všichni odběratelé mimo domácností . Není respektována 
odlišná velikost ,jak je tomu u elektřiny a plynu. Údaje dodavatelů paliv jsou korigovány dle 
podkladů REZZO I, II a III odvozené ze spotřeby paliv v roce 2008. Již v  roce  2000, kdy 
končila výjimka pro provozování kotlů nesplňujících emisní limity, nastal razantní skok 
v útlumu spotřeby tuhých paliv ve městě Šumperku a dnes již prakticky všechny velké zdroje 
nad 5 MW - REZZO I, (PARS a Hedva) ale  také střední zdroje od 200 kW do 5 MW, tj. 
REZZO II původní tuhá nebo kapalná paliva opustily a přešly na zemní plyn. 
 
Údaje o menších zdrojích do 200 kW nejsou úplné ani zcela věrohodné. Tuhá paliva jsou 
dnes využívána pouze u tří odběratelů této kategorie a to konkrétně SAN – JV na ulici  
Lidické, provozovna  firmy EKODO na ulici Anglické a konečně také hotel Grand. Jejich 
celková roční spotřeba hnědého uhlí je asi  300 tun a to je asi  5 000 GJ za rok. Oproti 
výchozí spotřebě v roce  1997  tj. 180 000 GJ    tak došlo k zásadnímu poklesu až o 97%. 
 
 
Obyvatelstvo 
 
Spotřeba obyvatelstva  v roce 2008- tj. asi 420 domácností byla zhruba 1000 t. V roce 1991 
byl dle podkladů ČSÚ podíl domácností vytápěných pevnými palivy zhruba trojnásobný - 
tj.asi 1 200 domácností . To znamená, že ve městě Šumperku je po provedení plynofikace v 
Temenici již pouze necelé 3 %, vytápěných pevnými palivy. Neprovedení záměny tuhých 
paliv za zemní plyn není podmíněno nedostupností zemního plynu, ale spíš ekonomicky. 
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2.3.2. Kapalná paliva 
 
Pro bilanci kapalných paliv je také využito pokladů z databáze REZZO. Podle tohoto zdroje 
ale byla celková spotřeba v roce 2008 již nulová. Původní spotřeba asi 700 t  v  kotelně ČD 
na těžký topný olej s výhřevností 40 GJ/t, tj. energie v palivu asi 28 000 GJ již také byla 
nahrazena zemním plynem. U obyvatelstva se mazut stejně jako propan - butan vzhledem 
ke 100% dostupnosti levnějšího zemního plynu prakticky nevyskytuje. 
 
Kapalná paliva najdou své uplatnění jako druhé palivo u velkoodběratelů plynu po zavedení 
špičkového tarifu zejména v zimě. Vzhledem k nedostatku kapacit zásobníků plynu a 
k sezónnímu charakteru odběru plynu bude zřejmě špičkový odběr tak drahý, že bude 
motivovat odběratele hledat ve špičce náhradu za plyn  a tou  ve světě nejběžnější jsou 
právě kombinované  hořáky na LTO a  zemní plyn. 
 
 
3. Hodnocení  využitelnosti  obnovitelných  zdrojů  energie 
 
Za primární obnovitelné a ekologicky čisté zdroje se považuje energie Slunce a z něj 
odvozená energie vodní, větrná, rostlinná a geotermální nebo přímo využitelná energie 
fototermická nebo fotovoltaická. Z hlediska ovlivnění energetické bilance Šumperka má určitý 
význam zejména energie biomasy, bioplynu a také energie vodní. Energie sluneční i větrná 
se vyznačuje proměnlivou intenzitou během dne i roku, poměrně velkými investičními 
náklady a nízkou využitelností instalovaného výkonu, takže v blízké budoucnosti nelze ani 
přes masivní podporu těchto obnovitelných zdrojů formou mimořádně zajímavých výkupních 
cen předpokládat výraznější podíl těchto energií v celkové bilanci města. Nicméně vzhledem 
k poklesu cen technologií využívajících  solární energii a tím zkrácení doby návratnosti 
investic lze předpokládat jejich rozšíření také v Šumperku. 
 
 
3.1.  Energetické   využívání   biomasy 
 
Ekologické  aspekty 

 
Spalování biomasy je v podstatě přirozený cyklus, který nezhoršuje skleníkový efekt. Při 
spalování biomasy totiž nevzniká více oxidů uhlíku, než kolik ho  bylo v období růstu 
rostlinou z ovzduší  přijato a než by ho bylo do ovzduší vráceno přirozeným rozkladem. 
Ekologickým přínosem je také likvidace dřevních odpadů, které se nehromadí v místě 
zpracování ( kůra, piliny..) . Využití biomasy ale není vhodné do oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší zejména z hlediska tuhých prachových částic PM 10.  

 
Ekonomické  aspekty 
 
Stále rostoucí spotřeba energie ve světě a zvyšující se obtížnost zajišťování dostatečného 
množství fosilních paliv vede k trvalému zvyšování jejich cen. To způsobuje vážné problémy 
ekonomice států, které jsou závislé na dovozu energie – mezi takové patří také ČR. Proto se 
zvyšující pozornost státní energetické politiky obrací mimo jiné také k vyššímu využívání 
energetického obsahu odpadové biomasy – respektive fytomasy v zemědělství, lesnictví a 
navazujícím  dřevozpracujícím průmyslu.   
 
Energetický potenciál 
 
Podle zahraničních pramenů lze výhledově očekávat  20% až 25% pokrytí potřeby energie 
z biomasy. Tato čísla neplatí rovnoměrně po celém světě, ale dokumentují výrazný podíl 
biomasy v globální energetické bilanci. Energie z biomasy se ze všech netradičních a 
obnovitelných energií nejlépe získává i skladuje a je jí také v ČR nepoměrně nejvíce. 
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 Dřevní odpad ze dřevozpracujícího průmyslu 
 
Nejvýznamnější zdroj dřevního odpadu je dřevařský průmysl. Dřevařské závody nejen na 
Šumpersku ale procházejí v současnosti obdobím ekonomické recese a bez podrobnějšího 
individuálního průzkumu není možné objektivně stanovit ani objem ale zejména ne cenu 
jejich dřevního odpadu. 
 
 
 Dřevní odpad z lesního hospodářství 
 
Při bilancování dřevních odpadů z lesního hospodářství lze vycházet z objemu těžené lesní 
hmoty a zvažovat přitom tyto průměrné objemové odpady z těžby v %. 
 

Druh odpadu objem odpadu v % těžby 

větve, vršky stromů 14 
kořeny 11 
pařezy 3 

  
Při zvažování měrné hmotnosti lesní štěpky při obsahu vody W= 50% asi 645kg / m3 lze 
bilancovat výhřevnost přibližně 10 GJ/ t. 

 
Město Šumperk vlastní asi 1100 ha městského lesa s průměrnou těžbou 7000 m3 ročně. Při 
zvažování dostupného poloměru pro svoz dřevního odpadu do 20 km lze bilancovat  
s těžbou až 320 000 m3 dřeva. Při poloměru do 15 km potom přibližně 250 000 m3. To je 
minimálně 20 000 t dřevní štěpky, která představuje energetický potenciál na úrovni zhruba 
200 000 GJ. To je asi 15% celkové energetické potřeby Šumperka a téměř dvacetinásobek 
roční dodávky tepla kotelny K-6 na Bratrušovské ulici. 

 
Problematickou je cena takto získané dřevní hmoty. Pro stanovení její aktuální úrovně 
včetně jejího vývoje v budoucnosti by bylo nutné konkrétní jednání s potenciálními dodavateli 
a dopravci. 
 
Sláma zemědělských plodin 
 
Teoretické disponibilní množství slámy lze určit z produkce řepky, kukuřice na zrno a 
částečně i obilovin. V okolí Šumperka má největší význam řepka – v celém okrese produkce  
řepkové slámy přesáhne 7 000 t. To představuje při zvažování výhřevnosti 14 MJ /kg, které 
lze dosáhnout přirozeným sušením vzduchem potenciál téměř 100 000 GJ. 
 
Pro stanovení reálného dostupného množství a zejména ceny této suroviny je opět nutné 
konkrétní jednání s producenty zemědělských plodin. Toto jednání musí mít závazné výstupy 
do budoucnosti. 
  
Závěry a doporučení 
 
Biomasa je nejperspektivnější obnovitelný zdroj energie a v energetické bilanci města 
Šumperk má nezanedbatelný význam. Je to plně domácí surovina, a proto zisky z ní 
zůstávají v regionu. Spalování biomasy sice zlepšuje globální ekologické poměry ale v místě 
užití může vést ke zhoršení. Využití biomasy ale obecně není vhodné do oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší zejména z hlediska tuhých prachových částic PM 10.  
Užití biomasy bude v Šumperku ekonomicky zajímavé, až dodavatel plynu poskytne za 
snížení odběru v době špičky - například odstavení kotelny Bratrušovská – tarifní slevu pro 
ostatní odběry. Potom může být biomasa zajímavou alternativou obvyklých 
dvousystémových hořáků  na zemní plyn - LTO. 
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3.2.  Malé vodní elektrárny 
 
V Šumperku jsou dvě průtočné derivační elektrárny na řece Desné - obě byly vybudovány 
začátkem tohoto století v textilních závodech bývalého Moravolenu. Obnovení jejich provozu 
byla věnována pozornost až po majetkové transformaci.  
 
Jsou shodně osazeny horizontální Francisovou volnoběžnou turbínou s otáčkami 170/min a 
hltností 2,5 m3/sec.Spádu asi 7 m je vzhledem k okolní rovinaté krajině dosaženo náhonem 
dlouhým 750 m.Výkon každé z obou turbín je  140 kW. 
 
U každé z nich se předpokládá roční produkce kolem 500 až 600 MWh - tj. obě vyprodukují 
asi 1 100 MWh/rok, tj. asi 4 000 GJ - což představuje pouze asi 0,3 % celkové spotřeby 
energie; ale také 1,1 % spotřeby elektrické energie.  
 
Za zmínku stojí dvě malé turbíny instalované v přivaděči vody pro Šumperk z Koutů o 
výkonech 50 kW v Losinách a 15 kW v Rapotíně. Jejich roční produkce je asi 170 a 50 MWh. 
To odpovídá koeficientu využití asi 0,4. Provozovatelem obou je Šumperská provozní 
vodohospodářská společnost. 
 
Vysoké měrné náklady na případné budování dalších MVE a zejména ráz krajiny nevytváří 
předpoklady pro nárůst podílu těchto zdrojů v bilanci města. 
 
 
3.3. Bioplyn 
 
Vedle fotovoltaiky je v současnosti právě  výstavba bioplynových stanic nejrychleji se 
rozvíjející obnovitelný zdroj energie. Výraznou výhodou bioplynových stanic oproti jiným 
obnovitelným zdrojům je trvalá, stabilní a na počasí málo závislá dodávka energie. Další 
výhodou těchto obnovitelných zdrojů je také možnost akumulace zásob vyprodukovaného 
bioplynu. 
 
Také v Šumperku byla uvedena  do provozu bioplynová stanice v Temenici s elektrickým 
výkonem asi 500 kW a zhruba stejným výkonem tepelným. Roční spotřeba kogenerační 
jednotky této bioplynové stanice je asi 1 700 tis. m3 bioplynu a to je asi 36 000 GJ energie 
v palivu. Roční produkce el. energie je asi 3 600 MWh a to je asi 13 000 GJ a zhruba stejné 
je také vyprodukované teplo. Asi polovina této energie je však nutná pro udržení fermentace 
a zhruba 7000 GJ je dodáno do systému CZT města pro celoroční ohřev teplé užitkové vody. 
 
V Šumperku připadá v úvahu také využití bioplynu z anaerobního reaktoru čistírny odpadních 
vod ŠPVS. Vyhřívací nádrž o objemu 1 000 m3 vyprodukuje za den 600 až 800 m3 bioplynu 
za den tj. za rok asi 270 tis. m3. Při zvažované průměrné výhřevnosti tohoto bioplynu kolem 
23,2 GJ / tis. m3 je potenciál asi 6 400 GJ primární energie. Po instalaci kogenerační pístové 
jednotky  MT 140 s elektrickým výkonem 140 kW, je ročně touto stanicí  vyprodukováno  až 
960 MWh elektrické energie a to je asi 3 500 GJ. Tepelná energie z kogenerační jednotky je 
využívána pro provoz ČOV. 
  
