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Úvodní poznámka 
České Budějovice jako statutární město, na základě povinnosti uložené §4, 
odst.2, Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb, s účinností od 1.1.2001 a 
v souladu s prováděcím předpisem k tomuto zákonu – nařízením vlády č. 195 ze 
dne 21. května 2001 zadalo pořízení územní energetické koncepce.  
V roce 2003 tak byl společností SEVEn vypracován strategický materiál 
obsahující komplexní podklady pro rozhodovací procesy zastupitelů města 
České Budějovice v oblasti energetického zásobování území statutárního města.  
Od roku 2003 došlo k řadě podstatných změn nejen v rámci energetického 
hospodářství města České Budějovice, ale i zejména v jeho vnějším okolí, na 
které je nutné reagovat. 
V současné době je na základě vývoje společnost, a dalších vlivů připraveno 
několik zásadních projektů týkajících se energetické bezpečnosti, soběstačnosti, 
šetrnosti k životnímu prostředí a maximalizace energetické efektivnosti. 
Na základě těchto vstupních podmínek zadal magistrát České Budějovice 
vypracování Aktualizace Územní energetické koncepce, jejímž cílem je nejen 
zhodnotit dosavadní vývoj energetické potřeby v řešeném území a již provedené 
kroky k naplňování závěrů ÚEKČB, ale zejména aktualizovat záměry a závěry 
definované v ÚEKČB. 
Současně tato aktualizace (dále jen AÚEKČB) vychází ze závěrů a je v souladu 
s aktuálním zněním státní energetické koncepce z roku 2004 a současně reaguje 
na předloženou verzi její aktualizace z roku 2010. 
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1 .  P O P I S  A  Z H O D N O C E N Í  
S T Á V A J Í C Í H O  S T A V U  

1.1. Úvod 
Energetická koncepce statutárního města České Budějovice byla 
zpracovávána v období vstupu České republiky do EU a ve své době byla 
přínosným a progresivním materiálem. S vývojem energetické strategie 
EU a požadavků řešeného území byla zpracována tato aktualizace, která 
se zaměřuje na otázky energetické strategie kraje především z pohledu: 
a) Dlouhodobého směřování Energetické koncepce s posouzením 
souvislostí s globálním vývojem v dodávkách energie, růstem požadavků 
na ochranu životního prostředí, s Energetickou politikou EU a dalších 
strategických informací, 
b) Konkrétních požadavků a potřeb města České Budějovice s 
důrazem na praktickou využitelnost Energetické koncepce v následujících 
letech. 
c) Stanovení limitujících a referenčních vlivů na trvale udržitelný 
provoz energetického systému Teplárny České Budějovice a.s. ve vztahu 
k realizaci zásobování města teplem z jaderné elektrárny Temelín 
 
Aktualizace je řešena jako samostatná zpráva zaměřená na příslušné 
aktualizované oblasti. Odkazy na odpovídající části původní koncepce 
jsou uvedeny v textu. 
Aktualizace sleduje obsahovou strukturu původní verze Územní 
energetické koncepce a doplňuje jednotlivé kapitoly původní koncepce o 
nové skutečnosti, nebo záměry. 
 
Současný stav spotřebitelských energetických systémů vyplývá ze 
základního popisu provedenému v ÚEK. Jedním ze zásadních vlivů na 
dílčí změny v energetické náročnosti bytových i ostatních objektů na 
území města jsou jednotlivé podpůrné programy ČR a EU. V oblasti 
bytového hospodářství se jedná především o program panel a zelená 
úsporám, v oblasti školství a sociální péče dotační tituly SFŽP. 
V oblasti cen vstupujících energií se do očekávaných průběhů ceny 
energetických komodit projevují mezinárodní události (Havárie jaderného 
reaktoru ve Fukušimě, vojenský zásah v Libyi). 
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1.2. Energetická politika Evropské 
unie a její vliv na Českou 
republiku 

Energetická politika EU se v posledních letech vyprofilovala směrem k 
aktivnějšímu řešení problémů spotřební strany energetické balance. Tomu 
odpovídají I významné směrnice zaměřené na budovy a na užití energie 
schválené v letech 2004 až 2006. Spolu s tím jsou neustále upřesňována 
a prohlubována pravidla fungování liberalizovaného evropského trhu s 
energií. Energetická politika EU má podle Ústavní smlouvy za cíl: 

• zajistit fungování trhu s energií, 
• zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii, 
• podporovat energetickou účinnost a úspory energie, jakož i rozvoj 

nových a obnovitelných zdrojů energie. 

Otázka stanovení podmínek pro využívání energetických zdrojů i volby 
mezi různými energetickými zdroji je zachována v pravomoci členských 
států. Prvotním cílem evropské energetické politiky je zajistit stabilní 
dodávky energie a současně spotřebitelům poskytnout možnost 
nakupovat elektrickou energii, plyn či pohonné hmoty, apod. za dostupné 
ceny, a to vše při respektování ochrany životního prostředí. Energetika je 
jako jeden z klíčových sektorů evropské ekonomiky životně důležitá pro 
konkurenceschopnost a prostřednictvím ní pro realizaci Lisabonské 
strategie, dále pro naplňování závazků vyplývajících z Kjótského protokolu 
a rovněž významná je i z hlediska zajištění evropské bezpečnosti. 
K naplnění definovaných cílů je potřeba realizovat tyto priority: 

• Zvýšit energetickou účinnost, 
• Dosáhnout správně fungujícího jednotného vnitřního trhu pro plyn a 

elektrickou energii ku prospěchu všech občanů, 
• Podporovat obnovitelné zdroje energie, 
• Posilovat jadernou bezpečnost, 
• Zabezpečit dodávky energie do Evropy a dále rozvíjet mezinárodní 

spolupráci v energetice, 
• Zlepšovat vztah mezi energetickou politikou a oblastmi životního 

prostředí a výzkumu. 

1.3. Zvýšení energetické účinnosti 
Energetická účinnost je klíčovým pojmem aktuální energetické politiky 
Evropské komise a s největší pravděpodobností zůstane i v blízké 
budoucnosti. 
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Je všeobecně přijímáno, že Evropská unie může ušetřit až 20 % své 
energetické spotřeby. I když se podaří realizovat pouze část tohoto 
potenciálu, dojde ke zvýšení evropské konkurenceschopnosti, k posílení 
bezpečnosti dodávek energií a k růstu šancí na splnění Kjótského 
protokolu.  
Budoucí politiku Evropské unie v oblasti úspor energií a posilování 
energetické účinnosti nastínila Zelená kniha EU o energetické účinnosti. 
Při této příležitosti komisař Piebalgs upozornil, že pokud by nebyla přijata 
žádná dodatečná opatření, spotřeba energie v EU by v příštích 15 letech 
stoupla minimálně o 10 %. Navíc, EU bude podle odhadů v roce 2030 
závislá ze 70 % na dovozu veškeré energie (z toho 90 % ropy a 80 % 
dovozu plynu) ze zahraničí. 
Zelená kniha proto naznačuje řadu možností, jak dosáhnout cíle do roku 
2020 uspořit 20 % spotřeby energie v EU prostřednictvím změny chování 
spotřebitelů (např. výměna starého bojleru, pravidelné kontroly tlaku 
v pneumatikách aut či kvalitní izolace střechy rodinných domků) a širšího 
zavádění účinnějších technologií v podnikatelské sféře. 
Pro realizaci úsporných opatření domácnostmi i podniky je však zapotřebí, 
aby veřejná správa představila dostatečné motivační pobídky. 
V rámci Zelené knihy je navrhováno, aby členské státy povinně 
zpracovávaly pravidelné roční plány energetických úspor, které pak budou 
pečlivě aplikovat pod dohledem EU. Mají zahrnout lepší informace pro 
občany, lepší označování energetické spotřeby na výrobcích, ale i daňové 
nástroje, jako postihy plýtvačů a úlevy spořičům, státní podpory i evropské 
fondy lépe cílené na energetickou účinnost či vylepšení směrnice o izolaci 
budov. Výstupem Zelené knihy je i vydání konkrétnějšího akčního plánu, 
který definuje jednotlivé legislativní akty k provedení potřebných opatření. 
Novela vyhlášky č. 148/2007 Sb. (vyhláška o energetické náročnosti 
budov) – důvod novely : přijetí EPBD II 
Dne 19. května 2010 schválena Směrnice č. 2010/31/EU, tzv. EPBD II 
(Energy Performance of Buildings Directive), nahradila stejnojmennou 
směrnici č. 2002/91/EC z roku 2002. Novela přesněji definuje povinnosti 
jednotlivých států včetně termínů plnění i sankcí. 
Má za cíl výrazně snížit spotřebu energie v budovách: 

• Požaduje přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie 
• Zavádí min. energetické standardy při rekonstrukci budov 
• Motivuje k rozšíření a zveřejňování energetických průkazů budov 
• Vytváří podmínky pro přísnější požadavky na TZB 
• Předjímá (významné) využití obnovitelných zdrojů v budovách 

1.3.1. Požadavky na nové budovy dle 
EPBD II 

Směrnice neposkytuje přesnější definici budovy s téměř nulovou 
spotřebou, pouze vyžaduje, aby „spotřeba energie byla velice nízká“. 
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Zároveň by spotřeba energie takové budovy měla být ve „značném 
rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Konkrétní definici a číselnou 
úroveň stanoví každý členský stát s přihlédnutím k místním podmínkám. 
Při stanovení požadavků na minimální energetickou náročnost se 
vyžaduje použití nákladového optima pro každý stát. Vyjmutí z povinnosti 
plnit minimální požadavky na energetickou náročnost bude možné jen pro 
takovou skupinu budov, (typ budov), kde se prokáže, že plnění těchto 
požadavků není ekonomické (např. památkově chráněné budovy, málo 
obývané budovy apod.) 

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie by měly 
splňovat: 

• Spotřeba energie nejvýše na úrovni pasivního domu, nebo ještě 
přísnější. Měrná roční potřeba tepla na vytápění by tedy měla být v 
rozsahu 0-15(bytový), nebo 0-20(rodinný dům) kWh/m2 podlahové 
plochy. 

• Navíc budou muset být splněny další parametry celkové 
energetické náročnosti budovy, konkrétně směrnice zmiňuje např. 
spotřebu primárních energetických zdrojů. 

• Většina spotřeby energie by měla být pokryta z obnovitelných 
zdrojů, nejlépe přímo integrovaných do budovy. 

1.3.2. Požadavky na stávající budovy dle 
EPBD II 

Minimální energetickou náročnost budou muset splnit všechny budovy, 
které projdou tzv. větší rekonstrukcí. Ta je definována směrnicí variantně 
tak, že jde o rekonstrukci, která se buď  

• týká se více než 25% plochy obálky budovy,  
• nebo investičními náklady přesahuje 25% hodnoty nemovitosti bez 

hodnoty pozemku. 
(členské státy si mohou kriterium vybrat) 

Směrnice potom požaduje: 
• pro rekonstrukce menšího než většího rozsahu - rekonstruované 

části budovy, či prvky budovy musí dosáhnout určitých požadavků 
(např. minimální parametry konstrukčních prvků) 

• pro větší rekonstrukce si pak členské státy mohou vybrat, zda 
požadavky budou stanoveny na budovu jako celek a/nebo na 
rekonstruované části, (požadavek je opět rozhodovat dle nákladově 
optimální úrovně) 
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1.3.3. Změny v povinnostech potřeby 
energetického průkazu dle EPBD II 

Stávající úprava: 
• Pro nové stavby nad 50 m2 podlahové plochy povinnost 

vypracování posouzení splnění min. požadavků na energetickou 
efektivnost a deklarace formou tzv. Průkazu energetické náročnosti 
budovy (PENB), pro získání stavebního povolení splnění min. třídy 
„C“. 

• Vypracování PENB dále povinné pro rekonstruované budovy po 
větší rekonstrukci s podlahovou plochou nad 1000 m2. 

• Provozovatelé budov ve veřejném vlastnictví navštěvovaných 
veřejností jsou povinni umístit PENB na veřejně přístupném místě v 
budově. 

Nová úprava: 
• Povinnost zpracování PENB pro všechny veřejně vlastněné budovy 

nad 500 m2, resp. 250 m2 podlahové plochy, pokud jsou 
navštěvovány veřejností. 

• Povinnost předložení PENB při prodeji či pronájmu budovy, nebo 
její části bez rozdílu osoby vlastníka či pronajímatele. 

1.3.4. Termíny splnění požadavků EPBD 
II 

30. června 2012 - Členské státy (ČS) vypočítají nákladově optimální 
úrovně min. požadavků na energetickou náročnost za použití 
srovnávacího metodického rámce a oznámí EK výsledky těchto výpočtů. 
9. července 2012 – ČS přijmou a zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s články 2 až 18 (tj. veškeré technické 
požadavky, kontrolní orgán), čl.20 (informace) a čl. 27(sankce). 
9. ledna 2013 - ČS budou používat předpisy dle článků 2, 3, 9, 11, 12, 13, 
(tzn. definice, metodika a průkazy energetické náročnosti budov) 17 
(nezávislí odborníci), 18 (kontrolní orgán), 20 (informace) a 27 (sankce). 
9. ledna/července 2013 -Členské státy budou používat předpisy dle článků 
4, 5, 6, 7, 8 (technická část), 14, 15 a 16 (inspekce). 
9. července 2015 - ČS sníží hranici minimální podlahové plochy, kde 
nastává povinnost zpracování a vystavení průkazů u budov vlastněných 
orgány veřejné moci, z 500 m2 na 250 m2. 
31. prosince 2015 - ČS budou používat průkazy energetické náročnosti 
také na ucelené části budov (pokud nebylo zavedeno dříve) 
31. prosince 2018 - ČS zajistí, aby nové budovy užívané a vlastněné 
orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. 
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31. prosince 2020 - ČS zajistí, aby všechny nové budovy byly budovami s 
téměř nulovou spotřebou energie 

1.3.5. Novela vyhlášky 148/2007 Sb. o 
energetické náročnosti budov 

Východiskem k tvorbě novely je stanovení měrné potřeby tepla v bytových 
a nebytových objektech. 
 
Tab. č. 1 - Měrná spotřeba tepla na vytápění v obytných budovách v ČR  

 
 
Náběh povinností bude zřejmě postupný: jeden či více mezikroků. 
 
Nové budovy budou muset plnit velmi přísné požadavky: 

• Shoda je na dosažitelnosti vysokého standardu tepelně-technických 
vlastností nových budov (např. U obvodových stěn < 0.2) 

• Všechny nové budovy budou vybaveny nucenou výměnou vzduchu 
se zpětným získáváním tepla (rekuperace) 

• Rozsah uplatnění obnovitelných zdrojů se diskutuje 
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Tab. č. 2 – Vývoj legislativních tepelně technických požadavků na vnější 
konstrukce budov (součinitel prostupu tepla – U ve W/(m2.K)) 

 

Nejasnosti kolem rekonstrukcí 
Požadavky na konstrukční prvky vs. celkové energetické náročnosti 

• Povinná, nebo pouze doporučená nucená výměna vzduchu se 
zpětným získáváním tepla (rekuperací) 

 
Národní podoba PENB dozná změn. 

• Nově již nebude obsahovat energetické třídy ale jen barevnou 
stupnici s porovnáním vůči optimu - referenční budově (př. SRN) 

• Proti referenční hodnotě pak rovněž hodnoceny i jednotlivá TZB 
(vytápění, chlazení, osvětlení, příprava TV) 

• Vyčíslena nově i vyvolaná primární spotřeba energie a emise CO2 
 

 
 

 

Obr. č. 1 - Ukázka stávající a možné podoby energetického průkazu pro budovy 

Předpokládané dopady přijetí novely vyhlášky 148/2007 
Do roku 2020 se začnou stavět pouze tzv. „budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie“, jejichž potřeba energie na vytápění může činit 10 či 20 
kWh/m2.rok, zřejmě nepřekročí hranici 30 kWh/m2. 
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Technicky umíme takové budovy postavit již dnes a to bez výrazného 
nárůstu investičních nákladů (do 30 %). 
V tomto desetiletí proběhne skutečná technologická revoluce v budovách, 
která přinese násobně rychlejší pokles potřeby energie na topení pro nové 
budovy, než kdykoliv v minulosti. 
Hlavní přínosy se objeví především v desetiletích následujících: energie (a 
tím i platby) za vytápění budov se postupně násobně sníží. 

1.3.6. Směrnice o ECODESIGNU 
Důvody přijetí 
První požadavky na min. energetickou efektivnost vybraných 
„EuP“ (Energy-using Products) zavedeny rámcovou Směrnicí 2005/32/ES 
V listopadu 2009 byla tato směrnice nahrazena novou rámcovou Směrnicí 
2009/125/EC, rozšiřující působnost i na „ErP“ (Energy-relatedProducts) 
Hlavní důvod: přispět ke splnění cílů EU „20:20:20“ do roku 2020 a využít 
významného potenciálu úspor, zejména dosažitelných při účelné užití 
výrobků. 
V souvislosti s přijetím první Směrnice identifikováno 14 skupin výrobků, s 
nimiž se pojí významná spotřeba energie a současně potenciál vyšší 
efektivity provozu: 

• kotle, ohřívače vody, počítače, televizory, stand-by, nabíječky, 
elektromotory, chladící zařízení (komerční i domácí), kancelářské i 
pouliční osvětlení, prací technika, počítače, klimatizace, video 
technika 

Pro 9 ze 14 výrobků již byly do vstupu nové Směrnice přijaty povinné 
standardy min. energetické efektivnosti pro uvedení na trh EU (vydáním 
nařízení EK, tzv. Regulation) 
Proces však pokračuje, v současné době (6/2011)je již vydáno 12 nařízení 
EU (nově čerpadla, set-top boxy ad.) a na dalších více než 30 se pracuje 
(mj. nově začleněny také transformátory, obráběcí stroje, síťové a 
centrální IT, průmyslové pece ad.) 

Ukázka (budoucích) požadavků na minimální energetickou 
účinnost: Elektromotory 
Pro elektromotory přijaty 12/8/2009 zpřísněné požadavky (nařízení EK č. 
640/2009) 

• Zahrnuje asynchronní třífázové motory s kotvou nakrátko o výkonu 
0,75 až 375 kW (mimo např. ty, zabudované do např. čerpadel, 
ventilátorů, nejdou-li samostatně otestovat), 2-6 pólů, do 1 000 V, 
50/60 Hz. 

Od roku 2011 tyto motory jen s min. účinností „IE2“ nebo lepší, od 2015 
pak 7,5-375 kW min. „IE3“, od 2017 pak všechny min. „IE3“ nebo „IE2“ + 
frekvenční měnič 
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• Účinnosti dle metodiky normy „IEC 60034-30“ z 2009 (IE1 = souč. 
standard, IE2 = + několik %, IE3 = 0,85(0,9) x IE2, IE4 = 0,9 x IE3) 

Ukázka (budoucích) požadavků na minimální energetickou 
účinnost: Transformátory 
Požadavky na TR ve fázi dokončené „ověřovací studie“ 

• Již dnes olejové TR kategorizovány dle výše vlastních ztrát (ČSN 
EN 50464-1), v plánu je to samé zavést i pro suché TR (EN 50541-
1) 

• Princip hodnocení samostatně vyčísluje ztráty naprázdno (Ao až Eo) 
a nakrátko (Ak až Dk), nejlepší výrobky na trhu Ao,Bk. 

• Optimalizací řádným dimenzováním (~ 50-60 % jmen. kapacity) a 
výší vlast. ztrát (Ao,Bk) možné docílit nižších ztrát o 30 až 50 %. 

1.3.7. Změny v energetickém štítkování 
vybraných (elektro)spotřebičů 

V květnu 2010 přijata Směrnice 2010/30/EUa návazná prováděcí 
legislativa, hlavní změny: 
 

• mění podobu energetických štítků (štítek je jazykově neutrální -
pouze loga a číselné hodnoty, má nadále 7 tříd ovšem nově může 
být A+, A++ a A+++, viz dále) 

• pozměněn způsob ověřování energetické náročnosti pro chladničky, 
pračky, myčky, aby byl blíže skutečnému užití spotřebiče (např. u 
praček je EEI i pro 40 °C, spotřeba el. vyjádřena za celý rok) 

• hodlá rozšiřovat výrobkové skupiny, jež budou označovány 
energetické štítky (např. nově jsou zavedeny energetické štítky pro 
televizory od 11/2011, v přípravě jsou klimatizace) 
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Obr. č. 2 - Ukázka nové podoby energetického štítku pro pračky (vpravo) a pro 
televizory 

1.3.8. Nové záměry Evropské komise 
v oblasti zvyšování energetické 
efektivnosti EU 

V březnu 2011 byl oznámen nový Akční plán pro energetickou efektivnost 
EU (tzv. EEP 2011), který navrhuje řadu dalších opatření. 
Některá z nich budou kodifikována do nové směrnice, jež má nahradit 
stávající Směrnici 2006/32/ES (tzv. Energy Services Directive“) a Směrnici 
2004/8/ES(o podpoře KVET). 
Intenzivně probíhá příprava; návrh směrnice rozeslán 4/2011 k 
připomínkám oborovým svazům. 
 
Text směrnice zavádí mj. tato opatření: 

• Členské státy si povinně definují cíle v oblasti úspor primární 
energie a bude je monitorovat a snažit naplňovat do roku 2020 

• Veřejný sektor bude nakupovat či užívat výroby, služby a budovy 
splňující kritéria nejvyšší energetické efektivnosti 

• Členské státy zajistí každoroční „energii spořící“ renovaci určité min. 
části (podlahové plochy) budov ve správě veřejného sektoru 

• Členské státy povinně zavedou „national energy saving obligation 
scheme“; bude postaven na závazku dodavatelů energie zajistit 
každý rok úspory ve výši 1,5 % jejich tržního podílu 
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Text směrnice zavádí mj. tato opatření (pokr.): 
• Čl. státy zavedou povinné energetické audity (každé 3 roky) a 

podpoří zavádění „energetických služeb“ 
• Č. státy zajistí řádné měření a úhrady dle skutečné spotřeby a 

zavádění „chytrých měřidel“ 
• Čl. státy vypracují národní plán „vytápění a chlazení“ pro využití 

vysoce účinné KVET a systémů CZT(CH) 
• Čl. státy upraví povolovací procesy u nových tepelných výroben 

elektřiny tak, aby byly jen vysoce efektivní KVET 
• Čl. státy ověří potenciál úspor v distribuci elektřiny, tepla, plynu 
• Směrnice pak rovněž definuje, co je to „KVET“ a vysoce účinná 

KVET 

1.4. Podpora obnovitelných zdrojů 
energie 

Vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie eliminuje negativní změny 
globálního klimatu a zároveň přispívá k posilování konkurenceschopnosti 
prostřednictvím tvorby nových pracovních míst a upevňování evropské 
pozice Lídra v eko-technologiích. 
Základním dokumentem v této oblasti je směrnice 2001/77/EC o podpoře 
elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ta pro EU jako celek stanoví cíl do roku 
2010 dosáhnout 12 % hrubé národní spotřeby energie z obnovitelných 
zdrojů a dále ve stejném období dosáhnout podílu 22,1 % elektřiny 
vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů v rámci celkové spotřeby 
elektřiny. Členské státy se pro dosažení těchto komunitárních cílů definují 
své národní směrné cíle v obou dvou kategoriích. Ty se mohou u 
jednotlivých států lišit v závislosti na jejich přírodních podmínkách. Za 
obnovitelné zdroje jsou považovány vodní, větrné, solární elektrárny a 
zařízení využívající geotermální energie a spalující biomasu. 
Pokud se však nepodaří zlepšit současné trendy, podíl „zelené elektrické 
energie“ nepřesáhne 18 %. K dosažení cílových hodnot se využívá řada 
podpůrných nástrojů. V jednotlivých členských zemích se podpůrná 
schémata liší podle politických priorit daných států a sahají od přímé 
finanční podpory, přes stanovování minimálních výkupních cen vyrobené 
elektřiny až po investiční pobídky či daňové výhody. Ve střednědobém 
horizontu Komise jejich harmonizaci nepředpokládá.  
Kromě ní je dalším rozhodujícím aktem podpory obnovitelných zdrojů 
směrnice 2003/30/ES o podpoře využívání biopaliv anebo jiných 
obnovitelných zdrojů v dopravě. Na jejím základě členské státy musí 
zajistit, aby minimální podíl biopaliv (a jiných alternativních pohonných 
paliv) na energetickém obsahu benzínu a nafty pro dopravní účely činil 2 % 
do konce roku 2005, resp. 5,75 % do konce roku 2010. 
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Mezi legislativní akty k podpoře biopaliv patří i směrnice 2003/96/ES o 
zdanění energetických produktů. Ta umožňuje aplikovat sníženou sazbu 
spotřební daně na biopaliva používaná jako motorové palivo. V současné 
době tento zvýhodněný daňový režim využívá devět členských států, mezi 
nimi i Česká republika. 

1.4.1. Důvody pro přípravu novely 
zákona 180/2005 - Směrnice 
2009/28/ES 

Přijetí nové Směrnice č. 2009/28/ES k podpoře OZE, ruší předchozí 
(Směrnici č. 2003/30/ES) a nově zavádí: 

• namísto indikativních již závazné cíle rozvoje OZE do 2020 
• povinnost zpracování „národních akčních plánů“ k jejich splnění 
• umožňuje propojení systémů podpory mezi čl. zeměmi 
• zpřesňuje záruky původu energie z OZE 
• vyžaduje zaručené či přednostní připojení zařízení na bázi OZE do 

distribučních sítí elektřiny, plynu i tepla 
• definuje „kritéria udržitelnosti“ pro biopaliva a termíny splnění 

Závazné cíle podílu OZE do 2020 pro ČR 
Pro ČR platí dle přílohy směrnice celkové národní cíle určující podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 
2020: 

• Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 
energie v roce 2005 (S2005)     6,1% 

• Cílová hodnota podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě energie v roce 2020 (S2020)  13%  

Důvody pro přípravu novely zákona 180/2005 - Neúnosně 
rychlý rozvoj E-OZE 

• Z důvodu značných problémů vyvolaných dosavadním systémem 
podpory elektřiny z OZE iniciován MPO návrh na zásadní změnu. 

• Připraven nový „zákon o podporovaných zdrojích energie“, dne 
18/5/2011 schválen vládou a 24/5/2011 zaslán do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR (jako tisk č. 369/0). 

Zákon přináší následující změny: 
1. Novela nově kodifikuje podporu tepla z OZE (hlava V, §25-27); 

odkazem na dotační programy kryjící část IN, financované např. z 
EU struktur. fondů nebo z výnosů aukcí povolenek EU ETS III mezi 
2013-2020). 
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2. Novela omezuje možnou podporu E-OZE prostřednictvím 
výkupních cen jen na výrobny do 100 kWe; nad tuto hranici již jen 
zelený bonus; registrace podpory u operátora trhu, souběh podpory 
s podporou za vysokoúčinnou KVET možný. 