 
3.4.  Solární  energie 
Termické solární kolektory využívají sluneční záření k ohřevu teplé užitkové vody v letním 
období od března do září, kdy  v dané lokalitě dopadá až 80% úhrnného slunečního záření. 
K tomuto doplňkovému letnímu zdroji je tedy vždy nutné instalovat také další klasický zdroj 
pro ohřev teplé vody. Vzhledem k zavedenému systému dotací na instalaci těchto systémů 
pro podporu ohřevu teplé vody nastává jejich výrazný rozvoj pro rodinné i bytové domy. 
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Fotovoltaika, tj. přímá přeměna energie slunečního záření na elektrickou energii, má dnes 
ve světové energetice také svoje nezastupitelné místo. Instalovaný výkon fotovoltaických 
systémů ve světě již přesáhl úroveň 12 GWp. Fotovoltaika se stala jedním z nejrychleji se 
rozvíjejícím oborem (v celosvětovém měřítku) s ročním nárůstem instalovaného výkonu 
převyšujícím 30%. Z hlediska vývojových trendů se význam fotovoltaiky jako energetického 
zdroje neustále zvyšuje. Rozvoj této technologie v posledním období v ČR nemá obdoby. 
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Pro posouzení lokality fotovoltaické elektrárny je prioritní stanovení globálního slunečního 
záření a z toho odvozených potenciálních energetických zisků. Energii globálního 
slunečního záření dopadající na nezastíněnou horizontální plochu lze získat buď přímo 
měřením na místě a nebo lépe vycházet z dlouhodobých statistických dat a výpočtem.  
Potenciál každé lokality je obecně dán vztahem:    

 
kde P je energie dopadajícího globálního slunečního záření a   t   je čas osvitu FV panelu. 
 
Česká republika obecně vzhledem ke své geografické poloze nemá ideální podmínky pro 
instalaci  solární technologie. Pro dostatečnou výtěžnost daného solárního potenciálu je 
vhodné instalovat dvouosé sledovací systémy solárních panelů, které jsou automaticky 
v průběhu dne ( azimut ) i roku (elevace) nastaveny optimálně k dráze slunce v dané lokalitě. 
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Podrobnějším zdrojem informací o slunečním záření je Atlas podnebí ČR a další publikace 
ČHMÚ, které jsou založeny na skutečně měřených hodnotách, získaných z 
meteorologických stanic v okolí lokality. Hodnoty jsou uváděny přímo v MJ/m². 

 

 

 

Z uvedených dat je zřejmé, že lokalita Šumperka není ani v rámci území ČR ta nejlepší 
lokalita – intenzita globálního slunečního záření nedosahuje ani úrovně  1 000 kWh/m2 . 
Teoretický potenciál lokality pro nezastíněný fixní solární systém se sklonem 35°orientovaný 
na jih je uveden z matematického modelu na dalším obrázku. 

 

 

Primární předpoklad vysoké ekonomické efektivnosti instalace solárního systému na celém 
území v ČR tedy není dán vhodnými přírodními podmínkami ale především úředně 
stanovenou vysokou výkupní cenou vyprodukované el. energie. Pro srovnání jsou uvedeny  
orientační ceny výkupní ceny v okolních státech EÚ. 
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Také v Šumperku byl na jižně orientovaných střechách závodu Fortex instalován fixní 
fotovoltaický systém o špičkovém výkonu asi  100 kWp. Jeho předpokládaná roční produkce 
el. energie bude asi 83 MWh a to je asi 300 GJ . 
 
 
3. 5. Využití tepelných čerpadel 
 
V České republice jsou přijatelné podmínky pro využití tepelných čerpadel. Volba 
jednotlivých typů je závislá na místních podmínkách, předpokládaném způsobu využití a také 
na využívaném topném systému. Pro vytápění tepelným čerpadlem je důležité správně 
dimenzovat topnou soustavu. Výhodné jsou nízkoteplotní topné soustavy, protože pro 
efektivní využití tepelného čerpadla je nutné, aby rozdíl teplot mezi nízkopotencionálním 
zdrojem a topným okruhem byl co nejnižší. Potom roste topný faktor tepelného čerpadla.     
Vzhledem k našim klimatickým podmínkám a nerovnoměrné spotřebě tepla v průběhu roku 
je vhodné tepelné čerpadlo provozovat v bivalentním provozu a přednostně s akumulací – 
tedy zásobníkem tepla a s doplňkovým zdrojem tepla, např.elektrokotlem. V chladnějších 
měsících s teplotami pod bodem mrazu tepelné čerpadlo dodává pouze část potřebného 
tepla, zbytek tepla je vyráběn jiným - bivalentním zdrojem.  
 
Topný faktor tepelného čerpadla udává poměr tepelného výkonu tepelného čerpadla 
k elektrickému příkonu, který je potřebný k jeho provozu. Hodnota topného faktoru se pro 
běžné účely u současně dodávaných tepelných čerpadel pohybuje v rozmezí  2,5 – 4,0. 
Velikost topného faktoru závisí : 

- na vstupní teplotě nízkoteplotního zdroje 

- na konečné teplotě v topné soustavě, nebo TUV 

- na technických parametrech tepelného čerpadla 

 
Také na tyto obnovitelné zdroje jsou v současnosti poskytovány dotace, a proto roste 
potenciál využívání tepelných čerpadel zejména pro vytápění moderních rodinných domů 
s nízkoteplotním podlahovým vytápěním. K dispozici sice nejsou konkrétní údaje o počtu a 
výkonu instalovaných nebo připravovaných tepelných čerpadel nicméně odhadem lze 
stanovit tento realizovaný potenciál obnovitelné energie na úrovni kolem  2000 GJ. Také 
tento segment má výrazný růstový potenciál. 
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Rekapitulace  využití  obnovitelných zdrojů energie: 
   

 ROČNÍ   ENERGIE  
zdroj tech. jednotky GJ 
MVE 1 100 MWh 4 000 

bioplyn 2 000 tis. m3 23 000 

fotovoltaika 83  MWh 300 

tepelná čerpadla 55 MWh 200 

 
Celkem je v obnovitelných zdrojích v Šumperku k dispozici  27 500  GJ, což jsou asi 2 % 
celkové spotřeby města. 

OBNOVITELNÉ  ZDROJE
celkem  27 500 GJ

bioplyn
83%

Fotovoltaika
1%MVE

15%

tepelná 
čerpadla

1%

 
 
3.6.  Druhotné zdroje energie  
 
Druhotné energetické zdroje vznikají v důsledku lidské činnosti. V Šumperku patří 
k nejvýznamnějším zdrojům druhotné energie využití odpadního tepla a energetické 
využívání odpadu tj. jeho spalování.  
 
V Šumperku je celková roční spotřeba tepla asi 1 PJ a to je téměř 75 % veškeré spotřeby 
energie. Mezi nejvýznamnější opatření pro využití odpadního tepla patří sdružená výroba 
elektřiny a tepla - kogenerace. Jejímu většímu rozšíření v současnosti však brání pokles 
ceny el. energie a naopak nárůst ceny zemního plynu. Problematická je také vysoká 
pořizovací cena technologie a další objektivní problémy s letním využitím tepla, zejména 
s jeho dopravou. Obecně lze ale právě odpadní technologické teplo považovat v  Šumperku 
za perspektivní zdroj čisté energie.  
Spalování odpadů je zároveň náhrada jejich skládkování, které má zabezpečit zmenšení 
celkového objemu odpadu a zároveň jeho druhotné využití pro energetické účely. Z pohledu 
energetiky se tedy u odpadu jedná o využívání druhotného energetického zdroje . Využívání 
druhotných energetických zdrojů je zcela v souladu se Státní energetickou koncepcí, protože 
druhotné energetické zdroje jsou totiž domácí zdroje a tudíž při jejich využívání nevzniká 
žádná dovozní závislost.  

Spalovny odpadů tedy mají z pohledu energeticky sice některé výhody ale zároveň 
nezanedbatelné negativní vlivy na životní prostředí.  V Šumperku se s touto technologií 
v současnosti nepočítá. 
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4.  Hodnocení  ekonomicky využitelných úspor 
 
Neopomenutelnou a velmi podstatnou složkou energetické bilance je potenciál úspory 
energií. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje společnosti je právě využívání úspor energie 
ke krytí rostoucích potřeb nejvhodnější řešení. Jednak šetří neobnovitelné přírodní zdroje a 
zabraňuje tak žití na úkor příštích generací – vytváří tak předpoklad trvale udržitelného 
rozvoje. Využití úspor energie dále zabraňuje globálnímu oteplování a narušování ekologické 
rovnováhy. Lze očekávat, že i v ČR bude ve třetím tisíciletí intenzivněji využíváno metody 
integrovaného plánování využití energetických zdrojů, protože je evidentně levnější a 
ekologičtější energii ušetřit než vyrobit. Tyto změny by měl přinést zejména zákon o 
hospodaření s energiemi č. 406 / 2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky. 
 
Energetická náročnost v konečné spotřebě v České republice je víc než dvakrát vyšší oproti 
zemím Evropské unie. To svědčí o značném potenciálu úspor v ČR. Z hlediska ekonomické 
efektivnosti lze potenciál úspor dělit na tři kategorie: 
 
a) Technický potenciál 
 
je souhrn všech technicky uskutečnitelných opatření bez ohledu na jejich ekonomickou 
návratnost. V rámci  ČR je odhadován až na 50 % energie v konečné spotřebě, v Šumperku 
vzhledem k novým podnikům a poměrně dobrému stavu nemovitostí nepřesáhne 35 %. 
 
b) Ekonomický potenciál 
 
je to souhrn všech opatření s dobou návratnosti vložených investic menší než životnost 
realizovaných opatření. V rámci ČR při zvažování diskontní sazby 3 % je odhadován asi na 
26 % celkové konečné spotřeby energie, v Šumperku potom asi na 22 %.  
 
c) Tržní potenciál 
 
je souhrn opatření , jejichž doba návratnosti je menší než čtyři roky a jsou tedy 
profinancovatelná  z půjčeného kapitálu. V ČR je tržní potenciál odhadnut na 18 % - v tom je 
ale zahrnuto  6 % na provedení beznákladových ( organizačních ) opatření. Ekonomicky 
nadějný potenciál bude zahrnut do výhledové  energetické bilance města. 
 
Stanovení ekonomicky nadějného potenciálu energetických úspor bude provedeno v sektoru 
průmyslu, což v energetické bilanci města představuje velkoodběr. Dále v terciálním 
obchodně - veřejném sektoru, což je občanská vybavenost a nakonec  také pro bytový 
sektor - domácnosti. Při stanovení jeho výše se vychází z víc než desetileté praxe provádění 
energetických auditů u jednotlivých typů odběrů. 
 
 
4. 1. Průmysl 
 
U vybraného vzorku průmyslových podniků byly provedeny zběžné energetické audity, které 
se zaměřily na: 
 
  - energetickou bilanci subjektu 
  - roční diagramy odběru energií a využití maxima 
  - úroveň energetického managementu 
  - vytipování potenciálu úspor 
  - náklady na realizaci úsporných opatření 
  - stanovení prosté návratnosti vložených prostředků 
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 Struktura energií v průmyslu: 
 
 technické 

jednotky 
přepočet 

GJ 
podíl 

% 
el. energie 53 200 MWh 191 000 14,4 

plyn 16 000 m3 545 000 41,2 

tuhá paliva 300 t 6 000 0,4 

kapalná paliva 0 t 0 0 

CELKEM  742 000 56 % z celk.energie 

 

STRUKTURA    ENERGIÍ  PRŮMYSL 
celkem  742 000 GJ

plyn
73%

el. energie
26%

tuhá paliva
1%

 
 
 
4.1.1. Elektrická energie 
  
Průměrný potenciál úspor el. energie je  kolem 15% a to představuje 30 000 GJ za rok. 
Hlavní úsporná opatření lze realizovat v oblastech: 
 

• frekvenční řízení pohonů čerpadel a ventilátorů 
• výroba a rozvod stlačeného vzduchu 
• osvětlení 

 
 
4.1.2.Teplo 

 
Velmi nízký podíl spotřeby plynu pro technologické účely, pouze 11,3%, jasně ukazuje že 
převážná část energie plynu a veškeré tuhé palivo jsou užity pro vytápění a přípravu teplé 
užitkové vody. A právě to je oblast největších možných úspor. Spodní hranice potenciálů 
úspor je 25% a to je asi  140 000 GJ za rok. 

 
Hlavní úsporná opatření: 

•  náhrada parního vytápění infrazářiči 
•  decentralizace vytápění a přípravy TUV 
•  využívání odpadního tepla pro přípravu TUV 
•  instalace kogeneračních jednotek 
•  zlepšení tepelně izolačních vlastností objektů 
•  zavedení energetického managementu 
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4.2. Občanská vybavenost 

 
V tomto sektoru byla provedena návštěva u vybraného vzorku odběratelů s cílem získání 
základních energetických ukazatelů - roční spotřeby energií vztažené na jednotku plochy 
provozovny. Dále byla zběžně prověřena provedená úsporná opatření a zkoumána možnost 
dalších úspor. 
 