3. Výše výkupních cen (VC) a zelených bonusů (ZB) řešena v §12: 
• VC definovány samostatně pro jednotlivé druhy OZE a skupiny 

dle instalovaného výkonu příp. lokality tak, aby byla dosažena 
15 letá prostá návratnost investic (za technicko-ekonomických 
parametrů definovaných vyhláškou) a zohledněna možnost 
záporné ceny silové elektřiny na denním vyrovnávacím trhu či 
nekotace ceny (z důvodu N ≠ P) 

• Meziroční snížení VC jen na max. 95 % (pokud však návratnost 
kratší < 12 let, i o více) 

• VC stanoveny pro každý rok tak, aby byla zachována taková 
výše výnosů, s jakými výrobna vstupovala do režimu podpory a 
s 2% meziročním navýšením (mimo výroben elektřiny z biomasy 
a bioplynu) 

• Za uvedení do provozu považována i významnější rekonstrukce  
• Cenotvorba ZB dvojí – roční ZB pro výrobny do 100 kWe a pro 

vysokoúčinnou KVET dopředu na další kalendářní rok, hodinový 
ZB pro ostatní zdroje dle skutečné ceny silové elektřiny na trhu. 

4. Novela mění osobu zodpovědnou za faktický výkup el. energie z 
OZE a za úhradu veřejné podpory; vykupovat bude nově obchodník, 
tzv. „vykupující“ (pro režim zelený bonus) či „povinný 
vykupující“ (pro režim výkupních cen), zelený bonus vyplácí 
operátor trhu. 

5. Tvrdě bude dodržován NAP OZE do r. 2020; např. dosáhne-li 
předpokládaná výroba el. z biomasy či počet vydaných licencí na 
jiné druhy E-OZE cílové hodnoty již v předchozím roce, nebudou 
nové instalace další rok podporovány (viz §4, odst. 7 a 8) 

6. Max. přípustná výše podpory ve formě VC nebo ZB k roku uvedení 
výrobny do provozu nejvýše 6000 Kč/MWh 

7. Podpora elektřiny z biomasy jen, je-li v KVET(bude taky bioplyn?), tj. 
za výroby užitečného tepla (technologická spotřeba výrobny se 
nezahrnuje!) 

8. Příspěvek za vysokoúčinnou KVET (definována jako úspora 
min.10 % PE dle postupu daného vyhláškou č. 344/2009 Sb.) 

9. Výrobny vysokoúčinné KVET registrovány 

Pravděpodobné dopady 
Provázání systému podpory elektřiny z OZE s denním trhem elektřiny v 
ČR zvýší volatilitu příjmů pro výrobce a podnítí výkonovou (samo)regulaci 
výroben, zvláště většího výkonu (nad 100 kWe) 
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NAP OZE ale vytváří (závazný) prostor pro další podporu rozvoje zejména 
elektřiny z biomasy a bioplynu (a zastavuje de facto podporu FVE); ovšem 
s podmínkou, využívají-li primární energii efektivně 
Požadavky na účinnost budou řešit prováděcí předpisy. 

1.4.1. Směrnice EU 32/ 2006  
Na základě zpracovaných studií (např. publikace "Midterm Potential for 
Demandside Energy Efficiency in the EU", Lechtenböhmer a Thomas, 
Wuppertal Institutie, 2005; publikace "The Potential for more efficient 
electricity use in Italy", F. Krause.) lze v Evropské unii snížit celkovou 
spotřebu energie prostřednictvím energeticky úsporných opatření o cca 
20 %. Jednou z možností je zvýšení energetické účinnosti u konečných 
uživatelů. Rámec jednotného postupu na evropské úrovni byl stanoven 5. 
dubna 2006 přijetím směrnice 2006/32/ES zaměřené na zavádění 
opatření ke snižování energetické náročnosti koncové spotřeby, jednotné 
metodiky výpočtu a hodnocení stanovených cílů. Úsporné opatření ke 
snížení spotřeby energie u konečného spotřebitele představuje např. 
poskytování energetických služeb, zateplování budov, zabudování 
pasivních solárních prvků do obvodových konstrukcí budovy, instalace 
solárních termických systémů, výměna žárovek za úsporné zářivky, aj. 
Směrnice stanovuje pro členské státy cíl dosáhnout minimálního ročního 
objemu úspor energie ve výši 1 % a celkových úspor ve výši 9 % v období 
2008 — 2016 a povinnost zpracovat a přijmout v letech 2007, 2011 a 2014 
národní akční plány pro energetickou účinnost. 

1.5. Mezinárodní energetická 
agentura 

Mezinárodní energetická agentura ve svém komplexním hodnocení 
národní energetické politiky České republiky v roce 2005 upozornila, že 
Státní energetická politika ČR správně považuje efektivní využívání 
energie za hlavní princip nové energetické strategie. I když však byl v této 
oblasti zaznamenán pokrok, ČR zaostává za sousedními zeměmi. 
Zatímco se v ČR v letech 1990 až 2002 energetická náročnost snížila o 
17 %, Maďarsko zaznamenalo 23% pokles, Slovensko 27% pokles a 
Polsko až 39% pokles. To naznačuje, že i v České republice existuje 
značný potenciál k dalšímu poklesu energetické náročnosti.  
IEA proto podporuje vládu ČR, aby naplňovala své vlastní předsevzetí ze 
Státní energetické politiky, a to s konkrétními opatřeními na podporu úspor 
energie, především v oblasti dopravy a budov. Nízká vládní podpora vlády 
je proto v protikladu s ambiciózními cíly, které si sama stanovila. Na 
základě ekonomických kritérií by také podle IEA měl být přehodnocen 
poměr podpory mezi úsporami energie a obnovitelnými zdroji energie. 
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1.6. Projekce cen energie na 
světovém trhu a v ČR 

Mezinárodní energetická agentura při přípravě prognózy vývoje světové 
energetiky do roku 2030 (World Energy Outlook 2004) provedla zobecnění 
poznatků o možném vývoji cen energetických zdrojů v dlouhodobém 
pohledu. Vycházela z dlouhodobých řad cenového vývoje do roku 2003 a 
z prací předních světových prognostických institucí. 
Zobecnění těchto poznatků vedlo k tomu, že v horizontu do roku 2030 se 
očekával velmi pomalý růst cen ropy, plynu i energetického uhlí. V ČR při 
přípravě scénářů pro SEK 2004 se vycházelo z úrovně a vývoje cen 
použitých IEA při dřívějších studiích a prognózách, kde se rovněž 
předpokládalo, že v horizontu do roku 2030 se očekával velmi pomalý růst 
cen ropy, plynu i energetického uhlí. 
V průběhu roku 2004, zejména v jeho druhé polovině a v roce 2005 i 2006 
však došlo k nárůstu cen ropy a ropných výrobků, plynu i uhlí, a to 
mimořádně rychlými tempy.  
 

 
Graf číslo 1: Vývoj ceny ropy od roku 2004 do 2011 (Ropa Brent, zdroj Statistika 

komoditní burza) 
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Graf číslo 2:Vývoj ceny elektřiny od roku 2008 do 2011 (zdroj Statistika komoditní 

burza) 

 

 
Graf číslo 3:Vývoj ceny zemního plynu od roku 2004 do 2011 (zdroj Statistika 

komoditní burza) 

 

 
Graf číslo 4:Vývoj ceny topného oleje od roku 2004 do 2011 (zdroj Statistika 

komoditní burza) 
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U ropy došlo v roce 2004 k průměrnému nárůstu o 12 USD na barel, to je 
zhruba o jednu třetinu a další rychlý nárůst probíhal i v roce 2005, kdy v 
polovině srpna dosáhla cena Brent ropy 66 USD/barel, což je dvojnásobek 
ceny v roce 2003. Trend vysokých cen ropy pokračoval i v roce 2006, kdy 
ropa překročila i úroveň 72 USD/barel a v roce 2007, kdy se pohybovala 
až mezi 80 - 90 USD/barel a dosáhla i úrovně blízko 100 USD USD/barel. 
Vše v běžných cenách. Kurs dolaru k ostatním světovým měnám však se 
změnil velmi významně. Pokud jde o kurs ke Kč, tak koruna zpevnila ze 42 
Kč/USD téměř na 18 USD. 
Nárůst ceny ropy, uhlí a zemního plynu lze vysledovat až do poloviny roku 
2008, kdy došlo ke světovému zpomalení ekonomiky, podstatnému 
snížení poptávky a k prudkému poklesu cen. 
U plynu došlo k podobnému vývoji a u ceny dovozového plynu v EU došlo 
v roce 2004 k nárůstu o 36%. Další nárůst pokračoval i v roce 2005, 2006 i 
2007, neboť stále ceny plynu s odstupem 6-9 měsíců sledují trend cen 
ropy.  
U černého energetického uhlí probíhá podobný vývoj. V roce 2004 vzrostly 
ceny uhlí oproti roku 2003 v EU-15 o 53,1%. V roce 2005 až 2007 se však 
takový vývoj neopakoval a vzhledem k poklesu poptávky po uhlí na 
světovém trhu došlo k relativně menším nárůstům cen. Z dlouhodobého 
pohledu by mohlo dojít spíše k poklesu neúměrně vysokých cen roku 2004. 
U cen jaderného paliva došlo v roce 2006 a zejména počátkem 2007 
k mimořádně vysokým nárůstům cen. I když vezmeme v úvahu, že nárůst 
cen energetických komodit je dokumentován porovnáváním v běžných 
cenách, které jsou v posuzovaném období silně ovlivněny poklesem 
hodnoty USD, je nárůst cen nazýván odborníky šokem. První poznatky z 
provedených analýz však ukazují na to, že růst je vyvolán především 
neočekávaným zvýšením poptávky na světových trzích (Čína, India, Jižní 
Amerika). Proto odborníci nazývají tento šok jako „poptávkový šok“. 
 
Vývoj cen energetických komodit v roce 2004 až 2007 vzbuzoval vážné 
obavy, byla zpracována řada analytických prací, a stal se předmětem 
úvah setkání předních světových politiků (Setkání ministrů energetiky 
OECD ve dnech 2. - 3. května 2005 v Bruselu a setkání G8 v Gleneagles 
7. - 8. července 2005, Evropské rady v březnu 2006 a v březnu 2007, atd.) 
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Graf číslo 5: Prognóza ceny (USD/t) zámořského černého uhlí importovaného do 

ČR (Zpráva Pačesovy komise) 

 

 
Graf číslo 6:Prognóza cen energií (CZK/MWh) do roku 2050 (Zpráva Pačesovy 

komise) 

 

 
Graf číslo 7:Prognóza cen ropy Brent (USD/barel) a uranu (USD/lb U3O8) do roku 

2050 (Zpráva Pačesovy komise) 
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Další prognóza byla v USA zveřejněna počátkem roku 2007. Ta dosti 
věrohodně respektuje vývoj cen v letech 2005 a 2006. Za základ prognózy 
cen proto byla zvolena referenční varianta vývoje cen energetických 
komodit dle prognózy publikované v roce 2007 Deparment of Energy USA 
(Energy Information Administration). Na základě tohoto vývoje byla 
sestavena první – výchozí cenová prognóza týmem expertů v ČR (v rámci 
aktualizace Státní energetické koncepce, kterou provádí tzv. Pačesova 
komise - Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb 
České republiky v dlouhodobém horizontu 
Cena černého uhlí je podle prognóz DOE velmi stálá. Je to dáno hlavně 
tím, že Spojené státy jsou na dovozu uhlí prakticky nezávislé. Vzhledem 
k prudce rostoucí poptávce po uhlí v Asii však s takovou stabilitou cen na 
světovém trhu asi nelze počítat. Pro výpočty proto uvažujeme cenu 
černého uhlí indexovanou podle růstu ceny zemního plynu. Dále ještě 
cenu dováženého uhlí diferencujeme v závislosti na dováženém množství. 
Do ceny uhlí je započítána doprava na hranici EU (Rotterdam, Hamburk). 
Cena za železniční transport do ČR je přičítána dodatečně. 
Cena jaderného paliva reflektuje současný strmý růst ceny uranu na 
světovém trhu. 
Dovozní cena elektřiny bude vycházet z marginálních nákladů v regionu 
střední Evropy pro každé časové období. Bude se odvíjet z očekávaného 
mixu paliv pro výrobu elektřiny a investičních a provozních nákladů nových 
technologií. Dále bude cena dovážené elektrické energie zatížena daní 
shodnou se zdaněním tuzemské elektřiny dle použité varianty Ekologické 
daňové reformy. Protože opatření většího množství elektrické energie 
dovozem může být v budoucnosti problematické, bude cena dovozu 
elektřiny odstupňována v závislosti na dováženém množství. 
 
Po katastrofě japonské jaderné elektrárny Fukušima vypukla v Evropě 
panika. Na základě této skutečnosti se Německo se rozhodlo odstavit 7 
starších jaderných reaktorů – prozatím na 3 měsíce. Tento krok vedl k 
razantnímu nárůstu cen elektřiny v celé Evropě. Například v Německu 
zdražila elektřina, kterou výrobci dodají v dubnu, o téměř 18 %!  
Cena elektřiny na pražské burze také výrazně vzrostla – od pátku 11.3., 
kdy Japonsko postihlo zemětřesení a vlna tsunami, a zejména po 
rozhodnutí Německa odstavit jaderné reaktory, zdražila elektřina pro roky 
2012 a 2013 o téměř 10 %. Většina domácností a ostatních odběratelů ze 
sítě nn má však ceny elektřiny stanovené až do konce roku 2011, takže 
zatím s nimi dodavatelé hýbat nebudou. Odborníci ale odhadují, že pokud 
tento stav bude trvat delší dobu, vyšší ceny elektřiny se s největší 
pravděpodobností v cenách pro domácnosti pro příští rok projeví. 
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Graf číslo 8:Prognóza cenového vývoje - pro Energetickou politiku ČR 

1.6.1. Tepelná energie ze systému CZT 
České Budějovice 

Z přiložených přehledů a grafu vývoje ceny tepelné energie je patrný 
pozvolný vývoj ceny tepla v období let 2001 – 2007. Od roku 2008 pak 
dochází k prudkému meziročnímu zvyšování ceny tepla o 6-13%. Přesto 
patří cena tepla pro konečného odběratele ve srovnání s jinými systémy 
CZT statutárních měst mezi nejnižší. (Např. cena z primárního rozvodu 
Liberec 529 Kč/GJ, Karlovy Vary 425 Kč/GJ, Plzeň 296 Kč/GJ, Pardubice, 
Hradec Králové 258 Kč/GJ, Ústí nad Labem 295 Kč/GJ – údaje z přehledu 
cen ERÚ na rok 2011). 
 