Struktura energií v maloodběru - podnikatelé: 
 

 tech. jedn. GJ podíl  
% 

el.energie 17 600 MWh 63 000 25,9 

plyn 5 300 m3 180 000 74,1 

CELKEM  243 000 18 % z celk. energie 

 
 

STRUKTURA    ENERGIÍ  TERCIÁL 
celkem  243  000 GJ

plyn
74%

el. energie
26%

 
 
 
4.2.1. Elektrická energie 
 
Potenciál úspor v tomto sektoru   je  15 %, což představuje téměř  10 000 GJ. 
Hlavní úsporná opatření jsou v oblastech: 
 

• zlepšení tepelně tech. vlastností budov (u el. vytápění) 
• instalace tepelných čerpadel (náhrada přímotopů) 
• instalace úsporných svítidel 
• automatické ovládání osvětlení  
• využívání odpadního tepla z chlazení 

 

4.2.2. Plyn 

Je využíván téměř 100% (kromě pekáren) pro vytápění a přípravu teplé vody. To je obecně 
oblast největších úspor. Za spodní hranici lze považovat úroveň 20%. V tomto drobném 
podnikání tvoří náklady na energie větší podíl než ve větších podnicích, a proto jim je 
věnována větší pozornost a nejhrubější energetické závody již byly odstraněny. Celková 
úroveň úspor v tomto sektoru je tedy asi 36 000 GJ. 
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Hlavní úsporná opatření: 
 

• zlepšení tepelně izolačních vlastností objektů 
• automatická regulace, řízení teplot, vyregulování topných okruhů 
• náhrada kotlů s nízkou účinností kondenzačními 
• instalace vstupních vzduchových clon 

 
 
4.3. Obyvatelstvo - byty 
 
Po zrušení křížových dotací cen energií a zavedení dotací na úsporná opatření je v tomto 
sektoru velký zájem o zateplení objektů bydlení a také o úsporné technologie domácích 
spotřebičů . 
  
Struktura energií u obyvatelstva 
 

 tech. jednotky GJ podíl 
% 

el. energie 28 200 MWh 102 000 30 

plyn 6 300 000 m3 215 000 64 

uhlí 1000  t 20 000 6 

CELKEM  337 000 26 % z celk.energie 

 
 

STRUKTURA    ENERGIÍ  DOM8CNOSTI 
celkem  337 000 GJ

plyn
64%

el. energie
30%

tuhá paliva
6%

 
4.3.1. Elektrická energie 
 
Úspora el. energie v domácnostech je  15 %  a to je asi 15 000 GJ, hlavní oblasti úspor jsou: 

• instalace tepelných čerpadel místo přímotopů 
• úsporné domácí technologie (mrazničky, pračky...- štítkování) 
• úsporné osvětlení  (kompaktní  zářivky) 

 
 
4.3.2. Topení 
 
Také v tomto bytovém sektoru to je nejvýznamnější oblast úspor.  Je  minimálně  20 % a to 
je 43 000 GJ. 
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Hlavní oblasti úspor jsou: 
 

• zlepšení tepelně technických vlastností budov 
• automatika a regulace topení 
• energetický management 
• rekonstrukce zdrojů na tuhá paliva - záměna paliva 

 

 

4.4. Rekapitulace  potenciálu  úspor 
 

 el. energie 
GJ 

teplo 
GJ 

CELKEM 
GJ 

podíl 
% 

Podniky 30 000 140 000 170 000 62 

občanská  vybavenost 10 000 36 000 46 000 17 

Obyvatelstvo - byty 15 000 43 000 58 000 21 

CELKEM 55 000 219 000 274 000 20,1% 

 

Celkový potenciál  energetických úspor 274  000 GJ je 20,1 % spotřeby energií v roce  2008. 
Lze předpokládat, že bude vytěsněn v průběhu sedmi roků, tj. do roku 2 015. To představuje 
úsporu asi 3 % ročně.  
 
Motivací  k úsporám energií budou zřejmě nejen ekologické aspekty ale také výrazně 
rostoucí ceny energií, které tak budou stimulovat odběratele energií i výrobce technologií 
k úspornému chování.  
 
V oblasti snižování energetické náročnosti budov velmi pozitivně působí unikátní projekt 
Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám, který kromě bytových družstev motivuje i 
soukromé vlastníky budov k jejich zateplování, modernizaci vytápění a instalaci 
obnovitelných zdrojů – termických solárních kolektorů a tepelných čerpadel. 
 

STRUKTURA    POTENCIÁLU  ÚSPOR
celkem  274  000 GJ

terciál
17%

průmysl
62%

domácnosti
21%
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5.  Řešení energetického  hospodářství  území 
 
5.1. Zabezpečení  energetických  potřeb  území 
 
5.1.1. Prognóza  spotřeby  energií 
 
Aktualizace energetické koncepce města Šumperk, jak již bylo řečeno výše, nemá žádné 
ambice stanovit strategii rozvoje systému elektroenergetiky ve městě ani rozvoj 
plynárenského systému města. To bezesporu patří do kompetencí distributorů a 
provozovatelů těchto energetických systémů, kteří mají možnost v rámci aktualizace 
územního plánu města do tohoto dokumentu zakomponovat svoje případné rozvojové 
záměry. Nicméně s ohledem na obvyklou strukturu energetické koncepce je rámcově 
zahrnuta také prognóza vývoje energetické poptávky. 
 
V analyzovaném období od roku 1999 do roku 2009 došlo v Šumperku k celkovému poklesu 
spotřeby energií asi o 16% - z původní spotřeby 1,58 PJ  tato poklesla na 1,32 PJ. Tento 
vývoj je neočekávaný a nebyl prognozován žádnou rozvojovou variantou původního 
energetického konceptu města Šumperk.  
 
Zásadním důvodem poklesu spotřeby všech forem energií  byl velmi dramatický nárůst jejich 
ceny, který motivoval všechny odběratele k úspornějšímu chování a investování do 
modernějších a úspornějších technologií. Cena energií totiž významně ovlivňovala jak 
ekonomiku výrobců tak také náklady odběratelů. Investice do úspor energie tak začaly být 
ekonomicky zajímavé, doba návratnosti těchto investic se vlivem rostoucích cen energií 
významně zkracovala. 
 
V oblasti velkoodběru pokles odběru energií způsobila kromě aplikace úspornějších 
výrobních technologií ale zřejmě již také nastupující hospodářská krize a s tím související 
obecný pokles produkce.  
 
Nejzásadnější vliv na pokles spotřeby plynu ve městě Šumperk ale mělo postupné 
zateplování budov včetně výměny oken a instalace kvalitnějších programovatelných 
regulačních technologií spotřeby tepla  - zejména termostatických regulačních ventilů. U 
bytových domů toto bylo významně podpořeno v rámci dotačních programů Panel a Zelená 
úsporám. Tento program je v současnosti masivně využíván také pro rodinné domy.  
 
Růst budoucího vývoje spotřeby energií v Šumperku bude tedy určen především  rozvojem 
nových výrobních kapacit a také novou výstavbou rodinných a bytových domů a terciální 
vybavenosti.  Předpokládá se také další rozvoj vybavenosti domácností novými 
technologiemi - sušičky prádla, počítače, kuchyňské technologie.  
 
Tyto prorůstové tendence spotřeby energií budou z části kompenzovány vytěsňováním 
daného potenciálu úspor. Bude pokračovat obměna zastaralých spotřebičů ve výrobním 
sektoru, domácnostech i v terciálním sektoru ale zejména bude pokračovat zateplování 
budov jak pro bydlení tak také budov v majetku obce.  
 
Prognózy  nárůstu spotřeby jednotlivých forem energií v Šumperku byly zpracovány 
matematickým modelem spotřeby energií a to ve dvou mezních variantách. V obou 
variantách byly shodně započítány potenciály úspor, s jejichž uplatněním se počítá do roku 
2015. Minimální rozvojová varianta prakticky zachovává stav z roku 2000. Nárůst na původní 
úroveň spotřeby je dán jednak mírným předpokládaným rozvojem do 1% ročně 
kompenzovaným úsporami. Pro posouzení kapacity energetických systémů je ale důležitá 
zvažovaná maximální rozvojová varianta. Ta počítá s průměrným meziročním nárůstem až 
3% také zčásti kompenzovaným úsporami. 
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Elektřina 
 
Velkoodběr  VO: 
  
Spotřeba el. energie je především v  technologických procesech a osvětlení. Velkoodběr 
bude rozhodující mírou určen konkrétním vývojem tří největších odběratelů- Pramet, Cembrit 
a Pars DMN a EPCOS , kteří tvoří téměř 50% odběru el. energie v této kategorii. Jistotu 
trvalého a perspektivního rozvoje do roku 2010 nemá žádný z nich, zároveň ale žádný 
nepředpokládá výrazný pokles poptávky. Tato nejistota budoucího vývoje je ostatně 
společná pro všechny výrobce. Předpokládá  se v následujícím období  oživení a rychlejší 
nárůst až na původní úroveň  před krizí. Další nárůst bude dán ale především rozvojem 
nových výrobních kapacit v průmyslové zóně. Tento nárůst může být skokový.  
 

Období Průměrný trend Nárůst Kumulace 
 % % 2008- 2020 

2008- 2010 0 1,0  
2010- 2015 3 1,159 1,279 
2015- 2020 2 1,104  

 
 
Maloodběr- podnikatelé  MOP : 
 
U drobných výrobců platí stejné předpoklady jako u velkoodběratelů. U nevýrobních 
spotřebitelů (obchody, agentury, restaurace) je elektřina využívána vedle nenahraditelných 
technologií (pohony, světlo, PC,...) také pro vytápění. U tohoto segmentu spotřeby lze 
očekávat náhradu jiným médiem (plyn, CZT) případně zavádění úsporných tepelných 
čerpadel pro vytápění. S klimatizací nelze v masovějším měřítku počítat. Proto je volen 
menší nárůst spotřeby el. energie. 
 
 

Období Průměrný trend Nárůst Kumulace 
 % % 2008- 2020 

2008- 2010 1 1,02  
2010- 2015 2 1,104 1,243 
2015- 2020 2 1,104  

 
Obyvatelstvo  - byty : 
 
U tohoto segmentu spotřeby lze očekávat nejvyšší nárůst daný jednak výstavbou nových 
bytů ale také nárůstem vybavenosti domácností el. technologiemi. Průměrná vybavenost 
domácností je totiž stále pod průměrem zemí Evropské unie. Měrná spotřeba elektřiny 
v domácnosti na obyvatele v Šumperku je sice asi 0,9 MWh/rok, což již odpovídá poměrně 
vysokému standartu vybavení. Přesto lze očekávat vybavování domácností dalšími 
moderními technologiemi (audiovizuální technologie, počítače, myčky nádobí, sušičky 
prádla, drtiče odpadů apod.). Naopak lze očekávat ústup od el. přímotopného vytápění. 
 

Období Průměrný trend Nárůst Kumulace 
 % % 2008- 2020 

2008- 2010 2 1,040  
2010- 2015 3 1,159 1,331 
2015- 2020 2 1,104  
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Plyn 
 
Velkoodběr VO : 
 
Pro Šumperk je charakteristický nízký podíl odběru zemního plynu pro technologické účely- 
pouze 11,3% - je zde tedy poměrně velký prostor pro nárůst technologické spotřeby a to 
zejména zcela nových průmyslových velkoodběrů. V budoucnosti lze očekávat nárůst 
poptávky po podporované kogenerační technologii, která bude vytěsňovat zejména el. 
energii. Opačným trendem ale budou působit úsporná opatření v oblasti vytápění a přípravy 
TUV a modernizaci zastaralých kotlů. Průměrné očekávané nárůsty  Sm P za celou provozní 
oblast jsou sice podstatně vyšší, ale v Šumperku je již v současnosti vysoký stupeň 
plynofikace a tyto trendy lze  považovat  za  maximální. 
 

Období Průměrný trend Nárůst Kumulace 
 % % 2008- 2020 

2008- 2010 1 1,0  
2010- 2015 4 1,217 1,410 
2015- 2020 3 1,159  

 
 
Občanská  vybavenost : 
 
Neočekává se výrazný nárůst, tento segment je již ustálen. Podstata růstových trendů budou 
také v této kategorii nové odběry. I v tomto sektoru lze očekávat nástup kogeneračních 
jednotek a zvyšování spotřeby plynu zejména na úkor el. energie. Uplatňovat se ale budou 
také úsporná opatření ve spotřebě tepla na topení a přípravu TUV. 
 

Období Průměrný trend Nárůst Kumulace 
 % % 2008- 2020 

2008- 2010 1 1,020  
2010- 2015 2 1,104 1,172 
2015- 2020 1 1,104  

 
Obyvatelstvo  - byty : 
 
Nárůst v této kategorii bude dán především potenciálem nových domů a bytů. Nárůst odběru 
plynu domácností spojených s přechodem topením z tuhých paliv případně z topení 
elektřinou již nebude příliš významný.  
 

Období Průměrný trend Nárůst Kumulace 
 % % 2008- 2020 

2008- 2010 1 1,020  
2010- 2015 2 1,104 1,243 
2015- 2020 2 1,104  

 
 
Tuhá paliva 
 
Do budoucna lze již předpokládat ustálení stávající úrovně spotřeby tuhých paliv. Zásadní 
etapa jejich vytěsnění především zemním plynem již proběhla. Nejvýraznější pokles nastal 
v roce1999, kdy skončila platnost výjimek pro provoz kotlů, které nesplňují emisní limity . 
Provoz  tedy  již ukončili všichni největší znečišťovatelé podle REZZO I a II. Vzhledem k plné 
dostupnosti zemního plynu v Šumperku je spotřeba tuhých paliv dána výhradně jejich cenou. 
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5.1.2. Posouzení stávajících distribučních energetických systémů 
 
Jak již bylo uvedeno výše, aktualizace energetické koncepce města Šumperk nemá žádné 
ambice suplovat profesionální péči distributorů el. energie a zemního plynu, kteří vývojové 
trendy odběru energií jistě pečivě sledují a na jejich základě zpracovávají rozvojové studie 
oblasti.  Proto neposkytnutí údajů potřebných pro posouzení jednotlivých profilů přenosové 
soustavy zejména ze strany ČEZu není v zásadě na závadu. Hodnocení distribučních 
energetických systémů ale bude na rozdíl od předchozí energetické koncepce města, kdy 
byly k dispozici potřebné údaje, jen rámcové. Budou srovnány pouze základní parametry 
systému a maximální výhledová zátěž v roce 2020 s respektováním potencionálu úspor.  
 
a) Elektrická energie 
 
Podle maximální varianty rozvoje spotřeby el. energie vzroste do roku 2020 odběr 
s celkovým váženým indexem asi 1,28 – tedy asi o jednu čtvrtinu. Vzhledem ke stávajícím 
rezervám v instalovaném transformačním výkonu 3 x 40 MVA i přenosových kapacitách 
systémů VN i NN nelze očekávat dramatické problémy v elektrizační soustavě města.  
 