 
Tab. č. 3 – Tabulkový přehled ceny tepla od roku 2001 do 2012 v systému CZT 

České Budějovice (Zdroj: oficiální ceníky TČB) 
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Tab. č. 4 – Tabulkový přehled vývoje průměrné ceny tepla od roku 2010 do 2012 

v systému CZT České Budějovice (Zdroj: Statistika ERÚ a ceníky 
TČB) 
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Graf číslo 9: Vývoj ceny tepelné energie v systému CZT České Budějovice 

v závislosti na druhu odběru (Zdroj: oficiální ceníky Teplárna České 
Budějovice a.s.) 

 
Graf číslo 10: Vývoj cen tepelné energie v systémech CZT na území ČR 

v závislosti na druhu primárního paliva 

1.6.2. Elektrická energie 
Od roku 2005, kdy došlo k oddělení obchodu a distribuce elektrické 
energie pro podnikatelský sektor (domácnosti v roce 2006) dochází 
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k postupnému zvyšování nákladů na dodávku elektrické energie a to i přes 
propad cen komodity – silové elektřiny po roce 2009. Toto je způsobeno 
nárůstem nákladů na distribuci elektřiny a od roku 2011 i podstatným 
nárůstem nákladů za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 
kombinované výroby elektřiny a tepla, u které došlo k meziročnímu 
nárůstu této položky o 250%. 
Od roku 2005 došlo ke zvýšení podílu nákladů na silovou elektřinu z 38% 
na 48% v roce 2009, poté k podstatnému snížení až na úroveň 30% 
v roce 2011 (údaje platné pro nejrozšířenější distribuční sazbu C02d, pro 
ostatní distribuční sazby a jiný poměr velikosti jističe a spotřeby platí 
s mírnou obměnou). 
V současné době (cenová úroveň roku 2011) tak již tvoří podíl nákladů na 
silovou elektřinu ca. 30-40%. V následujících tabulkách a grafech jsou 
znázorněny výše uvedené poznatky na konkrétních případech pro 
jednotlivé užívané distribuční sazby a pro oficiální ceníky EON Energie a.s. 

Distribuční sazba C02d 

 
Graf číslo 11: Vývoj nákladů elektrické energie v sazbě C02d 

 

 
Tab. č. 5 – Vývoj nákladů na elektřinu pro distribuční sazbu C02d 
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Graf číslo 12: Vývoj podílů nákladů na silovou elektřinu, distribuci ostatních 

položek v sazbě C02d 

Distribuční sazba C25d 

 
Graf číslo 13: Vývoj nákladů elektrické energie v sazbě C25d 

 

 
Tab. č. 6 – Vývoj nákladů na elektřinu pro distribuční sazbu C25d 
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Graf číslo 14: Vývoj podílů nákladů na silovou elektřinu, distribuci ostatních 

položek v sazbě C25d 

 

Distribuční sazba C35d 

 
Graf číslo 15: Vývoj nákladů elektrické energie v sazbě C35d 

 

 
Tab. č. 7 – Vývoj nákladů na elektřinu pro distribuční sazbu C35d 
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Graf číslo 16: Vývoj podílů nákladů na silovou elektřinu, distribuci ostatních 

položek v sazbě C35d 

 

Distribuční sazba C45d 

 
Graf číslo 17: Vývoj nákladů elektrické energie v sazbě C45d 

 

 
Tab. č. 8 – Vývoj nákladů na elektřinu pro distribuční sazbu C45d 
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Graf číslo 18: Vývoj podílů nákladů na silovou elektřinu, distribuci ostatních 

položek v sazbě C45d 

 

Distribuční sazba D02d 

 
Graf číslo 19: Vývoj nákladů elektrické energie v sazbě D02d 

 

 
Tab. č. 9 – Vývoj nákladů na elektřinu pro distribuční sazbu D02d 
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Graf číslo 20: Vývoj podílů nákladů na silovou elektřinu, distribuci ostatních 

položek v sazbě D02d 

 

Distribuční sazba D25d 

 
Graf číslo 21: Vývoj nákladů elektrické energie v sazbě D25d 

 

 
Tab. č. 10 – Vývoj nákladů na elektřinu pro distribuční sazbu D25d 

 



 

 

35 
Celkem 131 

 
Graf číslo 22: Vývoj podílů nákladů na silovou elektřinu, distribuci ostatních 

položek v sazbě D25d 

 

Distribuční sazba D35d 

 
Graf číslo 23: Vývoj nákladů elektrické energie v sazbě D35d 

 

 
Tab. č. 11 – Vývoj nákladů na elektřinu pro distribuční sazbu D35d 
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Graf číslo 24: Vývoj podílů nákladů na silovou elektřinu, distribuci ostatních 

položek v sazbě D35d 

 

Distribuční sazba D45d 

 
Graf číslo 25: Vývoj nákladů elektrické energie v sazbě D45d 

 

 
Tab. č. 12 – Vývoj nákladů na elektřinu pro distribuční sazbu D45d 
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Graf číslo 26: Vývoj podílů nákladů na silovou elektřinu, distribuci ostatních 

položek v sazbě D45d 

1.6.3. Zemní plyn 
Od roku 2006, kdy došlo k oddělení obchodu a distribuce zemního plynu 
pro podnikatelský sektor (domácnosti v roce 2007) dochází k postupnému 
zvyšování nákladů na dodávku elektrické energie a to i přes propad cen 
komodity – zemního plynu po roce 2009.  
Stejně jako z elektrické energie je zřejmý přesun podílu nákladů na vlastní 
komoditu směrem k nákladům na distribuci, přepravu a skladování 
zemního plynu. 
Zatímco v roce činily (regulované) náklady na distribuci ca. 80% z celkové 
ceny za zemní plyn bez DPH, v roce 2011 činí tento podíl okolo ca. 70%. 
Na rozdíl od elektrické energie je v systému nákupu zemního plynu 
eliminována možnost nevhodné sazby či velikosti vstupních plateb za 
kapacitu (u elektřiny velikost jističe), kdy u zemního plynu je stálý plat 
odvozován od skutečných potřeb odběrného místa. 

VELKOODBĚR 
Ceny zemního plynu pro velkoodběratele jsou stanovovány individuálně, 
na základě smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem.  

MALOODBĚR 

 
Graf číslo 27: Vývoj nákladů na zemní plyn v kategorii MALOODBĚR 
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Graf číslo 28: Vývoj podílu nákladů na dodávku a distribuci zemního plynu 

v kategorii MALOODBĚR 

OBYVATELSTVO 

 
Graf číslo 29: Vývoj nákladů na zemní plyn v kategorii OBYVATELSTVO 

 

 
Graf číslo 30: Vývoj podílu nákladů na dodávku a distribuci zemního plynu 

v kategorii OBYVATELSTVO 

Závěr: 
V současném období se nacházíme v kladné výchylce kolísavého vývoje 
cen energie. Sčítá se vliv růstu cen ropy zapříčiněný mírným převisem 
poptávky z titulu rychle rostoucích potřeb některých asijských ekonomik 
s růstem cen elektřiny v Evropě způsobeným dlouhodobou prodlevou 
v investiční výstavbě velkých zdrojů. Dlouhodobé předpovědi očekávají 
určitý pokles cen v horizontu několika let až jednoho desetiletí, ale 
dlouhodobý průměr neustále roste. 
Významným vnějším vlivem je také politika EU, která se stále víc kloní 
k podpoře energetické účinnosti a úspor energie. 
Současně se v cenách síťových energií stále více projevuje vyšší podíl 
nákladů na distribuci energie ve srovnání s vlastní dopravovanou energií. 
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1.7. Vyhodnocení výsledků ÚEKČB 
V období 2007–2013 bude v České republice využíváno celkem 26 
operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti: 

• Cíl konvergence – regionální operační programy (ROP NUTZ II 
Jihozápad) 

• Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (OP Životní 
prostředí s prioritními osami 2 pro zlepšování kvality ovzduší a 
snižování emisí a prioritní osy 3 pro udržitelné využívání zdrojů 
energie) 

• Cíl Evropská územní spolupráce 
Dopad zateplení bytových domů, zejména objektů napojených na CZT 
bude analyzován dále. 

1.8. Zrealizované projekty 
1.8.1. Oblast školství 

Majetek města České Budějovice 
Město České Budějovice spravuje prostřednictvím příspěvkových 
organizací celkem 14 základních škol, z kterých je 8 postaveno v klasické 
panelové technologii. V současné době jsou 2 školy kompletně zatepleny, 
dalších 5 se realizuje s pomocí dotačních prostředků a jejich zateplení 
bude dokončeno do roku 2012. K naplnění závěrů energetické koncepce 
z roku 2003 zbývá jen zateplení posledního panelového objektu ZŠ, tento 
záměr je již v investičním plánu města. 

Očekávané přínosy provedených a připravených zateplení objektů ZŠ je 
ca. 15 TJ. V obecné rovině se jedná o snížení potřeby tepla jednotlivých 
objektů v rozsahu od 30-50% v závislosti na nastavení jednotlivých 
požadavků dotačních výzev, dle kterých byly tyto objekty 
spolufinancovány. 

Ostatní školy – jihočeský kraj, soukromé školy 
Na území města České Budějovice je provozováno celkem 23 školských 
areálů v majetku a správě Jihočeského kraje s celkovou spotřebou tepelné 
energie pro ÚT a TV na úrovni 50 TJ (roku 2005). Převážně se jedná o 
starší objekty postavené v klasické cihelné technologii, podíl panelových 
objektů s podstatným potenciálem úspor se týká především 5 objektů 
(Tyto již byly zatepleny, či je připravována realizace zateplení – DM 
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Holečkova, DM U Hvízdala, ISŠS Nerudova, SOŠ veterinární, VOŠ 
automobilní Lidická). Potenciál úspor ostatních školských areálů je tak 
především v oblasti rekonstrukce otvorových výplní.  

Potenciál dalšího snižování odběru tepelné energie u těchto objektů je již 
v současné době prakticky vyčerpán. 

Cílem projektů je především minimalizace nákladů na vytápění a 
současně využití finanční podpory dotačních titulů EU. Požadované 
parametry zateplení objektů jsou v souladu se závěry provedených 
energetických auditů se stanovením hospodárné tloušťky izolace 
a s hodnocením obálek budov a energetické náročnosti posuzovaných 
budov dle ČSN 73 05 40-2/2007 s dosažením úrovně minimálně dle této 
normy C-vyhovující. 

1.8.2. Oblast sociální péče 
V oblasti péče o seniory se u Centra sociálních služeb Staroměstská 
realizují projekty zateplení budov a instalace solárních kolektorů pro ohřev 
teplé vody. Dalším schváleným projektem je zateplení největšího objektu 
s pečovatelskou službou Domova pro seniory Hvízdal. V plánu investic na 
další období je realizace zateplení objektu Domova pro seniory Máj, čímž 
bude u všech objektů s pečovatelskou službou naplněn původní záměr 
snižování energetické náročnosti. 

1.8.1. Bytový sektor 
Z vývoje bytového a domovního fondu je jednoznačný výstup v podobě 
rozšiřování bytové výstavby v RD. V roce 2001 činil průměrný počet 
bytových jednotek na jeden dům 4,12, zatímco v roce 2011 je tato hodnota 
3,65. 
Podíl zásobování bytů ze systému CZt již zůstává na přibližně stejné 
úrovni, nárůst napojených bytových jednotek ve výši 673 ve srovnání 
s rokem 2001 je zanedbatelný. 
Podíl zásobovaných bytových jednotek ze systému teplárny České 
Budějovice činí v současné době 58%, jedná se tedy o zásadní systém, 
kterému je nutné věnovat zvýšenou pozornost. 
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Tab. č. 13 – Vývoj domovního a bytového fondu (Zdroj: ČSÚ) 

 

 

Vývoj spotřeby energie 
Z trvale obydlených domů došlo od roku 2001 k nárůstu počtu bj. O 1%. 
Z údajů ČSÚ vyplývá jednoznačný vývoj v počtu b.j. zásobovaných teplem 
pro vytápění z plynového kotle (výstavba bytů v RD s vlastním plynovým 
zdrojem) – nárůst plynových zdrojů o 9%. 
Markantním způsobem došlo k navýšení počtu domácností s primárním 
palivem pro vytápění elektrickou energií o 49% a využití biomasy (dřeva) o 
103%.  
Zásadní pokles je pak možné vysledovat ve využití tuhých paliv (uhlí, koks, 
brikety) o 66%. 
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Tab. č. 14 – Vývoj zajištění spotřeby energie pro vytápění domovního a bytového 
fondu (Zdroj: ČSÚ) 

 

1.8.2. Teplárna České Budějovice a.s. 
Soustava centralizovaného zásobování teplem v Českých Budějovicích 
byla založena jako parní. V současné době prochází rekonstrukcí a v části 
města je již jako primární topné medium používána horká voda. 
Základním tepelným zdrojem soustavy je teplárna uvnitř města. Vyrobená 
pára je využívána pro turbiny v areálu a pro technologické odběry a 
vytápěcí systémy na území města.  
Teplo je vyráběno spalováním hnědého energetického uhlí a zemního 
plynu. Teplárna České Budějovice, a.s. je provozována v teplárenském 
režimu s výrazným podílem KVET. 
Tento způsob produkce tepla zajišťuje, že energie obsažená v palivu je 
maximálně využívána a je tak šetrný k životnímu prostředí. Elektřina je 
produkována dvěma tzv. protitlakými odběrovými turbínami umístěnými v 
základním závodě na Novohradské ulici a nově také kondenzační turbínou. 
Ta byla postavena v letech 2008-2011 jako kondenzační stupeň 
stávajících odběrových turbín. Její využití je především v stabilizaci letního 
provozu teplárny, kdy vlivem stále se snižující dodávky technologické páry 
podnikům již docházelo k problémům s provozem technologií, především 
kotlů, pod minimální výkony zařízení. Elektřina je následně dodávána 
distribučním společnostem. 
Instalovaný výkon – 530 t/h, pára – 9,2 MPa, 535°C. 
Městská síť parovodů – 0,8 MPa, 220°C – pokrývá značnou část území. V 
SZ části města jsou jednotlivé úseky postupně nahrazovány potrubím 
horkovodním – společně s potřebnými úpravami příslušných dalších prvků 
soustavy. Koncová část samostatného přivaděče „Máj“ DN 500 byla za 
hranicí zastavěného území vyřazena z provozu a její původní funkce je 
nahrazena v rámci principielní změny technického řešení. Vyřazené 
potrubí je demontováno pouze v některých částech. 
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Pára určená pro technologické využití – středotlak 1,5 MPa – se odebírá 
pouze na několika místech a je rozváděna odděleně souběžnou parní sítí 
menšího rozsahu. 
Předávací stanice - v současné době jsou dvě, a pod označením 
„centrální“ zajišťují provoz horkovodní části soustavy CZT. Jejich vstupním 
mediem je pára: 

• Pro levý břeh Vltavy CPS I. 
• Pro pravý břeh CPS II. 