Potřeba vybudování nových kapacit může být dána především skokovými požadavky na 
připojení nových průmyslových velkoodběratelů v průmyslové zóně města. Pro tento případ 
je rezervován prostor pro zahuštění rozvodny VVN/VN na okraji průmyslové zóny na jihu 
města.   
 
 
b) Zemní plyn 
 
V maximální variantě nárůstu se započítáním potenciálu úspor vzroste odběr plynu v roce 
2020 celkem  s celkovým váženým indexem asi 1,32 a tak se vrátí téměř zpátky až na 
úroveň roku 2000. Proto ani v této oblasti nelze očekávat problémy v distribučním systému. 
Sítě tedy s rezervou vyhovují. 
 
 
c) Centrální zásobování teplem  - CZT 
 
V tomto segmentu došlo k nejzřetelnějšímu poklesu odběru tepla jednak vlivem masivního 
zateplování bytových domů a také vlivem dokončení procesu instalace úsporných 
termostatických ventilů a poměrového měření individuální spotřeby tepla v bytech. Proto je 
tento systém CZT v současnosti spíš předimenzován. Ani v budoucnosti nelze očekávat 
zásadní změny vývojových  trendů. 
 
Kotelny 
 
Je posouzeno stávající maximální zatížení kotelen a jejich instalovaný výkon. U tohoto 
segmentu spotřeby se předpokládá vlivem pokračování úsporných opatření další pokles 
odběru. Bude stanovena rezerva stávajícího systému.  
 

 kW 
instalovaný výkon kotelen 60 200 

maximální zatížení 36 000 

REZERVA 24 200 

 
 Teplovodní sítě 
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Také u teplovodních sítí je aktuálně minimálně 40 % rezerva v jejich přenosové schopnosti. 
Protože po provedení dalšího zateplení budov se předpokládá postupné snižování spotřeby 
tepla stávajících připojených objektů, je také soustava CZT připravena pro případné připojení 
dalších objektů.  
 
 
5.1.3. Závěr 
 
Všechny stávající síťové systémy jsou dimenzovány s dostatečnou rezervou i na výhledové 
cílové zatížení. Spolehlivost systémů je na běžné úrovni – je tedy dostatečná. Všechny 
stávající síťové systémy jsou také dostupné ve všech částech města. To znamená, že 
v částech města se zavedeným systémem CZT je  tedy  dokonce třícestné zásobování 
energií – tedy elektřinou, plynem i CZT. Plyn je ale dostupný v těchto částech města obvykle 
pouze na úrovni NTL.   
 
Elektrovodní i plynovodní systémy s dostatečnou rezervou vyhovují a jsou plně dostupné a 
spolehlivé ve všech částech  Šumperka. Pro případný skokový nárůst odběru v kategorii 
velkoodběru při výstavbě nových podniků je na okraji průmyslové zóny prostorová rezerva 
pro vybudování nové rozvodny VVN/VN. 
 
Nicméně v obecných zásadách formulace technického rozvoje energetických systémů města 
s respektováním ekonomických požadavků a požadavků na kvalitu ovzduší a ochranu 
klimatu je doporučován princip dvoucestného zásobování energií ( § 2 vyhl. 195/2001 Sb. ). 
To prakticky znamená, že v oblastech města se zavedeným CZT je nepřípustné pro vytápění  
zejména bytových domů zavádět další síťové energie – konkrétně zemní plyn.  
 
Tento závěr je plně v souladu s přijatou  a platnou energetickou koncepcí Olomouckého 
kraje. ( viz. kap. 5 str. 72 )  : Ve městech, kde jsou vybudovány rozvody centralizovaného 
zásobování teplem, musí být tyto rozvody zachovány. Protože má změna vytápění z CZT 
na jiný způsob vytápění nepříznivý dopad na imisní situace v místě, je z hlediska krajské 
ÚEK taková změna nevhodná. 

 
5.2.  Teplo 
 
Nejvíce primární energie se v Šumperku spotřebuje právě na výrobu tepla. Protože zajištění 
tepla, a to zejména pro bytové domy ve kterých je víc než 80% bytového fondu, je v rámci 
energetické koncepce hlavní úkol pro energetický management města, je této problematice 
věnována zvláštní pozornost. 
 
5.2.1. Struktura spotřeby tepla 
  
Bilance spotřeby tepla je zpracována za těchto předpokladů: 
 
a) Elektrická energie 
 
U velkoodběratelů se poměrně drahá el. energie na vytápění objektů prakticky nevyužívá, 
elektřina v tomto segmentu je tedy výhradně  el. energie na pohon technologie pro výrobu 
tepla (tj. oběhová čerpadla, el.motory kotelen). Také v tomto segmentu se ale el. energie 
využívá pro akumulační či průtočný ohřev teplé užitkové vody (tento podíl nepřesáhne 3%).  
 
U občanské vybavenosti  a domácností je to jednak akumulační či přímotopné vytápění ale 
převážně také akumulační nebo průtočná příprava teplé užitkové vody. Tento segment lze 
stanovit z poměru odběru v nízkém tarifu, který je u občanské vybavenosti  asi 20 % a u 
obyvatelstva   18 %. 
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b) Plyn 
 
U velkoodběratelů do nichž jsou zařazeny i kotelny CZT se vychází jednak z podkladů 
dodavatele plynu a také z výsledků zběžných auditů průmyslových rozvodů, podle kterých je 
podíl spotřeby plynu na vytápění a přípravu TUV v Šumperku mimořádně velký a dosahuje  
až 88 %. Svým charakterem se tedy blíží odběru domácností, kde spotřeba plynu na topení 
a přípravu teplé vody dosahuje až 90 % celkového odběru. V kategorii občanské vybavenosti 
je tento podíl nejvyšší a dosahuje až 96 %, což svědčí o téměř výhradním používání plynu 
pro otop. 
 

Bilance  roční  spotřeby  tepla   
 

El. energie  MWh GJ Podíl  % 
 VO 1 600 5 700  
 obč. 

vybavenost 
3 500 12 600  

 domácnosti 5 000 18 400  
CELKEM  10 100 36 700 2,8 
Plyn  tis. m3 GJ  
 VO 14 000 479 600  
 obč. 

vybavenost 
5 100 172 900  

 domácnosti 5 700 193 500  
CELKEM  24 800 846 000 64,0 
Tuhá paliva  t GJ  
 VO 300 6 000  
 domácnosti 1 000 20 000  
CELKEM  1 300 26 000 2,0 
CELKEM teplo  město  908 700 68,8 

 
Podíl tepla celkem na celkové spotřebě energie  1 322 000 GJ v Šumperku je 68,8 % . 
Z toho je zřejmé, že je to výrazně největší segment spotřeby energie. Největším odběratelem 
tepla s téměř polovičním podílem na spotřebě celkové energie v Šumperku  je potom bytová 
sféra. Zde je také největší potenciál úspor  energie v komunální energetice. 
 
 
5.2.2.  Byty 
 
Ve městě Šumperk již nejsou větší domovní kotelny na tuhá paliva, všechny tyto kotelny již 
byly v minulosti plynofikovány. U rodinných domků potom není využívání tuhých paliv dáno 
nedostupností plynu ale spíš nižšími náklady na topení u tuhých paliv. Struktura vytápění 
bytů podle zdrojů: 
 

Zdroj Počet bytů Podíl % 

CZT 5 980 51,8 
Domovní kotelny 410 3,5 
Individuální topení 5 160 44,7 
z toho -  plyn 3 970 34,4 
          -  elektro 640 5,5 
          -  pevná paliva 550 4,8 
CELKEM  byty 11 550 100,0 

 



 S I S   Energetická  koncepce 
Zábřeh                                                                                                                                                                                              Šumperk 

str.22 

 
Struktura vytápění bytů dle primární energie. 
 

Primární energie Počet bytů Podíl % 
 

Plyn 10 360 89,7 
Elektro 640 5,5 
Tuhá paliva 550 4,8 
CELKEM 11 550 100 

 

STRUKTURA    TOPENÍ  DOMÁCNOSTÍ
celkem  11 550  bytů

plyn
89%

el. energie
6%

tuhá paliva
5%

 
 
 
 
5.3.   Náklady na vytápění  
 
Při srovnání nákladů na vytápění není objektivní srovnávat pouze  ceny vstupních paliv- tedy 
palivové náklady. V ceně CZT jsou totiž zahrnuty také služby spojené s výrobou, dodávkou a 
vytvořením tepelné pohody v bytě, včetně regulace. Proto i u ostatních srovnávaných druhů 
paliv by měly vždy být do výpočtů zahrnuty také náklady na investice do systému vytápění, 
jeho řízení a regulaci a také musí být respektována jeho životnost. Dále je nutné zahrnout 
také náklady na provoz a údržbu a u pevných paliv také náklady  na dovoz a uložení paliva a 
likvidaci odpadů. Dále je nutné zvažovat průměrnou výhřevnost paliva a provozní účinnost 
systému vytápění. U elektřiny a plynu ovlivní výši nákladů také stálé měsíční poplatky za 
distribuční služby. Obtížně se zahrnují náklady na obsluhu systému, cena osobního času je 
totiž pro každého z uživatelů různá.  
 
Srovnání nákladů na 1 GJ tepla na vytápění bytů se zahrnutím výše uvedených vlivů je 
provedeno v následující tabulce a to jednak pro výchozí rok původního zpracování 
energetické koncepce tj. rok 1998 a také aktuální průměrné ceny tepla podle  internetového 
portálu TZB – info – tyto informace jsou vztaženy k roku 2010.  
 
Z následující tabulky vyplývá, že nárůsty ceny tepelné energie  prognózované v původní 
energetické koncepci města byly  v zásadě reálné. Poněkud mírnější byl nárůst ceny u 
pevných paliv, naopak mírně vyšší nárůst byl u el. energie a zemního plynu.  
 
V případě CZT byl ale nárůst ceny tepla ve skutečnosti podstatně vyšší oproti předpokladům. 
Nedošlo  totiž k naplnění základních předpokladů, za kterých byla cena tepla CZT 
konstruována. Nedošlo k významnějšímu zvýhodnění ceny velkoodběru oproti malým 
odběrům a také se zvýšila sazba DPH pro teplo. Teplo z centrálních plynových kotelen bylo 
zatíženo také ekologickou daní. 
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Vývoj ceny primárního paliva a tepla 
 

cena paliva výhřevnost cena pal. cena tepla 
98 

cena paliva cena tepla 
2010 

palivo 

1988 paliva Kč / GJ Kč / GJ 2010 Kč / GJ 

150 16 hnědé uhlí 
Kč/q MJ/kg 

144 200 250 Kč/q 280 

280 25 černé uhlí 
Kč/q MJ/kg 

165 220 350 Kč/q 320 

420 26 koks 
Kč/q MJ/kg 

227 280 450 Kč/q 450 

0,61 3,6 el-akumul. 
Kč/kWh MJ/kWh 

226 330 1,8 Kč/kWh 540 

0,91 3,6 el-přímotop 
Kč/kWh MJ/kWh 

300 400 2.2 Kč/kWh 670 

4,55 35 zemní plyn 
Kč/m3 MJ/m3 

180 280 9,1 Kč/m3 400 

220 1 CZT 
Kč/GJ MJ/MJ 

220 320 410 Kč/GJ 410 

 
  
Z portálu TZB-info jsou převzaty také údaje o aktuálních průměrných ročních nákladech na 
vytápění bytu podle použitého paliva. Zvažovaná úroveň spotřeby tepla je 65 GJ za rok. 
 

ROČNÍ  NÁKLADY  NA  TOPENÍ
Kč / rok

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000
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Z tohoto přehledu je sice zřejmé, že průměrná cena tepla z CZT je v zásadě  velmi 
konkurence schopná nicméně z dalšího přehledu o rozptylu průměrné ceny v jednotlivých 
krajích podle podkladů Energetického regulačního úřadu je také zřejmé, pokud je v CZT 
použito jako primární palivo zemní plyn, je konečná cena tepla z CZT významně vyšší. 
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Ceny tepla v jednotlivých krajích. Zdroj: ERÚ (2009) 
 

 
 
 
Kromě užitého primárního paliva výslednou cenu tepla ze systému CZT ovlivňuje také řada 
dalších faktorů – konfigurace CZT, technická úroveň zdrojů, jejich účinnost a kvalita 
regulace, topologie a kvalita teplovodních sítí a také míra jejich využití.  
 