Stávající síť horkovodů – 110/70°C – představuje pokrytí části soustavy 
CZT v oblasti sídlišť Čtyři Dvory. Ve stadiu příprav je HV trasa přes řeku 
Vltava u mostu na Strakonické ulici. 
Součástí grafické části územní studie je i záměr horkovodního přivaděče 
od JETE do Českých Budějovic. Koridor dle návrhu ZÚR Jihočeského 
kraje představuje možnost rozšíření a diverzifikace zdrojové části 
soustavy CZT v Českých Budějovicích. 
Sekundární část soustavy CZT. Do jednotlivých objektů je teplo dodáváno 
z parních i horkovodních výměníkových stanic různého provedení i 
technického stavu. Podobně rozmanitý je i stav lokálních teplovodních sítí. 
Špičkový parní zdroj soustavy CZT – Výtopna Vráto – se nachází na 
východním okraji města (za hranicí řešeného území). Palivem je uhlí a 
zčásti ZP. Instalovaný výkon je 90 t/h. Připravuje se posílení výstavbou 
dalšího kotle o výkonu 35 t/h, ve které bude spalována biomasa. Zdroj 
potom bude provozován v teplárenském režimu. 
Složiště popílku je umístěno na hranici ŘÚ. Kalové potrubí je k němu 
vedeno od základního zdroje Teplárny ČB, a to zčásti zastavěným 
územím. Provoz složiště bude v nejbližším období zcela ukončen 
(rekultivace), a přívodní potrubí bude demontováno. 
Dle údajů ve výročních zprávách Teplárny České Budějovice a.s. byly 
v období od roku 2003 do konce roku 2010 zrealizovány zásadní akce 
v oblasti distribuce tepla zejména na levém břehu řeky Vltavy. Jednalo se 
především o rekonstrukci centrální výměníkové stanice v oblasti Máj Jih 
(označení CPS I, Na Zlaté stoce) a naplňování komplexního záměru 
přechodu této části města na zásobování horkovodním systémem 
s minimalizací rozvodů páry. 
Realizací II. etapy akce „Levý břeh Vltavy – horkovod“ byla v letech 2006-
2007 dokončena historicky největší investiční akce v novodobé historii 
akciové společnosti Teplárna České Budějovice. Dokončením této akce a 
propojením horkovodních soustav na sídlištích Máj, Šumava a Vltava tak 
se svými přibližně 16 kilometry vznikla jedna z nejrozsáhlejších 
horkovodních soustav CZT v České republice. Uvedením do provozu této 
rozsáhlé horkovodní sítě došlo ke snížení tepelných ztrát a ke zvýšení 
návratnosti kondenzátu, tedy celá investiční akce vedla ke zvýšení 
energetické účinnosti celého systému. 
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Graf číslo 31: Vývoj investičních nákladů teplárny České Budějovice (Zdroj: 

výroční zprávy) 

Instalace kondenzační turbíny TG6 ve zdroji Novohradská 
Zdroj:  Výstup  ze  zjišťovacího  řízení  podle  §  7  zákona  č.  100/2001 
Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  a  o  změně  některých 
souvisejících  zákonů  (zákon  o  posuzování  vlivů  na  životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
Záměrem je výměna stávající protitlaké turbíny TG3, za novou, 
kondenzační turbínu TG6 s hltností 72,5 t/h, se jmenovitým výkonem 
12 MW, s navýšením provozních hodin teplárny o 1.470 hodin za rok. 
Tepelný výkon teplárny bude po realizaci záměru stejný, tj. 412 MW. 
Změna bude provedena pouze na zařízení turbíny, žádné úpravy na 
stávajících kotlích nebudou prováděny, nedojde tedy k zvýšení tepelného 
ani elektrického výkonu. 
Charakter záměru - ve strojovně teplárny České Budějovice jsou v 
současné době umístěny tři protitlaké turbíny TG3, TG4 a TG5 na výrobu 
elektrické energie z páry. Z důvodu energetických úspor, zateplování 
objektů, opatření ve výrobě klesají požadavky odběratelů na dodávku 
primárního tepla. Výroba elektřiny v protitlakých turbínách vyžaduje 
stabilní a trvalé odběry tepla, k čemuž nyní nedocházelo a výsledkem byla 
méně účinná, tedy i méně ekologická výroba. Cílem záměru je výměna 
části technologického zařízení ve strojovně, kde je vyráběna elektrická 
energie kogeneračním způsobem, a sice demontáž protitlaké turbíny TG3 
včetně příslušenství a potrubí a následné nahrazení novou turbínou TG6 
pracující v kondenzačním provozu při současné výrobě elektrické energie. 
Pro zajištění provozu kondenzační turbíny bylo nutné dále vybudovat 
okruh chladící vody s chladicími věžemi a strojovnou chladícího okruhu 
včetně měření a regulace.  
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1.9. Připravované projekty 
1.9.1. Spalovna odpadů ve zdroji Vráto 

Zdroj:  parametry  získané  z  veřejně  dostupných  informací  a 
z vlastního  šetření,  POH  Jihočeského  kraje  a  Statutárního  města 
České Budějovice 
V minulosti byly v Českých Budějovicích zmiňovány varianty k užití 
energetického potenciálu komunálního odpadu. Jednalo se však vždy o 
studie, zejména firem nabízejících vlastní technologii.  
Oficiální dokument, který by skutečně řešil odpadové hospodářství 
s využitím energie z odpadů aglomerace Českých Budějovic nebo celého 
Jihočeského kraje však neexistuje. 
Jak vyplývá i ze Studie stavu teplárenství (Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava 2011) je na území ČR ve stadiu plánování 
projektů na využití SKO připravováno 7 spaloven s rozsahem ročního 
množství odpadů od 100 do 200 tis.tun. (Moravskoslezský kraj Karviná – 
sdružení měst 200 tis.tun substituce černého uhlí, Plzeňský kraj – teplárna 
Plzeň 150 tis.tun/rok substituce hnědého uhlí, Olomoucký kraj – teplárna 
Přerov 150 tis.tun, Kraj Vysočina – Jihlava nebo Ždár nad Sázavou 
substituce hnědého uhlí nebo zemního plynu, Středočeský kraj – 
mechanicko-biologická úprava s využitím Kladně či Mladé Boleslavi 200 
tis.tun a další nespecifikovaná lokalita s kapacitou 300-400 tis.tun 
substituce hnědé uhlí, Pardubický kraj – Zábřeh na Moravě max.100 
tis.tun). Nejvíce rozpracované jsou projekty v Plzeňském a 
Moravskoslezském kraji). 
V současné době jsou již na území ČR provozovány 3 spalovny (Praha, 
Brno, Liberec) s celkovým projektovaným výkonem 640 tis. tun/rok. 
Území Jihočeského kraje je do současné doby bez plánovaného využití 
SKO a OO. 

1.9.2. Výstavba biomasové elektrárny ve 
zdroji Vráto (energoblok) 

Zdroj:  parametry  získané  z  podkladů  EIA  a  z  dalších  veřejně 
dostupných informací 
Záměrem projektu je výstavba energobloku s instalovaným tepelným 
výkonem 28,2 MW. Předpokládané výkonové parametry tepelného zdroje 
jsou uvažovány při výstupním tlaku páry 6,7 MPa a teplotě 495 °C. 
Elektrický výkon parní turbíny s jedním regulovaným odběrem páry na 
úrovni 0,6 MPa a teplotě 210 °C je uvažován při čistě kondenzačním 
režimu 9,6 MW, při teplárenském režimu pak 7,2-8,3 MW s odběrem 10 
MW do parní sítě. 
Uvažovaná roční výroba tepla 825 TJ, z toho 300 TJ do parní sítě a 525 
TJ pro výrobu (dodávku do sítě) elektrické energie 52 GWh. 
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Jako palivo je uvažováno 70 tis. tun dřevní štěpky s uvažovanou 
výhřevností 10 MJ/kg a 14,25 tis. tun pelet EKOVER s předpokládanou 
výhřevností 15 MJ/kg. 
Celý projekt je ekonomicky založen na výkupních cenách elektrické 
energie (zakotvené v Zákoně 180/2005 Sb.), jsou pro dané zařízení v roce 
2012 určeny cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 
2011. 
Dle současných pravidel pro výkup elektřiny z biomasy je možné dodávat 
elektřinu do sítě za pevnou cenu 3,53 Kč/kWh, nebo za tržní cenu 
elektřiny ca. 1,1 Kč/kWh plus zelený bonus 2,48 Kč/ kWh. (Původní 
výkupní ceny v roce 2010 činily 3,56 Kč/kWh a 2,56 Kč/kWh zelený bonus, 
při tržní ceně elektřiny 1 Kč/kWh.) 
Předpokládaná prostá návratnost projektu je uváděna na úrovni 5 let, při 
palivových vstupech 1.000 Kč/t štěpky a 1.500 Kč/t pelet. 

1.9.3. Využití odpadního tepla z JE 
Temelín 

Zdroj:  parametry  získané  z  veřejně  dostupných  informací  a 
vlastního šetření 
Využití tepla z jaderné elektrárny Temelín bylo plánováno již koncem 80. 
let v rámci plánovaných výstaveb oblastních teplárenských soustav. 
Jihočeská soustava měla sestávat z propojení systémů CZT Týna nad 
Vltavou, Českých Budějovic a Mydlovar s případným rozšířením na města 
Písek, Tábor a Strakonice. V představách centrálních plánovačů napojení 
zmíněných okresních měst mělo probíhat po roce 2010 (tedy zhruba v 
současnosti). Z celého projektu zbyly v podstatě jen trosky – v současnosti 
je z odpadního tepla elektrárny Temelín vytápěna pouze soustava CZT v 
Týně nad Vltavou. Ovšem projekt horkovodu do Českých Budějovic zcela 
nezapadl. V prosinci 2010 požádal ČEZ o souhlas se stavbou MŽP a to 
proces EIA projednalo ve zkráceném řízení a vydalo kladné stanovisko v 
únoru 2011. Společně s Teplárnou České Budějovice současně dokončuje 
ČEZ studii proveditelnosti. Horkovod má do 25 kilometrů vzdálených 
Českých Budějovic dodávat ročně cca 1000 TJ tepla, což ovšem 
zabezpečí pouze zhruba třetinu potřeb jihočeské metropole a ušetří pouze 
zhruba 100 tisíc tun hnědého uhlí. S ohledem na to, že záměr musí ještě 
projít územním a stavebním řízením, kde může realizaci horkovodu 
zkomplikovat odpor vlastníků pozemků nebo jejich vysoké finanční 
požadavky, pak i v případě úspěchu, lze zahájení stavebních prací 
očekávat až někdy v roce 2014. Z hlediska problému řešenému v této 
studii se tak jedná o možnost zatím spíše teoretickou a zejména časově 
velmi vzdálenou realizaci – po roce 2016, tedy neřešící akutní problém 
nedostatku HU pro teplárenské účely. Stejně tak teplo z Temelína nemůže 
nahradit celou výrobu stávající teplárny ani celou její strukturu. České 
Budějovice zásobují teplem systémově soustavy – teplovodní a parovodní. 
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Teplovodní systém, jenž zásobuje hlavně domácnosti, může být napojen 
na horkovod z Temelína. Podniky však budou muset být nadále 
zásobovány parou z teplárny. Náklady na výstavbu přivaděče byly v roce 
2005 odhadovány na 5 mld. Kč. V každém případě platí, že i kdyby byl 
projekt ekonomicky návratný a i kdyby k jeho realizaci došlo, neboť stále 
není jisté, že se tak skutečně stane, pak se jedná o náhradu množství uhlí 
z hlediska celkové bilance HU nepatrnou, přivedené teplo nenahrazuje 
celou produkci teplárny a zejména se jedná o investiční akci s 
dokončením někdy daleko po roce 2016. Tedy nejedná se o alternativu, se 
kterou by bylo možné v dohledné době počítat. 
 
Obecně lze uvést, že jednání mezi Teplárnou ČB a ČEZ by měla potvrdit, 
že tento zamýšlený projekt je životaschopný nejen technickým řešením, 
ale především ekonomicky. A to zejména s minimálním negativním 
dopadem do výsledné ceny tepla pro konečné odběratele a ochranou 
investic a stávajícího majetku akcionářů Teplárny ČB. 
Projekt teplovodního přivaděče z JE Temelín do Českých Budějovic je 
zařazen do zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a ČEZ připravuje 
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Pokud by šlo vše dobře, z vyjádření 
představitelů ČEZ plyne, že stavba by mohla začít v roce 2013. Teplo z 
jádra by pak do části Českých Budějovic přišlo zřejmě v roce 2015. 
Ze schválené koncepce podnikatelské činnosti Teplárny ČB také plyne, že 
do prosince 2012 se má rozšířit současná horkovodní soustava i na 
Pražské předměstí. 
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2 .  R O Z B O R  T R E N DŮ  V Ý V O J E  
P O P T Á V K Y  P O  E N E R G I I  

2.1. Vývoj venkovních teplot 
2.1.1. Denostupňová metoda 

Denostupňová metoda je jedním z postupů, které slouží pro návrh, 
vyhodnocování a porovnávání zdrojů a spotřebičů tepla. Základem metody 
je znalost průběhů venkovních teplot z meteorologických dat. Údaje 
uváděné ve veřejně dostupných zdrojích nebo v odborných publikacích 
však obvykle postrádají potřebnou podrobnost nebo přicházejí k uživateli s 
velkým zpožděním. 
Pro vlastní výpočty a normalizaci údajů o spotřebách energie pro potřeby 
vytápění není nutné znát hodnoty denostupňů, ale především poměr 
denostupňů v jednotlivých letech ve vztahu k dlouhodobému teplotnímu 
normálu (DTN). 

Algoritmus výpočtu 
Výpočet se provádí nad databází denních průměrných teplot venkovního 
vzduchu. V současné době jsou k dispozici veřejně dostupná data na 
portálu www.chmi.cz v části historická data/ počasí/ )územní teploty. 
Tab. č. 15 – Vývoj průměrných venkovních teplot platných pro území města 

Českých Budějovic (Zdroj www.chmi.cz) 
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2.2. Nesíťové formy energie 
2.2.1. Spotřeby paliv a energií 

Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v 
rámci tzv. registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Rozdělují 
se na zdroje stacionární a mobilní. Zdroje stacionární jsou dále členěny 
podle tepelného výkonu, míry vlivu technologického procesu na ovzduší 
nebo rozsahu znečišťování. 

Rezzo I 
V řešeném území bylo v roce 2009/2010 lokalizováno v území města 
podle ČHMÚ 8 velkých zdrojů REZZO I, z toho 2 zdroje pouze pro výrobu 
tepla (výtopna VVR a teplárna TČB), 6 s kombinací technologických a 
spalovacích procesů průmyslového charakteru eventuelně pouze 
technologie (Signum sro., Oaza-energo-ČKD Slévárna, EGE, Head Sport, 
Koh-i-noor, Nemocnice). 
V této oblasti je zřejmý pokles spotřeby tuhých paliv, zejména pak 
hnědého uhlí, které po přepočtu na normalizovaný rok vykazuje 20% 
snížení spotřeby. 
Ještě markantnější je snížení spotřeby zemního plynu, které je však dáno 
minimálním užitím v největším zdroji – v teplárně ČB. 
Tab. č. 16 – Vývoj spotřeby paliv v kategorii Rezzo I (Zdroj ČHMU) 

 

 

Rezzo II 
V řešeném území bylo v roce 2009/2010 lokalizováno v území města 
podle ČHMÚ 53 zdrojů REZZO II. Jedná se převážně o zdroje sloužící 
k vytápění a přípravě TV v nevýrobní sféře. Výrobní sféra je zde 
zastoupena především plynovými technologickými spotřebiči (KUHN - MT 
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s.r.o. Okružní, Kastner + Ohler spol. s r.o. České Vrbné, KeyTec 
Novohradská, PENAM, a.s. Vrbenská, autolakovny). 
Tab. č. 17 – Vývoj spotřeby paliv v kategorii Rezzo II (Zdroj ČHMU) 

 

 

Rezzo III 
V řešeném území byly v roce 2009/2010 lokalizovány v území města 
zdroje REZZO III. S ohledem na množství zdrojů je v tomto segmentu 
sledována celková spotřeba paliv a energie. Jedná se převážně o zdroje 
sloužící k vytápění a přípravě TV v objektech občanské vybavenosti a 
služeb. 
Tab. č. 18 – Vývoj spotřeby paliv v kategorii Rezzo III (Zdroj ČHMU) 
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Tab. č. 19 – Seznam zdrojů v kategorii Rezzo I rok 2009(Zdroj ČHMU) 
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Tab. č. 20 – Seznam zdrojů v kategorii Rezzo I rok 2010(Zdroj ČHMU) 

 

2.3. Subsystém elektrická energie 
V současnosti je významným dodavatelem elektrické energie pro 
spotřebitele v průmyslu, terciární sféře v bydlení, zemědělství a dopravě 
na území města České Budějovice E.ON Energie, a.s. F. A. Gerstnera 
2151/6 370 49 České Budějovice. 
Elektrická energie je jedinou formou energie, která je plošně dostupná 
všem zájemcům na území města. Výroba elektrické energie na zdrojích 
rozmístěných na území města (teplárenský zdroj soustavy CZT, vodní 
elektrárny) je určena převážně pro vlastní spotřebu vlastníka – 
provozovatele. 

2.3.1. Stávající elektrické sítě 
Město České Budějovice je napojeno z hlediska odběru elektrické energie 
na elektrizační soustavu České republiky. Z hlediska zásobování 



 

 

53 
Celkem 131 

a napojení elektrické energie jsou elektro-energetická zařízení rozdělena 
do těchto hladin: 

• Velmi vysoké napětí VVN - 400 k (provozováno ČEPS, a.s.) 
• Velmi vysoké napětí VVN - 110 kV 
• Vysoké napětí VN - 22 kV 
• Nízké napětí NN (venkovní a kabelová vedení) 
• Velmi vysoké napětí VVN - 400 kV  

Elektrizační soustava VVN - 400 kV je hlavní soustava elektro-
energetických vedení v České republice, do které dodávají tepelné a 
jaderné elektrárny elektrickou energii. V této soustavě jsou začleněny 
transformovny TR 400/110 kV pro distribuci elektrické energie po 
vedeních 110 kV. 
Vedení 400 kV prochází severně nad městem a je z něho napojena TR 
400/110 kV Dasný, která je hlavním napájecím uzlem pro Jihočeský kraj, 
včetně Českých Budějovic. TR Dasný byla vybudována v roce 1979 a v 
současné době jsou osazeny 2 transformátory po 250 MVA. Na úrovni 
110  kV má rozvodna rozsah 24 polí venkovního provedení se 3 
přípojnicemi a pomocnou přípojnicí. 
Do spádové oblasti města zasahuje i Jaderná elektrárna Temelín o 
výkonu 2 x 1000 MW. Tento výkon je vyveden do transformovny TR 
400/110 kV Kočín, která je v těsné blízkosti elektrárny. TR Kočín slouží i 
pro napájení ostrovní soustavy 110 kV. 
Dále je v současnosti vybudováno vedení VVN - 110 kV mezi rozvodnami 
110 kV Kočín a Dasný, které bude podle předpokladu sloužit jako provozní 
záloha v případě poruchy v TR Dasný. 

2.3.2. Velmi vysoké napětí VVN - 110 kV 
Z výše uvedené TR Dasný jsou vyvedena vedení VVN - 110 kV, která 
probíhají okolo města východním a západním směrem a jsou zokruhovány 
cca 60 km jižně od města v TR 110/22 kV Lipno. Dále je z TR Dasný 
vybudováno vedení VVN, ukončené jedním potahem v TR Škoda Tím je 
zajištěna spolehlivá dodávka elektrické energie ze soustavy VVN do 
oblasti města.  
V současnosti je v soustavě 110 kV pro potřebu města k dispozici 5 TR 
VVN/VN: 
• trakční rozvodna TR 110/27 kV ČD Nemanice (jen pro potřeby ČD)  
• distribuční transformovna TR 110/22 kV Sever, 
• distribuční a průmyslová transformovna TR 110/22/6 kV Škoda 
• distribuční transformovna TR 110/22 kV Mladé 
• distribuční transformovna TR 110/22 kV Západ. 
Všechny distribuční transformovny TR VVN/VN jsou postaveny na typový 
výkon 2x 40 MVA. 
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2.3.3. Vysoké napětí VN - 22 kV - 
venkovní vedení  

Z TR 110/22 kV je proveden rozvod 22 kV do prostoru města a spádového 
území. Převážná část vývodů VN je provedena kabely vyvedenými na 
venkovní vedení VN. V zastavěné části města je malá část venkovních 
vedení, pouze zbytky. Jedná se především o průmyslové části města 
Husova kolonie, Hlinsko - Vrbenská, mezi Voříškovým dvorem a sídlištěm 
Vltava a obytná část Suché Vrbné. Tato vedení slouží jako propojky 
kabelových vedení VN a budou postupně nahrazována kabelem. Rezerva 
v přenosu elektrického výkonu je pro současný stav dostačující. Venkovní 
vedení v okolí města tvoří uzavřené okruhy, které budou nadále plně 
respektovány.  

2.3.4. Vysoké napětí VN - 22 kV - 
kabelové vedení 

Převážná část rozvodu VN - 22 kV je v katastrálním území města 
provedena kabely uloženými do země. Starší trasy VN jsou provedeny 
kabelem o průřezu 120 mm2, novější a hlavní napájecí trasy jsou 
provedeny kabely o průřezu 240 mm2. Veškeré rozvody VN - kabely a 
trafostanice, které byly v minulosti provozovány napětím 5 kV, byly již 
zrekonstruovány na napětí 22 kV.  
Kabelové vedení VN je v dobrém technickém stavu a vyhovuje pro 
stávající přenosy výkonů. V centrální části města je tato síť spínána 
a ovládána v 5-ti spínacích stanicích. Hlavní spínací stanicí je rozvodna R 
22 kV Střed umístěná v teplárně na Novohradské ulici, která zajišťuje 
zásobování elektrickou energií v centrální a historické části města.   

Trafostanice VN/NN - TS 22/0,4 kV  
Podstatnou část trafostanic tvoří zděné kabelové stanice v těsné zástavbě 
města, které jsou převážně provedeny typu 2x 630 kVA a 1x 630 kVA. 
V průmyslových areálech jsou pak atypické stanice 1-3x 1000 kVA. Tam, 
kde jsou ještě venkovní vedení VN jsou převážně sloupové stanice typu 
BTS 630 a 400 kVA, ojediněle pak příhradové PTS do 250 kVA. Sloupové 
stanice jsou převážně umístěny v obytných okrajových částech města 
a průmyslových zónách. Počet trafostanic 22/0,4 kV na území města se 
pohybuje okolo 340. 
Trafostanice jsou v dobrém technickém stavu a vyhovují pro dnešní 
zatížení.  

2.3.5. Sekundární síť 
Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 
3+N – 50Hz, 400/231 V. Rozvodná síť je převážně kabelová, v okrajových 



 

 

55 
Celkem 131 

částech a okolních obcích i vrchní. Trasy kabelových a venkovních vedení 
VVN a VN, umístění VVN/VN a VN/NN transformoven na území města 
odpovídá původnímu popisu v ÚEK. 

2.3.6. Zdroje elektrické energie  
Na území města pracuje řada malých zdrojů elektrické energie, které jsou 
součástí výrobních podniků. Jejich výkonové možnosti jsou malé, 
pokrývají potřebu podniků jen z části a proto nemají vliv na hlavní 
elektrorozvodnou síť VN a NN ve městě. Za významný zdroj elektrické 
energie ve městě je možné vyzdvihnout teplárnu na Novohradské. 
Teplárna Novohradská má 3 generátory s celkovým výkonem cca 66,2 
MWel. 
Do kategorie využití obnovitelných zdrojů energie patří výroba elektrické 
energie na průtočné vodní elektrárně o výkonu 2x 325 kW Duropack 
Bupak Papírna, s.r.o. a další zdroje. Vzhledem k rozmachu fotovoltaických 
elektráren lze zmínit i jejich vliv. Na území Českých Budějovice je 
v současné době instalováno cca 105 fotovoltaických elektráren o 
celkovém výkonu 2040 kW. 
Roční výroba elektrické energie tohoto segmentu výroben činí ca.  

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení 
Ochranná pásma v elektroenergetice jsou dána novelizovaným Zákonem 
č. 458/2005 Sb. o podmínkách a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) nabývající 
účinnost dne 28. února 2005. 