Průměrné výsledné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2008 
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Obecně platí, že v kvalitnějším optimálně dimenzovaném a lépe zaregulovaném systému 
CZT, kde jsou instalovány vysokoúčinné kotle, zrekonstruované dobře tepelně izolované 
rozvody, sofistikované regulační systémy, kvalitní dispečerské řízení a elektronicky řízená 
oběhová čerpadla je sice průměrná cena tepla vyšší, ale měrná spotřeba tepla na vytápěnou 
plochu je nižší, takže celkové roční náklady na topení domácnosti jsou potom v konečném 
důsledku také nižší. 
 
Výše ceny tepelné energie je hlavní příčinou odpojování odběratelů od CZT a jejich přechod 
na individuální nebo blokové vytápění, což následně vždy zhoršuje celkovou účinnost a 
hospodárnost provozu stávajících soustav CZT. To potom vede to k dalšímu zvýšení ceny 
tepelné energie a představuje to v konečném důsledku reálnou hrozbu postupného rozpadu 
některých soustav CZT. 
 
 
5. 4. CZT  Šumperk 
 
Z poskytnutých podkladů od provozovatele soustavy CZT v Šumperku jsou uvedeny základní 
souhrnné provozní charakteristiky systému CZT v letech 2004  až 2009 , které dobře 
charakterizují jeho vývoj. Z těchto podkladů je ale možné stanovit pouze souhrnné technické 
údaje, které se mohou lišit v jednotlivých zdrojích a lokalitách. 
 
Je uveden celkový nákup zemního plynu, nákup a vlastní výroba el. energie a také výroba 
tepla a jeho prodej v členění na vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Je uveden také vývoj 
klimatické náročnosti charakterizovaný počtem denostupňů, zajímavý je procentuální vývoj 
míry zateplení vytápěných objektů a také cena tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Ta je 
v celé lokalitě města v souladu s legislativou sjednocena. 
 
 

údaje 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
GJ 301 293 292 092 278 237 251 677 238 821 228 620
m3 8 848 532 8 578 327 8 171 412 7 391 384 7 013 827 6 714 234

Kč/m3 5.34 6.54 8.48 7.76 10.00 10.16
PLYN 

Kč 47 248 989 56 104 341 69 272 799 57 338 081 70 111 968 68 228 584
ÚT 188 207 179 511 170 837 155 098 141 212 129 125
TV 71 711 70 340 70 082 69 616 67 712 63 806výroba 

celkem 259 918 249 851 240 919 224 714 208 924 192 931
účinnost výroby % 86.27 85.54 86.59 89.29 87.48 84.39

ÚT 170 318 164 576 153 430 137 295 126 213 115 201
TV 71 711 70 340 70 082 69 616 67 712 66 099prodej 

celkem 242 029 234 916 223 512 206 911 193 925 181 300
ztráty v rozvodech % 93.12 94.02 92.77 92.08 92.82 93.97

ÚT 153 187 147 884 136 874 123 408 112 268 101 271
TV 70 611 69 090 66 649 66 372 64 764 63 324

TEPLO  

z toho domácnosti 
celkem 223 798 216 974 203 523 189 780 177 032 164 595

  podíl domácností % 92.47 92.36 91.06 91.72 91.29 90.79
výroba MWh 582 543 589 601 594 546
přebytky MWh 199 187 200 223 226 191
nákup MWh 649 671 621 590 582 611
spotřeba celkem MWh 1032 1027 1010 968 950 966

EL. 
ENERGIE 

náklady Kč 1 254 857 1 472 858 1 660 419 1 677 317 1 797 085 1 952 211
D° 3 833.35 3 907.30 3 712.58 3 564.28 3 528.37 3 565.00
ZATEPLENÍ 17% 29% 39% 45% 56% 66%

ÚT 366.60 415.06 500.63 485.90 588.58 605.00CENA TEPELNÉ ENERGIE 
(Kč/GJ) bez DPH TV 333.51 382.34 452.32 433.35 529.99 553.00
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5.4.1. Vývoj výroby a dodávky tepla 
 
Ve sledovaném období došlo k celkovému poklesu dodávky tepla  asi o  60 tis. GJ a to je 
zhruba jedna čtvrtina původní úrovně z roku 2004. Oproti  roku 1997, který byl výchozí pro 
energetickou koncepci města a kdy bylo prodáno asi 356 GJ to znamená pokles dokonce o 
175 GJ a to je až 50% původní úrovně.  Tento pokles spotřeby tepla na vytápění je dán 
jednak zateplováním domů a dál také instalací termostatických ventilů. Současný program  
SFŽP Zelená úsporám tento trend zřejmě ještě urychlí, protože po započítání dotací se 
návratnost zateplení bytových domů významně zkrátí. 
 

VÝVOJ  DODÁVKY  TEPLA  za rok
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5.4.2. Účinnosti  systému 
 
Na  celkovou technickou úroveň CZT, hospodárnost výroby tepla a provoz tepelné sítě  
stejně jako na míru ovlivnění životního prostředí lze usuzovat právě z míry dosažených 
účinností zdrojů a rozvodů. Vývoj těchto globálních ukazatelů za systém celkem je uveden 
v další tabulce. U jednotlivých zdrojů a sítí se ale může lišit. 
 

SATEZA a.s. zemní  plyn výroba tepla 
účinnost 
zdrojů prodej tepla 

účinnost 
rozvodů celk.účinnost 

Šumperk tis. m3 GJ GJ % GJ % % 
2004 8 848.5 301 292 259 918 86.27 242 029 93.12 80.33 
2005 8 578.3 292 092 249 851 85.54 234 916 94.02 80.43 
2006 8 171.4 278 237 240 919 86.59 223 512 92.77 80.33 
2007 7 391.4 251 676 224 714 89.29 206 911 92.08 82.21 
2008 7 013.4 238 806 208 924 87.49 193 925 92.82 81.21 
2009 6 714.2 228 619 192 931 84.39 181 300 93.97 79.30 
 
 
Zajímavý je také vývoj těchto klíčových ukazatelů účinnosti v čase. Z něj je totiž zřejmé, že 
v souvislosti s významným poklesem odběrů v posledním období klesá celková účinnost 
systému a to zejména v  předimenzovaných zdrojích, které jsou často provozovány mimo 
pásmo hospodárného zatížení. U rozvodů je situace do jisté míry odlišná, protože 
s poklesem odběrů klesají také ztráty v rozvodech. 
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VÝVOJ  ÚČINNOSTÍ  SYTÉMU  CZT
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5.4.3.  Vývoj  měrné spotřeby tepla 
 
Vývoj soustavy dobře charakterizují také ukazatele měrné spotřeby tepla na vytápění a 
přípravu teplé vody, které jsou vztaženy k celkové vytápěné ploše. Ta se totiž také v průběhu 
sledovaného období také mění a to zejména vlivem odpojování objektů.  
 
Tato otápěná plocha poklesla ve sledovaném období od roku 2004 asi o 3 960 m2  a to je asi  
o 1% výchozí hodnoty tj . 384 201 m2. 
 
Teplo celkem 
 

    teplo celkem plocha měrná zátěž 
rok GJ m2 GJ/m2 
2004 242 029 384 201 0.63 
2005 234 916 384 201 0.61 
2006 223 512 382 024 0.59 
2007 206 911 382 763 0.54 
2008 193 925 383 076 0.51 
2009 181 300 380 241 0.48 

 
Z toho teplo pro vytápění 
 

  topení plocha měrná zátěž 
rok GJ m2 GJ/m2 
2004 170 318 384 201 0.44 
2005 164 576 384 201 0.43 
2006 153 430 382 024 0.40 
2007 137 295 382 763 0.36 
2008 126 213 383 076 0.33 
2009 115 201 380 241 0.30 

 
Z vývoje měrné spotřeby na topení je zřejmé, že pokles je dán především zateplováním 
domů a instalací poměrového měření a regulační techniky. 
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MĚRNÁ  SPOTŘEBA  VYTÁPĚNÍ
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Závislost měrné spotřeby na míře již zateplených domů je zcela zřejmá také z následují 
tabulky. Pro objektivizaci těchto ukazatelů je uvedena také klimatická náročnost dané topné 
sezony vyjádřená v počtu denostupňů. 
   
 

  denostupně podíl zateplení měrná zátěž 
rok D° % GJ/m2 

2004 3 833 17 0.63 
2005 3 907 29 0.61 
2006 3 713 39 0.59 
2007 3 564 45 0.54 
2008 3 528 56 0.51 
2009 3 565 66 0.48 

 
 

Vývoj míry zateplení a měrné zátěže
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Vývoj dodávky tepla pro ohřev TUV 
 

  TUV plocha měrná zátěž 
rok GJ m2 GJ/m2 
2004 71 711 384 201 0.19 
2005 70 340 384 201 0.18 
2006 70 082 382 024 0.18 
2007 69 616 382 763 0.18 
2008 67 712 383 076 0.18 
2009 66 099 380 241 0.17 

 
Na rozdíl od vytápění je měrná zátěž na ohřev TUV v průběhu sledovaného období téměř 
konstantní bez významných změn. V zásadě tedy objem tepla pro ohřev teplé vody závisí 
především na poklesu počtu odběratelů případně jejich spotřebě teplé vody. 
 
5.4.4.  Stabilita odběratelské základny  CZT 
 
Stabilitu odběratelské základny charakterizuje vývoj otápěné plochy. Ideálním stavem, který 
by kompenzoval pokles dodávky tepla z důvodů zateplování budov by bylo připojování 
nových odběrů tak, jak to požaduje Zákon o ochraně ovzduší č. 86 / 2002  Sb. v paragrafu 3, 
odstavec 8 a také zákon o hospodaření energií č. 406/2006 Sb, v § 6a bod 4c, kdy se 
stanoví povinnost přednostně využívat pro vytápění již existující systém CZT.  Cílem těchto 
nařízení je vždy ochrana ovzduší v dané lokalitě. Je tedy zcela absurdní a naprosto 
paradoxní, že  §3 zákona  č. 86 / 2002  Sb. , který má stabilizovat existující systémy CZT, 
využívají zcela v rozporu se smyslem a záměrem tohoto zákona někteří investoři 
k odpojování od CZT aplikací formulace o technické možnosti a ekonomické přijatelnosti. 
Tyto absurdní tendence vedoucí k destabilizaci systému CZT jsou také v Šumperku. 
 

VYTÁPĚNÁ PLOCHA 

rok UT  
(m2) 

TUV 
 (m2) 

1998 392 012.00 356 698.00 

1999 390 306.00 357 072.00 

2000 389 021.23 356 745.93 

2001 388 552.87 355 545.57 

2002 386 913.38 355 478.88 

2003 386 064.60 355 496.00 

2004 384 200.60 355 209.75 

2005 384 200.60 355 209.75 

2006 382 024.06 355 018.67 

2007 382 763.25 356 564.19 

2008 383 075.65 355 273.53 

2009 380 240.80 352 685.24 
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VÝVOJ  OTÁPĚNÉ  PLOCHY  CZT  
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5.4.5.  Cena tepla 
 
Na vývoj cen energií v EU mělo zásadní vliv přijetí liberalizačních směrnic Evropského 
parlamentu o obecných pravidlech vnitřního trhu elektrickou energií a zemním plynem. 
Promítnutí těchto směrnic do legislativy jednotlivých států vede ke sbližování cen v rámci 
vytvořeného jednotného trhu s elektřinou  a plynem. 
 
Absolutní úroveň cen elektřiny i zemního plynu pro obyvatelstvo při prostém přepočtení 
kursem koruny vůči americkému dolaru je v ČR ještě pořád poněkud nižší než v EU. Pokud 
by byl ale proveden přepočet paritou kupní, síly pak by byly ceny v ČR cca dvojnásobné a to 
znamená, že reálná cena energie je ve skutečnosti pro spotřebitele v ČR podstatně vyšší 
než pro spotřebitele v EU. 
 
Po úplném otevření trhu s energiemi pro všechny kategorie odběratelů, kdy je obecně možné 
si vybírat dodavatele energií se tyto stávají burzovními komoditami se všemi k tomu patřícími 
atributy – tedy také obtížnou predikcí cenového vývoje. Ceny el. energie a zemního plynu  - 
již totiž mají nezvratně spekulativní charakter, nejsou tvořeny objektivní kalkulací nákladů a 
přiměřené marže. Poněkud paradoxně toto ovšem neplatí pro cenu tepla ze soustav CZT, 
která stále podléhá předepsaným kalkulacím, které následně podléhají kontrole ze strany 
Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce. 
 
Z pohledu spotřebitele je ovšem právě cena tepla na vytápění a ohřev teplé vody ze systému 
CZT ta nejzajímavější veličina, která velmi výrazně ovlivňuje úroveň nákladů na bydlení.  
Často srovnávaná je tedy roční úhrada za topení a dodávku teplé vody podle různých 
energetických médií a systémů.  
 
Cena tepla ze systému CZT je určena v první řadě především cenou primárního paliva – 
tedy zemního plynu, která se na celkové ceně tepla podílí téměř ze dvou třetin. Možnost 
výběru dodavatele plynu tak v posledním období nejvýrazněji ovlivnila vývoj průměrné ceny 
tepla. Po období trvalého nárůstu daného jednak růstem ceny plynu na světových trzích, 
zavedením ekologické daně od roku 2008 a postupným zvyšováním DPH z 5% až na 
současných 10%, nastává od letošního roku 2010 změna trendu a v roce 2011 je již na 
základě vhodně nakoupeného plynu kalkulován dokonce výrazný pokles ceny tepla. 
Konečná cena tepla bude ale i nadále ovlivňována také technickou úrovní výroby, provozu a 
rozvodů tepla.  
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Z podkladů dodavatele tepla je uveden vývoj ceny tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a 
také ceny zemního plynu a to včetně vývoje meziročních indexů těchto komodit. Je uveden 
také předpoklad cen na rok 2010 a 2011.  Ceny jsou uváděny bez DPH. 
 

rok topení index teplá voda index plyn index 

  Kč/GJ % Kč/GJ % Kč/m3 % 

2004 367   334   5.34   

2005 415 113 382 114 6.54 122 

2006 501 121 452 118 8.48 130 

2007 486 97 433 96 7.76 92 

2008 589 121 530 122 10.00 129 

2009 605 103 553 104 10.16 102 

2010 550 91 492 89 9.30 92 

2011 500 91 450 91 8.50 91 
 

Vývoj ceny tepla a plynu
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6.   Optimalizace  energií  pro  vytápění  
 
 
Legislativně je tvorba Územní energetické koncepce zakotvena v Zákoně o hospodaření 
energií číslo 406/2000 Sb. konkrétně v § 4.  Podle tohoto Zákona o hospodaření energií si 
obec může pořídit energetickou koncepci v souladu s Nařízením vlády č. 195 / 2001 Sb., 
Cílem energetické koncepce města je na základě vícekriteriálního hodnocení variant rozvoje 
energetického systému stanovit optimální způsob distribuce a užití energie ve městě a také 
ve zvoleném v uzemním obvodu. Výběr rozhodovacích kriterií vychází z cílů Státní a Krajské 
energetické koncepce ale  také z cílů pořizovatele územní energetické koncepce.  
 
Princip a vlastní smysl energetické koncepce tedy spočívá mj. ve vymezení zón města 
s definováním povolených a preferovaných energetických médií. Smyslem energetické 
koncepce je zajistit pro danou oblast města spolehlivé zásobování energií s optimálním 
dopadem na životní prostředí a s minimálními vynaloženými náklady. Toto rozhodnutí musí 
být v souladu se Státní a Krajskou energetickou koncepcí a dál je podepřeno multikriteriální 
analýzou technických, ekologických a ekonomických ukazatelů srovnávaných variant řešení . 
 
Z pohledu energetické koncepce města Šumperk jde o především o rajonizaci území města 
podle užité energie pro vytápění a přípravu teplé vody. V Šumperku je na celém území 
města k dispozici dvoucestné zásobování – prakticky všude je k dispozici elektřina a zemní 
plyn. V oblastech s centralizovaným teplem je zásobování dokonce třícestné. Z technicko – 
ekonomického hlediska se považuje za ideální pouze dvoucestné zásobování – tj. elektřina a 
zemní plyn nebo elektřina a CZT.  Z toho vyplývá, že konkurenční energie pro zajištění 
tepelné pohody bytových domů a staveb občanského vybavení jsou zemní plyn a CZT.  
 
U průmyslových podniků je tento problém složitější a bude individuálně řešen konkrétním 
investorem a proto průmyslové plochy nejsou předmětem energetické koncepce města.  
 
Ve státní  i krajské energetické koncepci je věnována mimořádná pozornost a následně 
doporučení ve zvýšené míře využívat obnovitelné zdroje energie. Tento princip je 
samozřejmě zachován také v energetické koncepci města Šumperk a tyto alternativní zdroje 
jsou na celém území města preferovány a doporučeny k využívání. Toto platí také pro oblasti 
zásobované ze systému CZT. 
 
 
6.1. VARIANTY PŘEDNOSTNÍ ENERGIE 
 
6.1.1. Var. A:  Elektrická energie 
 
Elektrická energie je velmi ušlechtilá forma energie, která je pro řadu technologií 
nenahraditelná. Jednou z jejích charakteristik v místě spotřeby je absolutní ekologická 
čistota, která je ovšem vyvážena emisemi v místech její výroby. Většina el. energie v ČR 
se totiž stále vyrábí v uhelných elektrárnách. 
 
Takto ušlechtilou energii měnit z pohledu primárních zdrojů na nejprimitivnější formu energie 
– tj. teplo, je nehospodárné. Tyto faktory se musí projevit v ceně tepla a dnes je zřejmé, že 
cena této tepelné energie je jedna z nejvyšších. U stávajících přímotopných systémů je 
vhodné uvažovat o přechodu na akumulační systém, eventuelně doplněný tepelným 
čerpadlem, které provozní náklady snižuje na zajímavou úroveň.  
 
Budoucnost ovšem mají klimatizační systémy zejména komerčních ploch, které v létě chladí 
a topí v zimě. Elektrická energie je plně komfortní a dobře regulovatelná.  
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V žádné oblasti Šumperka se neuvažuje s plošným využitím el. energie pro vytápění. 
Bodové užití je naopak možné ve všech oblastech města a to včetně bytové panelové 
výstavby se zavedeným  CZT. V těchto panelových domech ale obvykle není připravena 
vnitřní elektroinstalace a to ani pro průtočný ohřev vody.  
 
 
6.1.2.  Var. B:   Pevná paliva 
 
Z hlediska dostupnosti paliv má v Šumperku odběratel možnost výběru od více dodavatelů, 
což vytváří dostatečné konkurenční prostředí. K dispozici je mostecké i sokolovské hnědé 
uhlí, ostravské černé uhlí i koks. 
 
Plná dostupnost plynu i elektrické energie a cenové dotace těchto energií v minulém období 
způsobily, že v regionu města Šumperka jsou tuhá paliva již z velké části vytěsnána. 
Z cenových rozborů ale vyplývá, že tato tepelná energie je a zřejmě také zůstane nejlevnější.  
 
Nevýhodou je nejvyšší pracnost obsluhy, nutnost likvidace popelovin a znečištění 
domácností. Úplné vytěsnění tohoto druhu vytápění domácností nelze očekávat ani 
v budoucnosti – je to dáno zejména ekonomickou nedostupností rekonstrukce systému 
vytápění pro některé odběratele.  
 
Moderní konstrukce kotlů na zplynování pevných paliv a roštové kotle s několikadenní 
zásobou paliva a vyspělou regulací pro rodinné domky, u nichž je samozřejmostí splnění 
emisních limitů však pevné palivo ze soutěže ani v budoucnosti zcela nevylučují.  
 
 
6.1.3.  Var. C:   Zemní plyn 
 
Tato energie je v Šumperku plně dostupná. Pro vytápění je plně komfortní a dobře 
regulovatelná. Z hlediska primárních paliv je také vhodná. Také doprava ke spotřebiteli je 
optimální - bez ztrát. Nevýhodou je ovšem silně sezónní charakter odběru, který si vynucuje 
budování podzemních zásobníků, které v ČR dosud stále chybí. Další nevýhodou zemního 
plynu je 100 % závislost na dovozu této komodity. Diverzifikace  zemního plynu se podstatně 
zvýšila po vybudování plynovodu ze západní Evropy ( Norsko). Také tento fakt přispěl 
k regulaci cenového vývoje plynu z Ruska. Pro cenu plynu bude ale určující nejen jeho cena 
na světových trzích, ale také kurz koruny. Pro individuální vytápění je tedy zemní plyn jako 
primární palivo  určen plošně pro celý Šumperk. V oblastech se zavedeným a dostupným 
CZT je pro bytové domy a stavby občanské vybavenosti určeno CZT se zdroji na zemní plyn.   
 
 
6.1.4.  Var.  D:    Centralizované zásobování teplem – CZT 
 
V Šumperku není klasické centrální zásobování  teplem - CZT  ve smyslu jedné velké 
výtopny nebo teplárny, systému primárních parních nebo horkovodních rozvodů a 
odběrových výměníkových stanic. Již v minulých letech byla v Šumperku provedena 
decentralizace tohoto systému a byla vybudována soustava plynových kotelen v místě 
původních výměníkových stanic. Teoreticky lze ovšem zvažovat ještě vyšší decentralizaci a 
to až na domovní kotelny nebo dokonce individuální vytápění bytu.  
 
V Šumperku existují tedy tyto zásadní varianty dalšího rozvoje CZT:    
 
• Var. D I – udržet stávající stav s možností rozvoje 
• Var. D II – provést další decentralizaci až na blokové domovní kotelny 
• Var. D III – individuální vytápění bytů plynem 
• Var. D IV – rozšíření CZT 
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Nereálné varianty 
 
 Varianta D III individuálního vytápění bytů plynem není dál rozváděna, protože z hlediska 
stavební dispozice bytů je toto řešení technicky nepřijatelné. Není vyřešen odvod spalin – 
turbokotle s odvodem spalin na fasádu jsou hygienicky nepřijatelné. Toto řešení je 
nevýhodné také ekonomicky, protože odběratel, který se od CZT odpojí musí hradit základní 
složku nákladů na teplo ve smyslu vyhlášky MMR č. 372 / 2001 Sb. § 6, odst.2 a to ve výši 
až 40% u topení a 30% u teplé vody. Nespornou výhodou této teoretické varianty je ale 
možnost individuální regulace. 
 
Varianta D IV dalšího rozšíření CZT je reálná pro případ budování nových vícepodlažních 
bytovek, případně dalších koncentrovaných odběrů tepla v sousedství stávajícího CZT. 
Plošné rozšíření CZT mimo stávající území je však nereálné z technických důvodů – není 
splněna podmínka minimální hustoty odběru, tj. 10 MW/km2 – a dále proto, že v současnosti 
je již většina domovních kotelen plynofikována s moderními systémy regulace.  
 
Nicméně podle platné energetické legislativy je nutné v energetické koncepci města 
respektovat obecnou podporu systémů CZT vyjádřenou zejména v zákonech o ochraně 
ovzduší č. 86/2002 Sb. – a to  konkrétně v §3, odst. 8 a také v zákoně o hospodaření energií 
č. 406/2006 Sb – v § 6a bod 4c, kde je stanovena povinnost u nových nebo 
rekonstruovaných budov přednostně využít dálkové topení ze systémů CZT. Tento princip 
tedy bude také v Šumperku zachován. 
 
 
6.2.   Srovnání reálných variant  rozvoje  CZT   DI  a  DII 
 
Některé obecné vlastnosti CZT jsou pro stávající a také zcela decentralizovanou soustavu 
domovních kotelen shodné: 

• Komfort a pohodlí konečného spotřebitele tepla 
• Srovnatelná možnost regulace odběru tepla 
• Nemožnost odpojení jednotlivých bytů od topných soustav 

 
6.2.1. Výhody var. D I – zachování stávající CZT 
 
1) Možnost kombinované výroby tepla a el. energie 
 
Ve státní i krajské energetické koncepci je jako jedna ze zásadních výhod soustav CZT 
uváděna právě možnost využívání kogeneračních technologií. Ty totiž umožní vyšší 
energetickou účinnost při kombinované výrobě tepla a el. energie. Podstatný přínos 
kombinované výroby elektřiny a tepla je tedy asi o 40 % vyšší využití primárních zdrojů než 
při oddělené výrobě elektřiny a tepla a dále také snížení emisí při úspoře výroby elektřiny 
v klasických systémových elektrárnách ČEZu.   
 
Dalším podstatným argumentem pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla je jistá 
nezávislost ceny tepelné energie na růstu cen energií. Jestliže totiž vzroste cena za plyn a el. 
energii, měla by se zvýšit také výkupní cena el. energie a tím zlevnit cenu tepla. Pro 
odběratele lze použitím kogenerační technologie docílit snížení ceny tepla až o 20 % 
v závislosti na prodeji el. energie. 
 
V současnosti provozované kogenerační jednotky v kotelnách města Šumperk jsou jen velmi  
malých výkonů a jsou navrhovány pouze s ohledem na pokrytí vlastní spotřeby el. energie 
kotelny , tj. asi 20 kWE,. Z hlediska odběru tepla by bylo možné instalovat jednotky řádově 
vyšší, které by pokrývaly celoroční základní odběr tepla z kotelny – tj. spotřebu tepla na 
celoroční ohřev teplé užitkové vody.  
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2) Levnější plyn 
 
Sateza je největším odběratelem plynu ve městě Šumperk – s roční spotřebou asi 7 mil m3 
plynu odebere víc než polovinu odběru zemního plynu z místní sítě – oprávněně lze tedy 
očekávat, že s rozvojem tarifní politiky budou tito významní zákazníci zvýhodňováni. Dál 
bude mít tento významný odběratel plynu daleko lepší pozici jako oprávněný zákazník ve  
výběrovém řízení na dodavatele komodity a dosáhne lepší smluvní ceny.  
 