Odběratelská základna 
Dodávaná elektrická energie je rozdělena podle kategorií odběru a 
vstupuje tak do konečné energetické bilance města. Počet odběratelů 
v kategoriích MOP (kat.C) a VO (kat. B) je v jednotlivých letech proměnlivý 
a je zejména v kategorii MOP ovlivněn vznikem a zánikem 
podnikatelských subjektů na území města. Výše odběru MOO (kat. D) 
obyvatelstvo je v současnosti ovlivňována do značné míry realizací 
úsporných opatření a provozováním energeticky úspornějších spotřebičů.  
Podle Zákona č. 458/200 Sb. jsou již v současnosti uzavírány smlouvy na 
dodávky elektrické energie mezi odběrateli a dodavateli v kategorii 
oprávněný zákazník. 
Celková spotřeba za řešené území města České Budějovice a její 
struktura podle kategorií odběratelů je uvedena v následující tabulce a na 
obrázku. 
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2.3.7. Vývoj spotřeby elektrické energie 
Celková spotřeba za řešené území města České Budějovice a její 
struktura podle kategorií odběratelů je uvedena v následující tabulce. 
Tab. č. 21 – Vývoj spotřeby elektrické energie na území města Českých 

Budějovic k roku 2010 

 

2.4. Subsystém zemní plyn 
Základní popis distribučního systému ZP odpovídá popisu v původní verzi 
ÚEK. 

2.4.1. Spotřeba zemního plynu 
Celková spotřeba za řešené území města České Budějovice a její 
struktura podle kategorií odběratelů je uvedena v následující tabulce. 
Tab. č. 22 – Vývoj spotřeby zemního plynu na území města Českých Budějovic 

 
 
Při zohlednění venkovních teplot s užitím denostupňové metody je možné 
uvedené spotřeby tzv. „normalizovat“ na standardní rok. 
Z tohoto přepočtu je pak zřejmý trvalý pokles spotřeb zemního plynu 
v období let 2001-2011 ca. o 5%. 
Rozdělení spotřeby zemního plynu v jednotlivých segmentech spotřeby je 
konstantní. 

2.5. Teplárna České Budějovice 
V původní verzi ÚEK ČB byl analyzován zásadní pokles výroby a dodávek 
tepelné energie v systému CZT v letech 2002/ 1990 ve výši 40%. 
Vývoj v období 2002-2010 je charakterizován dalším poklesem objemu 
prodeje tepelné energie o dalších 16% ve srovnání s rokem 2002.  
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Při zohlednění průměrných venkovních teplot je tento pokles ještě vyšší. 
Po přepočtu ročních dodávek tepla pro bytové odběry činí pokles v období 
2009/2002 30%, u nebytových odběrů pak 13,5%. 
 
Tento pokles je již ovlivněn masivním zateplováním objektů spotřeby a 
optimalizací provozu průmyslových odběrů s využitím nových technologií 
s vyšší účinností. 
Tab. č. 23 – Základní údaje o energetickém systému teplárny České Budějovice 

(Zdroj: Výroční zprávy teplárny České Budějovice a.s.) 

 
 
Tab. č. 24 – Přepočtené spotřeby tepla dle venkovních teplot 

 
 
Pokles odběru bytového sektoru ve srovnání let 2009/2002 činil 26%, 
pokles spotřeby tepla průmyslových odběrů ve stejném období 10%. 
V tomto období již nedocházelo k navyšování tepelného výkonu ve 
zdrojích Novohradská a Vráto, současný tepelný parní výkon je na úrovni 
630 t/hod.  
Současně se snižujícím se množstvím prodaného množství tepla a s 
ohledem na instalované odběrové turbiny na výrobu elektrické energie 
dochází k poklesu výroby elektřiny. 
Ve srovnání let 2010/2002 došlo k poklesu výroby elektřiny o 11%. 

 
Graf číslo 32: Vývoj prodeje tepla z CZT České Budějovice (Zdroj: výroční 

zprávy) 
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Graf číslo 33: Vývoj prodeje tepla z CZT České Budějovice (Zdroj: výroční 

zprávy) 

2.5.1. Kondenzační výroba elektrické 
energie a KVET v podmínkách 
Teplárny České Budějovice 

Energetický zdroj teplárny České Budějovice byl od prvopočátku budován 
jako zdroj s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie.  
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) se stala obecně uznávaným 
prostředkem vedoucím k úsporám ve spotřebě primární energie a ke 
snížení zatížení životního prostředí. 
Potřeby elektrické energie a užitného tepla v moderní době jsou 
neoddiskutovatelné. Obě formy energie lze vyrábět buď odděleně, potom 
je zpravidla výroba elektrické energie zatížena značnými energetickými 
ztrátami, a nebo za vhodných podmínek i sdruženě (kombinovaně), kdy 
lze užitečně využít menší či větší část odpadního tepla z výroby elektřiny. 
Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET) se tedy rozumí přeměna 
primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném 
současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení. 
Podpora rozvoji kombinované výrobě elektřiny a tepla je deklarována ve 
Státní energetické koncepci, ve Státní politice životního prostředí a je 
zakotvena v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. 
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla našla svoji oporu i v evropské 
legislativě, a to v podobě přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
EU 2004/8/ES o podpoře KVET. 
Za hlavní důvody přijetí této směrnice lze považovat potřeby zvýšení 
bezpečnosti zásobování energiemi (diverzifikace zdrojů), dosažení úspor 
paliv (jako součást Kjótského protokolu), prevenci v omezování emisí 
znečišťujících látek do ovzduší a snižování celkové energetické náročnosti 
ve výrobě, distribuci a spotřebě energií. 
Cílem je podpořit rozvoj KVET v reálných podmínkách provozu veřejných, 
závodových či areálových energetických zdrojích tak, aby tyto plnily 
základní funkce energeticky úsporného a provozně efektivního zdroje a 
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předešlo se tak případným nedorozuměním nebo zklamáním z 
nenaplněných očekávání. 
Vhodnost užití KVET v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla je 
však podmíněna vhodným odběratelským systémem – spotřebou tepla 
v zásobované oblasti. 
 

 
Graf číslo 34: Základní porovnání energetické bilance při KVET a při oddělené 

výrobě elektřiny a tepla 

K hlavním nevýhodám systémů s protitlakovou parní turbínou patří: 
• Relativně menší podíl výroby elektrické energie 
• Výroba elektřiny je závislá na potřebách tepla 
• Vyžaduje kontinuální provoz bez častých odstávek 

 
K dalším specifickým vlastnostem lze přiřadit: 

• Možnost nasazení ve zdrojích spalujících i méněhodnotná paliva 
• Vhodné pro prakticky veškerý výkonový rozsah potřeb tepla 
• Předurčeny k provozu v základním zatížení odběrových diagramů 

 
Tedy je zřejmá vhodnost nasazení KVET s protitlakovou parní turbínou 
v podmínkách zdrojové části systému CZT České Budějovice. 
V současné době, kdy od instalace posledního TG 5 o výkonu 29 MWe 
poklesl odběr tepla v systému z hodnoty 5.315 TJ v roce 1990 na 
současnou úroveň okolo 3.000 TJ včetně ztrát distribuční sítě, dochází 
k zásadnímu snižování využití KVET. 
V současné době se doba využití maximálního výkonu TG pohybuje pod 
2.500 hodin/rok. 
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2.5.2. Energetická bilance systému – 
podmínky pro uplatnění KVET 

Energetická bilance systému CZT České Budějovice byla sestavena na 
stejném formálním základu jako v ÚEK ČB 2003 s doplněním údajů o 
spotřebě tepla v roce 2009 a 2010. 
Objem prodané tepelné energie je tak rozdělen podle jednotlivých vývodů 
ze zdroje v Novohradské ulici a následně pak přeskupen do logických 
územních celků. Současně je zde respektováno užití páry pro koncového 
odběratele s ohledem na jeho technologické potřeby. To znamená, že jsou 
identifikovány parní spotřeby, u kterých nelze s ohledem na použitou 
průmyslovou technologii uvažovat s náhradou páry horkou vodou. 
Distribuční parní systém teplárny České Budějovice lze takto rozdělit na 
34 větví, které jsou dále včetně konečné spotřeby tepla v dané větvi 
uvedeny v následujících tabulkách. 
Tab. č. 25 – Přehledný seznam oblastí spotřeby tepla a distribučních větví v CZT 

České Budějovice, s uvedením spotřeby tepla a max. výkonu 2009 
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Tab. č. 26 – Přehledný seznam oblastí spotřeby tepla a distribučních větví v CZT 
České Budějovice, s uvedením spotřeby tepla a max. výkonu 2010 

 
 
Na základě těchto údajů a na základě geografických návazností je možné 
stanovit sumář těchto energetických potřeb v rozdělení na 4 základní 
územní celky města České Budějovice. 
Rozdělení města České Budějovice na územní celky pro potřeby 
energetické bilance: 

• Oblast A JIHOVÝCHOD – větve 1-8, 32-34 – území okolo zdroje 
Novohradská a zanádražní odběry, včetně průmyslového odběru 
VT odběru páry pro Mlékárny. 

• Oblast B ZÁPAD – větve 15-19 – levý břeh Vltavy s největšími 
sídlišti Máj, Vltava, Šumava. 

• Oblast C SEVER – větve 20-27 – území vymezené severně od 
silnice Rudolfovská a pravým břehem řeky Vltavy, včetně 
průmyslových odběrů Budvar, Motor, R.Bosch, SFINX. 

• Oblast D JIH – větve 9-14, 28-31 – území centra města, okolí 
nemocnice České Budějovice, včetně průmyslového odběru 
papíren, prádelny nemocnice a pivovaru Samson 

 
V takto nastavených územních celcích je pak provedeno rozdělení 
spotřeby tepla na byty, nebyty a průmyslové (parní odběry), přičemž u 
spotřeb nebyty jsou uvažovány všechny nebytové odběry, u kterých není 
identifikována potřeby páry pro technologické a jiné potřeby. 
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Graf číslo 35: Rozdělení spotřeby tepla v jednotlivých územních oblastech města 

České Budějovice, rok 2009 

Základní podmínkou pro uplatnění zdrojů KVET je existence dostatečného 
odbytu (potřeb) tepla v ekonomické vzdálenosti od místa lokalizace zdroje. 
Zatímco elektrizační soustava (ES) se z pohledu zdroje KVET jeví jako 
globální systém, tzn. je schopna absorbovat celoročně prakticky libovolný 
elektrický výkon zdroje KVET (samozřejmě po příslušných úpravách na 
straně vyvedení elektrického výkonu), tepelná soustava v podobě 
rozsáhlého systému CZT, bude mít vždy lokální charakter, tzn. je schopna 
absorbovat pouze omezený tepelný výkon, a to navíc značně rozdílný v 
zimním a v letním období. 
Právě velikost a charakter odbytu tepla jsou jedním z hlavních určujících 
faktorů pro volbu typu a výkonu příslušné technologie KVET. 
Užitečnou spotřebu tepla zpravidla tvoří teplo určené pro  

• Vytápění – potřeby závisí na venkovní teplotě a topném režimu 
spotřebitelského systému (např. noční útlumy topení v objektech 
občanské vybavenosti) 

• Přípravu TV – potřeby závisí na zásobovaném množství zejména 
bytů či objektů s vyšší spotřebou TV, počtu osob a využití objektů 
občanské vybavenosti 

• Technologie – potřeby závisí na charakteru technologie a 
směnnosti provozu (např. technologické teplo = papírna, teplo pro 
sušení = mlékárna, ohřevy lázní, zpracování a konzervaci potravin 
= pivovary Budvar, Samson, atd.), podíl spotřeby tepla závislé na 
venkovních teplotách je v oblasti odběrů „nebyty“ odhadován na 
90%, v oblasti odběrů „průmysl“ je tato hodnota uvažována 25%. 



 

 

63 
Celkem 131 

• Energetická náročnost výroby elektrické energie v režimu KVET je 
modelována při základním parametru 3,99 GJ/ MWh = měrná 
spotřeba tepla na výrobu elektřiny. Při kombinaci s kondenzační 
výrobou elektřiny se dále uvažuje s celkovou účinností potřeby 
tepla pro výrobu elektřiny na úrovni 4,40-4,86 GJ/MWh.  

• Ztráty distribučního systému jsou stanoveny v souladu se závěry 
původního textu ÚEK z roku 2003: 

o Ztráty parních rozvodů  5,4 TJ/ km,rok 
o Ztráty horkovodních rozvodů 3,5 TJ/ km,rok 
o Ztráty teplovodních rozvodů 2,1 TJ/ km,rok 

 
Celkové roční průběhy potřeb tepla lze znázornit ve formě měsíčních 
diagramů průměrných potřeb tepla, nebo ve formě diagramů doby trvání 
tepelného výkonu. 
Týdenní, nebo měsíční diagramy průměrných potřeb tepla jsou časově 
sousledně vynesené naměřené hodnoty (týdenní nebo měsíční odečty) 
výrob nebo dodávek tepla. 
 
Skutečné spotřeby roku 2009 je charakterizována: 

• Výroba tepla kotle   3.935 TJ 
• Prodej tepla byty   730 TJ 
• Prodej tepla nebyty, průmysl 1.637 TJ 
• Výroba elektrické energii  159,5 GWh (pouze v režimu KVET) 
• Vlastní spotřeba   180 TJ (4,6% z výroby tepla) 

 

 
Graf číslo 36: Měsíční diagram potřeb tepla s rozlišením účelů spotřeby v CZT 

České Budějovice – rok 2009 

Z tohoto základního měsíčního diagramu lze sestavit obdobné diagramy 
pro každou ze základních oblastí města definovaných výše. 
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Graf číslo 37: Měsíční diagram potřeb tepla s rozlišením účelů spotřeby CZT 
v územních oblastech města České Budějovice - rok 2009 

Diagramy doby trvání tepelného výkonu představují sestupně seřazené 
hodnoty okamžitých (hodinových) výkonových zatížení soustavy v 
průběhu celého roku. 
Tyto diagramy umožňují odečítat, kolik hodin bylo, je, nebo 
pravděpodobně bude zatížení soustavy vyšší, než výkon v příslušném 
časovém bodě. 
Diagram doby trvání tepelného výkonu ve zdrojové části systému CZT 
České Budějovice je znázorněn dále. 
 