Dál je dnes zvýhodněna cena tepla daňově o 10 % proti drobným odběratelům - neplátcům 
daně. Při předpokládaném nárůstu cen pro maloodběr a stagnaci nebo krátkodobým 
poklesům cen velkoodběru dosáhne tento rozdíl v ceně komodity zajímavých hodnot a bude 
významným argumentem pro zachování dosavadního CZT. 
 
3) Možnost uplatnění špičkových zdrojů 
 
 Lze předpokládat, že obdobně jako v zahraničí, bude také u nás vzhledem k  nedostatku 
zásobníků plynu v době zimní špičky tarifně omezován odběr plynu – v CZT bude efektivní 
pro tyto špičkové odběry instalovat další hořáky např. na LTO. Tuto možnost řízení a snížení 
špičky dodavatel plynu ocení další tarifní bonifikací.  
 
 
4) Vyšší spolehlivost dodávky tepla 
 
 V centrálních kotelnách je na rozdíl od kotelen blokových instalováno více kotlů. To umožní 
jednak jejich hospodárné řazení, ale v případě poruchy zdroje je k dispozici další kotel – 
výpadky v dodávce tepla z důvodu poruchy na zdroji nejsou zaznamenány. Sateza má 
výhodu řízení kotelen z centrálního dispečinku vybaveného moderní technikou. 
 
5) Hospodárnější provoz 
 
 Provozní účinnost větších kotlů bývá až o 5 % vyšší než menších kotlů domovních kotelen. 
Kvalitní regulace a dodávka tepla do poměrně rozsáhlých systémů s určitou akumulační 
schopností umožňuje trvale hospodárný režim provozu kotlů.  
 
Poměr potřeby tepla v zimě a v létě je až 10 : 1. V centrálním zdroji je z toho důvodu 
instalován kotel menšího výkonu, takže i přes léto dosahuje CZT dobré provozní účinnosti ve 
zdroji. V ideálním případě by tato potřeba tepla měla být kryta plynovým motorem pro 
kogenerační výrobu el. energie. V domovních kotelnách by došlo instalací dvou kotlů 
k prodražení kotelny, a proto je jeden velký kotel provozován celý rok ovšem mimo pásmo 
dobré provozní účinnosti  - při zatížení kotle na 10 % jmenovité hodnoty klesá provozní 
účinnost až  pod 70 %.  
 
 
6) Ekologické  spalování 
 
Větší kotle centrálního zdroje mají nejen vyšší účinnost ale také nižší emisní limity. Je 
vyžadována větší péče na kontrolu a seřízení hořáků. Vyšší komín centrální kotelny zaručuje 
lepší rozptylové podmínky spalin. 
 
Tyto závěry byly jednoznačně prokázány ve studii firmy  ATEM Praha, která provedla  
vyhodnocení  emisní bilance pro konkrétní lokalitu Temenice se závěrem, že emise 
domovních kotelen budou ve všech případech vyšší než emise z rekonstruovaného 
centrálního zdroje bez ohledu na účinnost nebo emisní třídu nových zdrojů. Odpojení 
vytápěných domů a budování nových kotelen je tedy emisně nepříznivé. 
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6.2.2.  Nevýhody var.  DI – stávající CZT 
 
1) Možnost  zneužití  monopolního postavení  dodavatele  tepla 
 
 Město si musí vytvořit a zachovat mechanismy pro spolupráci a účinný systém kontroly 
provozovatele tepelných zařízení s cílem udržení a zlepšení technického stavu výroby a 
rozvodů tepla, zajištění prostředků na obnovu a dosažení přijatelné ceny tepla. Toto je 
zřejmě nejsložitější úkol eng. managementu města – najít rovnováhu mezi cenou tepla, 
kterou platí obyvatelé a zajištění dobrého technicko-ekonomického stavu soustavy CZT.  
 
2) Ztráty v teplovodech  
 
 Na rozdíl od zcela decentralizované soustavy, kde je rozvod plynu až k domovním kotelnám 
prakticky bezztrátový, v centralizované soustavě existují ztráty v přenosech tepla. Jejich 
velikost je dána rozlohou teplovodů, ale také kvalitou jejich izolace. Vzhledem k existenci 
měření tepla na zdroji a patách objektů lze přesně stanovit velikost ztrát pro ústřední 
vytápění. V Šumperku se pohybují tyto ztráty v průměru do 8 %, což je obvyklá hodnota.  
 
Ztráty tepla pro teplou užitkovou vodu nelze u čtyřtrubkového rozvodu přesně stanovit. V 
případě dobrého stavu rozvodů ovšem vzniká víc než 60 % ztrát cirkulací TUV 
v neizolovaných nebo nedostatečně izolovaných vertikálních domovních rozvodech. Tyto 
ztráty v domě budou ale shodné pro obě srovnávané varianty.  
 
 
6.2.3.  Výhody  var. DII  - decentralizace na domovní kotelny 
 
1) Výroba tepla v místě užití 
 
 Odpadají ztráty v přenosu tepla. Dále není nutné vkládat značné prostředky na obnovu 
teplovodů,  jejichž životnost je asi 30 let.  
 
2) Jednodužší smluvní vztah s dodavatelem plynu 
 
 Při menším odběru plynu do 60 tis m3/ rok není třeba sjednávat čtvrtletní diagramy a platit 
sankce za jejich případné nedodržení.  
 
3) Možnost odběratelů ovlivňovat cenu tepla  
 
 Volbou provozovatele, případně vlastním provozováním domovní kotelny ( není nutná  vždy 
licence dle zákona 458 / 2000 Sb.) lze minimalizovat provozní náklady.  
 
 
6.2.4.   Nevýhody var. D II 
 
1) Dražší plyn 
 
U blokových kotelen nelze očekávat významné tarifní zvýhodnění ceny  zemního plynu jako 
pro velkoodběratele.  To  bude ve výhledu znamenat  dražší plyn až o desítky  %. 

 
2)  Nutnost  vkládat  investiční prostředky na vybudování  kotelny 
 
Vybudování domovní kotelny vyžaduje nemalé investiční prostředky – zhruba 1 mil. Kč, které 
by bylo možné  lépe využít např.na zateplení domu a snížení tepelných ztrát . 
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3) Nemožnost instalace kogeneračních jednotek 
 
Problematické bude jak zainvestování této technologie, tak  zejména její provoz z hlediska 
přijatelné hladiny hluku. Ta v nočních hodinách nesmí totiž  překročit  40  dB. 
 
4) Nižší spolehlivost dodávky tepla 

 
 V domovních kotelnách bývá rezerva pohotového výkonu nižší než v soustavách CZT. Bývá 
obvykle instalován pouze jediný kotel a jeho porucha může způsobit vážný problém. 
 
6.3.   Komplexní  srovnání variant 
 
Je provedeno otevřeným matematickým modelem, který umožňuje různým kriteriím přiřadit  
různou váhu. Dále je možné zúžení nebo naopak rozšíření kriterií. Podle zvolených kriterií 
jsou potom varianty seřazeny a výsledné pořadí je dáno prostým součtem bodů – 
nejvýhodnější varianta má nejméně bodů. V  uvedeném srovnání mají všechna kriteria 
stejnou váhu. 

 
čísl
o 

kritérium 
 

VAR  D I 
stávající CZT 

VAR   D II 
blokové  kotelny 

VAR  D III 
ind. vytápění 

1 cena paliva 1 2 3 

2. ekologie spalování 1 2 3 

3. spolehlivost 1 2 3 

4. další investice 1 2 3 

5. ztráty v rozvodu 3 2 1 

6. individuální regulace 3 2 1 

7. monopol dodávky  3 2 1 

8. komfort užití 1 2 3 

9. citlivost na  odpojení odběru 3 2 1 

 CELKEM 17 18 19 

 pořadí 1. 2. 3. 

 
Z tohoto komplexního pohledu je varianta  D I – to je udržení stávající soustavy CZT 
technicky, ekonomicky a také ekologicky nejvýhodnější. 
 
 
6.4. Optimální varianta dodávky tepla 
 
1) Vhodným primárním palivem pro město Šumperk je zemní plyn, který je určen  

k plošnému  využití ve všech částech města. V oblastech se zavedeným a dostupným 
CZT je pro bytové domy a stavby občanské vybavenosti určeno pro vytápění a přípravu 
teplé vody CZT se zdroji na zemní plyn. Z pohledu efektivnosti využití primární energie je 
optimální instalace kogenerační technologie. 

 
2) Elektrická energie je k dispozicí pro bodové využití k vytápění ve všech částech města 

včetně oblastí s CZT. Z hlediska využití primární energie a ekologickým důsledkům 
v místě výroby el. energie ale není užití této nejušlechtilejší energie pro vytápění 
efektivní. Tomu bude v budoucnosti také zřejmě odpovídat cena přímotopného vytápění. 
Výhodnější je akumulační nebo hybridní  vytápění, které využívá relativního přebytku el. 
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energie v nočním poklesu odběru. To se zřejmě projeví v tarifní politice, která akumulační 
systémy s odběrem pouze v nízkém tarifu poněkud zvýhodní. Přijatelné bude zejména 
využití bivalentních  elektrických tepelných čerpadel , které efektivně využívají 
obnovitelné geotermální energie nebo energie vzduchu. 

 
3) V oblastech s CZT musí být tento systém zachován a nesmí se připustit destabilizace 

odběratelské základny . Budování domovních kotelen a individuální odpojování od CZT 
je nepřípustné, protože vždy zhoršuje emisní situaci ve městě (nový zdroj ) a dál 
poškozuje prakticky všechny další odběratele CZT. Vždy se totiž zvýší konstantní a na 
objemu vyrobeného tepla nezávislé náklady. To ve svém důsledku zákonitě vede ke 
zdražení tepla  a tedy zásadnímu zhoršení pohody bydlení v domech, které zůstanou na 
CZT připojeny.  Tento závažný závěr se týká poloviny obyvatel města Šumperka – tedy 
těch, kteří žijí v bytových domech vytápěných ze systému CZT města. 

 
4) Důležité je zachovat vliv obce na klíčové operace provozovatele CZT- to je zejména 

stanovení cen tepla pro obyvatele, plán investic a oprav a koncepce provozu CZT. 
Klíčové  je přitom zabránění nežádoucím přesunům majetku mimo kompetence obce 
například nevhodnou investiční politikou. Tímto přístupem je možné omezit možnost 
zneužití přirozeného monopolu dodavatele tepla. 

 
5) Obnovitelné a netradiční zdroje tepla tj. zejména tepelná čerpadla, solární technologii 

jak pro ohřev teplé užitkové vody tak pro vytápění , dále například fotovoltaické články a 
další netradiční technologie je možné využívat ve všech základních sídelních jednotkách 
včetně oblastí s centrálním teplem . 

 
 
6.5.  Doporučení  a závěr : 
  
Územní plán města Šumperk bude řešit závazné užití forem energie na vytápění pouze 
v těch lokalitách města, kde je již v současnosti zavedeno stávající vytápění budov z CZT a 
v lokalitách kde je CZT výhledově dostupné. 
  

V lokalitách, kde je zavedeno nebo kde je dostupné CZT, je možné pro vytápění 
bytových domů a budov občanské vybavenosti využít pouze CZT, obnovitelné 
zdroje a elektrickou energii. 
 
Závěr energetické koncepce platí pro stávající bytové domy a další objekty 
připojené na CZT včetně nově budovaných střešních nadstaveb těchto objektů.  
 
Přiměřeně bude závěr energetické koncepce uplatněn také u nových staveb 
budovaných v blízkosti a dosahu stávajících sítí CZT, kde bude připojení na 
CZT technicky možné a ekonomicky přijatelné. 

 
 
7. Vývoj stavu ovzduší 
 
V Šumperku je problematice kvality životního prostředí věnována dlouhodobá a systematická 
pozornost. Je zpracován dlouhodobý Program zlepšení kvality ovzduší města Šumperka, 
který  je každoročně aktualizován a vyhodnocován. K tomu jsou využita zejména data 
z kontinuálního imisního monitoringu prováděného v Šumperku na stanicích ČHMÚ a 
EKOVIA, zahrnuty jsou podklady z databáze REZZO vedené ČHMÚ a konečně jsou využity 
údaje MěÚ Šumperk z evidence středních zdrojů a vybraných malých zdrojů. Poslední 
vyhodnocení Programu zlepšení kvality ovzduší města Šumperka bylo provedeno firmou 
Ekotoxa s.r.o.  Brno v Situační zprávě z listopadu 2009.   
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Z pohledu energetické bilance města je pro vývoj  emisí zásadní ten fakt, že v kategorii 
velkých i středních zdrojů  REZZO 1 a  2  prakticky zmizela tuhá paliva. Mimo domácností 
jsou tuhá paliva pro vytápění využívána již pouze v domovních kotelnách do 200 kW firem 
EKODO, SAN JV a v hotelu Grand. Prakticky všechny významné tepelné zdroje v Šumperku 
tedy již využívají ekologické palivo – zemní plyn. 
Z pohledu spotřeby tuhých paliv tedy jsou dnes největším problémem drobné málo účinné a 
nízkoemitující zdroje domácností. Evidence těchto nejmenších zdrojů je také nejobtížněji 
podchycená. Vychází se z matematických modelů ČHMÚ, které jsou ale navázány na 
statistické výsledky sčítání  domů a bytů prováděné s desetiletou periodicitou. Vypovídací 
schopnost těchto podkladů je tedy v tomto období již omezená. 
 
7.1.   Zdroje nad 5 MW  -  REZZO I. 
V této kategorii těchto bodově sledovaných zdrojů je uveden podrobný přehled emisí 
evidovaných zdrojů podle podkladů ČHMÚ  Praha pro dostupný rok 2007. Po plynofikaci 
kotelen PARS - DMN a závodu Hedva 09 zaniklo v této kategorii energetických zdrojů užití 
tuhých paliv. Ani  kapalná paliva již nejsou užívána pro vytápění v depu ČD. S tímto vývojem 
palivové základny velkých zdrojů souvisí řádový pokles emisí tuhých částic a oxidů síry 
oproti výchozímu stavu v roce 1998. 
 

       REZZO  I   adresa P inst. Emise   tun / rok 

2007 Šumperk MW tuhé SO2 NOx CO 
PARS  nova  a.s. Žerotínova  56 12,6 0,46 0,02 3,96 0,66 

CEMBRIT  CZ,  a.s. Příčná  26 8,9 0,24 0,01 1,55 0,06 

ABA   Šumperk  s.r.o. Zábřežská  73 5,2 0,09 0 0,31 0,03 

NEMOCNICE   Nerudova  41 13,7 0,03 0,02 4,36 0,35 

SATEZA   K  2 Temenická  25 5,7 0,01 0,01 2,09 0,01 

SATEZA   K 12 Č S A   38 8,7 0,01 0,01 0,95 0,06 

SATEZA   K  8 Erbenova  12 7,7 0,02 0,01 1,69 0,01 

SATEZA   K  9 Poděbradova  9 7,7 0,02 001 1,82 0,01 

ZDROJE    REZZO  I     CELKEM    tun / rok 0,890 0,076 16,73 1,173 

 

7.2.  Zdroje  od  200 kW  do  5  MW - REZZO II.  
Také v této kategorii zdrojů došlo k výraznému poklesu podílu tuhých paliv a snížení emisí. 
Podklady jsou převzaty z  registru  REZZO 2 a situační zprávy Programu zlepšování kvality 
ovzduší ve městě Šumperk. 
 

emise   t / rok 
rok TL SO2 NOx CO CxHy 

2003 2,98 7,73 22,26 31,81 17,64 

2004 2,38 6,77 20,48 23,34 16,01 

2005 2,18 6,97 19,33 17,76 16,33 

2006 2,93 6,30 17,90 14,68 7,94 

2007 2,28 3,69 18,45 8,17 5,51 
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 7.3.  Malé  zdroje ( do  0,2 MW ) a  domácnosti 
 
Podklady pro výpočet emisí jsou převzaty z energetických bilancí města a jsou zvažovány 
emisní faktory  MŽP v tunách na GJ v palivu, které respektují také průměrné účinnosti 
spalování. Evidence těchto malých zdrojů je nejméně průkazná, emise podle ČHMÚ jsou 
založeny pouze na výpočtových modelech s omezenou vypovídací schopností.  
 
Po dokončení plynofikace a ekologizace velkých a středních zdrojů se právě malé zdroje tj. 
rodinné domky a další drobné kotelny s výkonem do 200 kW stávají největšími zdroji emisí 
v Šumperku. Pro názornost jsou v grafických přílohách uvedeny zvlášť rodinné domy. 
 
7.4.  Celkový přehled  
 
V další tabulce je uveden celkový přehled o emisích podle jednotlivých kategorií zdrojů a 
také grafické znázornění podílů na jednotlivých emisích. 
 
 

REZZO EMISE ČU HU koks dřevo LTO ZP BP LPG Celkem 

  tuhé           0.89     0.89

  SO2           0.076     0.076

1 NOx           16.73     16.73

  CO           1.173     1.173

  CxHy           53.953     53.953

  CO2                   

  tuhé           2.284     2.284

  SO2           3.694     3.694

2 NOx           18.45     18.45

  CO           8.172     8.172

  CxHy           5.511     5.511

  CO2                   

  tuhé   6.3      0.7     7

  SO2   12.7      0     12.7

3 NOx   4.6      5.8     10.4

  CO   25.1      16.2     41.3

  CxHy   8      0.6     8.6

  CO2                   

  tuhé   6.3 0 0 0 3.874     10.174

  SO2   12.7 0 0 0 3.77     16.47

  NOx   4.6 0 0 0 40.98     45.58

celkem CO   25.1 0 0 0 25.545     50.645

  CxHy   8 0 0 0 60.064     68.064

  CO2                   
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STRUKTURA  TUHÝCH  EMISÍ

REZZO I
9% REZZO II
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53%

 

STRUKTURA  EMISÍ  SO2

REZZO I
0%rod. domy

60%

REZZO II
22%

REZZO III
18%

 
 
 

STRUKTURA  EMISÍ  NOx

REZZO III
5%

REZZO I
37%

rod. domy
18%

REZZO II
40%

 

STRUKTURA  EMISÍ  CO

REZZO I
2%

REZZO II
16%

REZZO III
19%

rod. domy
63%

 
 
 
Vývoj emisí v okrese Šumperk 
 
Z dostupných podkladů ČHMÚ jsou pro přehled, srovnání a orientaci uvedeny také  
souhrnné vývoje emisí podle statistik jednotlivých kategorií REZZO za celý okres Šumperk. 
 
 

emise  tun / rok    REZZO  1 
rok TZL SO2 NOx CO 
2003 85.5 537.8 332.4 254.5 
2004 40.8 269.2 343.5 141.0 
2005 56.6 277.8 321.3 84.7 
2006 47.2 212.8 235.0 83.2 
2007 50.9 202.8 248.6 102.3 
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emise  tun / rok   REZZO  2 
rok TZL SO2 NOx CO 
2003 195.8 110.4 98.4 243.4 
2004 170.0 150.3 122.7 186.8 
2005 123.6 136.0 76.6 106.0 
2006 189.7 122.8 88.1 137.4 
2007 194.7 106.9 74.8 92.3 
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emise  tun / rok   REZZO 3 
rok TZL SO2 NOx CO 
2003 267.4 353.9 145.5 1187.8 
2004 279.5 429.6 156.0 1270.3 
2005 292.5 455.2 173.0 1385.9 
2006 270.6 410.5 155.7 1215.1 
2007 254.5 379.4 150.1 1174.4 

 

VÝVOJ  EMISÍ  REZZO 3  
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0

500

1000

1500

2003 2004 2005 2006 2007

tu
n 

/ r
ok

TZL SO2 NOx CO

 
 
Emise  PM10 
 
S postupným vytěsnáním tuhých a kapalných paliv z energetické bilance města Šumperka 
souvisí také ten fakt, že největší pozornost sledování emisí z provozu kotelen se přesunuje 
z dříve přednostně vyhodnocovaných oxidů síry a dusíku zejména na emise tuhých 
znečisťujících prachových částic – přesněji na suspendované částice velikostní frakce menší 
než 10 μm – tj. PM10. 
 
Vysoký – asi 50 % podíl - na emisích tuhých znečisťujících částic mají mobilní zdroje 
REZZO4 (doprava )  ale další nejvýznamnější podíl připadá právě na malé zdroje REZZO 3. 
Vývoj průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10  a to včetně  počtu 
překročení 24 hodinového limitu  50 μg/m3 je uveden v další tabulce. Roční imisní limit podle 
NV č. 597/2006 Sb. je  40 μg/m3 – reálně dosahované hodnoty naměřené přímo v Šumperku 
se tedy  těmto limitům již velmi těsně blíží. Povolený počet překročení 24 hodinového 
průměru 50 μg/m3 je stanoven na maximálně 35 x za rok a byl tedy ve dvou posledních 
sledovaných letech poměrně výrazně překročen – prakticky o 100%. Téměř všechna 
evidovaná překročení limitů se koncentrují do topné sezóny. 
 

rok PM10 počet překročení 
  mikrogram / m3 24 hod. limitu 

2005 40.2 104 

2006 29.0 25 

2007 35.4 27 

2008 36.7 70 

2009 36.3 66 

limitní hodnoty 40.0 35 
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KONCENTRACE  PM10
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8.   Doporučení  a  závěr 
 
Závěr aktualizované energetické koncepce města Šumperk po jejím odsouhlasení orgány 
města je následně možné zařadit do závazné části územního plánu. V územním plánu města 
tak budou vymezena území s konkrétně definovaným způsobem vytápění budov a to 
v souladu se závěry energetické koncepce města Šumperk takto: 
 

V lokalitách, kde je zavedeno nebo kde je dostupné CZT, je možné pro vytápění 
bytových domů a budov občanské vybavenosti využít pouze CZT, obnovitelné 
zdroje a elektrickou energii. 
 
Závěr energetické koncepce platí pro stávající bytové domy a další objekty 
připojené na CZT včetně nově budovaných střešních nadstaveb těchto objektů.  
 
Přiměřeně bude závěr energetické koncepce uplatněn také u nových staveb 
budovaných v blízkosti a dosahu stávajících sítí CZT, kde bude připojení na 
CZT technicky možné a ekonomicky přijatelné. 

 
Protože tedy v částech města se zavedeným systémem CZT je podle této energetické 
koncepce možné také připojení na obnovitelné alternativní zdroje energie a také energii 
elektrickou, nejsou touto aktualizovanou energetickou koncepcí v principu nijak omezeny 
předpisy o ochraně hospodářské soutěže.  
 
Po zakomponování tohoto závěru do územního plánu města s vymezeným územím v němž 
bude konkrétně stanovena přípustná energie pro vytápění bude mít Odbor výstavby obecně 
závazný a plně relevantní nástroj k realizaci schválené místní energetické koncepce.  
 
Tím bude obecně nahrazen stávající zavedený systém individuálního zpracovávání 
odborných posudků soudních znalců na jednotlivé žádosti investorů o odpojení od soustavy 
CZT nebo také pro posouzení nevyužití možnosti připojení nových odběrů k CZT 
v připravovaných projektech. 
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Toto doporučení a závěr energetické koncepce města Šumperk je zcela v souladu s platnou 
energetickou koncepcí Olomouckého kraje, ze které jsou uvedeny následující citace (souhrn 
kap. 5 str. 72 ): 
 
 

1. Ve městech, kde jsou vybudovány rozvody centralizovaného zásobování teplem, 
musí být tyto rozvody zachovány. Protože má změna vytápění z CZT na jiný 
způsob vytápění nepříznivý dopad na imisní situace v místě, je z hlediska krajské 
ÚEK taková změna nevhodná. 

 

2. Likvidací soustav CZT se snižuje potenciál pro rozvoj kogenerace a decentralizace 
výroby elektřiny, která je velmi významným prvkem posílení bezpečnosti zásobování 
elektřinou v krizových situacích. 

 

3.  Pokud se jedná o připojení nových odběratelů, je podle zásad uvedených v ÚEK 
třeba   dát přednost způsobům vytápění způsobujících nižší imisní zátěž okolí, pokud 
je toto řešení ekonomicky dostupné, tj. výsledná cena tepla je cena v místě obvyklá. 
Při volbě zasíťování rozvojových území je ekonomicky dostupné zásobování z CZT 
dáno možností dosáhnout přiměřenou cenu tepla pro spotřebitele. Přiměřenou cenou 
se rozumí, že kalkulovaná cena ze sítě CZT na patě objektu  bude na 
úrovni kalkulované ceny tepla vyráběného z plynu (při uvažování všech nákladů, 
pořizovacích i provozních). 

 
4.  V energetické koncepci Olomouckého kraje jsou dál mj. také stanoveny tyto základní 

zásady využití paliv a energií:  Ve městech je k vytápění upřednostňováno využití 
CZT před zemním plynem.  

 
Tato doporučení a závěry Energetické koncepce města jsou také zcela v souladu se 
zpracovaným Programem ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka. Tento Program totiž 
ve své analýze hodnotí zpracovanou Energetickou koncepci města Šumperk, která 
doporučuje jako vhodné primární palivo zemní plyn a zároveň doporučuje zachovat stávající 
systém CZT a nepřipouští destabilizaci odběratelské základny jako silnou stránku a dobrou 
příležitost ke zlepšení ovzduší v Šumperku. 
 
Nicméně žádná legislativní ani administrativní ochrana stávajícího systému CZT ve městě 
Šumperk ho neochrání před destabilizací odběratelské základny, pokud nabízená cena tepla 
nebude konkurenceschopná. Je proto stěžejním úkolem energetického managementu 
vlastníka – tj. města Šumperk a provozovatele CZT efektivně využít všech výše zmíněných 
výhod a předností systému CZT zejména v oblasti nákupu zemního plynu, zvyšování 
technické úrovně zdrojů i rozvodů tepla. To potom umožní nabízet  teplo z CZT za zajímavé, 
ekonomicky plně konkurence schopné a přijatelné ceny.  
 
 
 
 
 
V Šumperku , září  2010  
         Ing. Jiří  Skrott 
         energetický auditor 
         Komenského 14 
         Zábřeh 
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Oblasti se zavedeným centrálním zásobováním teplem 
 

ve městě    
 

Šumperk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: 
 
- - - - - -     hranice  oblasti  CZT 
 
_______    teplovody 
 
 
    ◙      kotelny 