 

 

65 
Celkem 131 

 
Graf číslo 38: Diagram doby trvání tepelného výkonu s rozlišením účelů spotřeby 

rok 2009 

2.5.3. Referenční potřeba tepla v CZT 
Referenční spotřeba tepla bývá obvykle v energetice stanovena jako 
ustálená spotřeba energie přepočtená na standardní teplotní podmínky se 
zohledněním očekávaných nároků na vytápění, přípravu TV, technologii. 
V další části tak je stanovena tato spotřeba, jako cílová spotřeba tepla pro 
zásobování objektů, kdy již všechny bytové objekty jsou zatepleny, oblast 
nebytových a průmyslových odběrů zůstává na stávající úrovni 
s vyznačením zásadních odběrů tepla a jejich vlivu na funkčnost zdrojové 
části. 

Vliv zateplení bytových domů 
V minulých letech i díky různým dotačním titulům především ze státního 
fondu životního prostředí dochází ke zlepšení tepelně technických 
vlastností obálky budov a tím k poklesu potřeby tepla v daných objektech. 
Tento jev se především týká bytové sféry a veřejných budov, především 
škol. 
Z dlouhodobých zkušeností výpočtů zlepšení tepelně technických 
vlastností obálky budov lze uvažovat, že při výměně oken se pohybuje 
úspora na vytápění 8-12%, při zateplení vnějších stěn 20-30% a při 
zateplení stropu/střechy 10-15%. 
V dalších výpočtech je proto uvažováno s celkovou úsporou při 
komplexním zlepšením tepelně technických vlastností obálky budov 
(výměna oken, zateplení vnějších stěn, zateplení stropu) s dosaženou 
úsporou na vytápění ve výši až 40% stávajícího stavu a splnění 
požadovaných součinitelů prostupu tepla. 
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Vstupní hodnotou měrné spotřeby tepla pro vytápění „průměrného bytu 
v oblasti zásobování teplem CZT je hodnota 34 GJ/byt,rok. 
Z přepočtených spotřeb tepla (přepočet na dlouhodobý teplotní normál a 
odečtení spotřeby tepla pro přípravu TV) pro oblast bytové sféry lze 
výpočtově stanovit množství již zateplených bytů v rozmezí 16 tis. až 20 
tis. To znamená, že v současné době (analyzovaný rok 2009) je již 
zatepleno 58%-73% bytových jednotek zásobovaných teplem z CZT. 
Konečná hodnota spotřeby tepla pro vytápění a přípravu TV bytové 
sféry stávajícího bytového fondu se tak pohybuje v rozmezí 600-720 
TJ (spotřeba ÚT a TV). 
Jako referenční tak bude dále uvažována potřeba tepla pro ÚT a TV 
bytového sektoru ve výši 663 TJ. 
S ohledem na velmi teplý skončený rok 2011 lze očekávat prodej tepla 
v tomto roce již na úrovni stanovené referenční spotřeby. 

Vliv úsporných opatření v oblasti nebytových a 
průmyslových odběrů 
V oblasti spotřeby tepla u nebytových odběrů, zejména pak průmyslových 
odběrů s fyzikální podstatou odběru tepla ve formě páry je nutné stanovit 
oblast skutečných potřeb tepla. 
Ze všech průmyslových odběrů lze stanovit následující 4 jako zásadních 
pro další úvahy (dále uvedeny předpokládané odběry z roku 2009): 
VT odběr tepla Jihočeských mlékáren Rudolfovská 85 TJ 
Budějovický měšťanský pivovar (SAMSON)  43 TJ 
Pivovar Budvar      145 TJ 
Duropack Bupak Papírna     350 TJ 
CELKEM       623 TJ 
 
Odběr těchto základních průmyslových odběrů činil v roce 2009 celkem 
623 TJ, tedy 75% analyzovaných odběrů charakteru „průmysl“. V roce 
2011 byl již ukončen odběr mlékáren, tedy 10% průmyslových odběrů 
(3,5% celkového prodeje tepla). 
Toto má již zmiňovaný negativní vliv na možnost provozování výroby 
elektrické energie ve zdroji teplárny v teplárenském režimu. 
Pro jakýkoliv funkční návrh koncepce rozvoje teplárny České 
Budějovice jsou tak tyto průmyslové podniky odběry tvořící základní 
zatížení na úrovni 20 MW v průběhu celého roku. 
Pro sektor průmyslu nebyly vytvořeny a modelovány možné varianty 
vývoje budoucí spotřeby tepla s ohledem na zlepšení tepelně technických 
vlastností obálky budovy, protože v tomto sektoru je daleko více důležitá 
samotná existence či neexistence jednotlivých odběrů. 
 
Pro analýzu stavu dodávky tepla jsou uvažovány tři možné varianty vývoje 
potřeb tepla, přičemž množství tepla ne vždy koresponduje s údaji roku 
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2009, neboť se jedná o přepočtené hodnoty s uvažováním venkovních 
teplot: 

• Optimistická varianta (snížení odběru tepla pro sektor nebyty a 
průmysl o 10%, a s uvažováním již odpojeného odběru Mlékáren)  
        - 264 TJ 

• Reálná varianta (snížení odběru tepla pro sektor nebyty a průmysl 
o 15%, a s uvažováním již odpojeného odběru Mlékáren)   
        - 354 TJ 

• Pesimistická varianta (snížení odběru tepla pro sektor nebyty a 
průmysl o 20%, ukončení odběru Papíren, a s uvažováním již 
odpojeného odběru Mlékáren)    - 727 TJ 

2.5.4. Referenční potřeba tepla ve zdroji 
Výroba elektrické energie v kondenzačním režimu TG6. 
S ohledem na neexistenci historických dat provozu kondenzační turbiny a 
TG 6 o výkonu 12 MWel, jsou dále stanoveny energetické potřeby tepelné 
energie pro daný typ soustrojí. 
Energetická náročnost výroby elektrické energie v kondenzačním režimu 
se obecně uvádí účinnost vztažená na palivo na úrovni 24%. 
Zjednodušením výpočtu náročnosti výroby elektrické energie 
v kondenzačním režimu lze uvažovat pouze se ztrátou kondenzátoru ve 
výši 58%, tedy náročnost výroby elektřiny 1,72 GJ/ Gj, či 6,21 GJ/ MWh = 
měrná spotřeba tepla na výrobu elektřiny. 

Optimistický scénář spotřeby tepla 
Optimistický scénář je charakterizován: 

• Výroba tepla    3.997 TJ 
• Prodej tepla byty   664 TJ 
• Prodej tepla nebyty, průmysl 1.608 TJ 
• Výroba elektrické energii  167,8 GWh (z toho 17,6 GWh 

v kondenzačním režimu) 
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Graf číslo 39: Měsíční diagram potřeb tepla a trvání výkonů ve zdrojové části s 

rozlišením účelů spotřeby v CZT České Budějovice – optimistický 
scénář vývoje spotřeby 

Graf číslo 40: Měsíční diagram potřeb tepla s rozlišením účelů spotřeby CZT 
v územních oblastech města České Budějovice - optimistický 
scénář vývoje spotřeby 

Reálný scénář spotřeby tepla 
Reálný scénář je charakterizován: 

• Výroba tepla    3.829 TJ 
• Prodej tepla byty   664 TJ 
• Prodej tepla nebyty, průmysl 1.518 TJ 
• Výroba elektrické energii  156,1 GWh (z toho 17,6 GWh 

v kondenzačním režimu) 
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Graf číslo 41: Měsíční diagram potřeb tepla a trvání výkonů ve zdrojové části s 

rozlišením účelů spotřeby v CZT České Budějovice – reálný scénář 
vývoje spotřeby 

Graf číslo 42: Měsíční diagram potřeb tepla s rozlišením účelů spotřeby CZT 
v územních oblastech města České Budějovice - reálný scénář 
vývoje spotřeby 
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Pesimistický scénář spotřeby tepla 
Pesimistická varianta je charakterizována: 

• Výroba tepla    3.336 TJ 
• Prodej tepla byty   664 TJ 
• Prodej tepla nebyty, průmysl 1.145 TJ 
• Výroba elektrické energii  140,5 GWh (z toho 17,6 GWh 

v kondenzačním režimu) 

 

 
Graf číslo 43: Měsíční diagram potřeb tepla a trvání výkonů s rozlišením účelů 

spotřeby v CZT České Budějovice – pesimistický scénář vývoje 
spotřeby 
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Graf číslo 44: Měsíční diagram potřeb tepla a trvání výkonů ve zdrojové části s 
rozlišením účelů spotřeby CZT v územních oblastech města České 
Budějovice - pesimistický scénář vývoje spotřeby 
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3 .  R O Z B O R  M O Ž N Ý C H  Z D R O JŮ  A  
Z PŮS O BŮ  N A K L Á D Á N Í  
S  E N E R G I Í  

3.1. Subsystém elektrická energie 
Rozvojové plány 
V současné tržní ekonomice se předpokládá, s ohledem na ceny energií, 
že využívání elektrické energie bude racionálnější a úspornější.  
Další rozvoj na tomto úseku je plně v kompetenci E.ON. Pokud budou 
vzneseny zvýšené nároky na zásobování elektrickou energií – např. otop 
ve stávající či nové zástavbě, budou tyto posouzeny a v případě 
ekonomické únosnosti za finanční spoluúčasti města dle platné legislativy 
v optimální míře uspokojeny. 
Předpokládá se, že ze strany E.ON vlivem řízení, dojde k zrovnoměrnění 
denních a ročních diagramů odběru elektřiny. Tím dojde k efektivnějšímu 
využívání stávajících elektro-energetických zařízení. Vlivem nových 
úspornějších technologií ve stávajícím distribučním sektoru bude 
ovlivněna hlavně hodnota meziročního nárůstu zatížení elektrických sítí, 
která se ve vztahu k současné hodnotě bude postupně snižovat. 
Zásobování elektrickou energií v katastrálním území města bude i nadále 
zajišťováno ze stávajících napájecích bodů rozvoden VVN/VN. Po 
vyčerpání rezerv se předpokládá osazení rozvoden výkonnějšími 
transformátory VVN/VN 40 MVA. Stávající koridory vedení VVN městem 
budou nadále respektovány včetně ochranného pásma. 
Stávající VVN soustava má, včetně TR 110/ 22 kV, v současné době 
dostatečnou rezervu výkonu.  
Dobudované vedení VVN - 110 kV a jeho napojení do TR Škoda zajišťuje 
spolehlivou dodávku el. energie i v případě, že bude některé ze stávajících 
napájecích vedení VVN uvažované aglomerace mimo provoz.  
TR Škoda byla nově rozšířena o VVN pole a novou rozvodnu 22 kV pro 
distribuci, z které lze vyvést další vývody 22 kV, které lze napojit na 
stávající rozvod 22 kV ve městě a tak posílit stávající síť VN ve středu 
města.  
Velká část výkonu TR je rezervována pro budoucí průmyslový 
a obchodně-podnikatelský rozvoj v Husově kolonii a celé východní části 
města.  
Na základě nárůstu zatížení, podle energetických bilancí, je stávající 
rezerva výkonu dostačující. 
Z teplárny na Novohradské je vyveden výkon z elektrárenského bloku 
kabely VN do rozvoden 22 kV Mladé a Sever, jedná se o důležité 
propojení. 
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VN rozvod (kabelový i venkovní) má rovněž dostatečnou rezervu výkonu v 
přenosu pro pokrytí běžného nárůstu odběrů elektrické energie. V případě 
velkých požadavků (místně už od 0,7 MW) je nutno konkrétní situaci 
detailně prověřit z hlediska reálnosti investice, ekonomické efektivnosti a 
dalšího vyžití pro budoucí zástavbu. 
Předpokládá se: 
• střed města bude posílen novými kabelovými vývody VN 22 kV 
• výstavba nového propojovacího vedení VVN a výstavba nové 

transformovny 110/22 Střed. V současné době je zde pouze spínací 
stanice. 

• další kabelizace stávajícího vedení VN a NN ve vnitřním městě a úplná 
kabelizace vedení VN a NN v nové zástavbě  

• v nové zástavbě v území zahušťování  trafostanic- 22/0,4 kV se 
zasmyčkováním na stávající kabelový rozvod VN. 

• kabelové stanice v obytné zástavbě se předpokládají klasické zděné 
nebo blokové (typ Betonbau) o výkonu do 2x 630 kVA a 1x 630 kVA, v 
místech, kde již nelze stávající trafostanice prostorově rozšířit, budou 
stanice vyzbrojovány novými technologiemi menších rozměrů.  

• trafostanice, napojené na venkovní přívod VN budou budovány jako 
sloupové ST do 400 (630) kVA nebo věžová do 1-2x 630 kVA. 

• v průmyslových zónách budou trafostanice řešeny podle skutečných 
potřeb investora 

Přesné umístění stanic, jejich typ a způsob připojení je možno určit až na 
základě konkrétních požadavků spotřebitelů.  
Trolejbusová doprava - z velké většiny jsou trasy trakčních napájecích a 
ovládacích kabelů trolejbusové trakce již vybudovány. Tyto trasy kabelů, 
trakční měnírny a trolejová vedení budou nadále zachovány. V rámci 
rozšíření trolejbusové dopravy budou měnírny napojeny do soustavy VN 
na základě konkrétních požadavků. 

3.2. Subsystém zemní plyn 
Základní rozvojové plány distribučního systému ZP odpovídají popisu 
v původní verzi ÚEK. 

3.1. Využití obnovitelných zdrojů 
energie 

3.1.1. Užití biomasy 
Informace o užití biomasy na území města je možné založit na základě 
statistických údajů MPO, kde pro jednotlivá paliva jsou uvedena dále. 
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Jedná se o kombinaci vlastního šetření MPO („Brikety a pelety z biomasy, 
rašeliny a papíru v roce 2010“), statistiky uhelné produkce a odbytu, 
statistiky zahraničního obchodu ČSÚ a Eurostat a řady pramenů statistiky 
energetické spotřeby.  
Statistika je zaměřena na hlavní výrobní firmy, až na výjimky není zatím 
sledována drobná výroba briket a pelet pro vlastní spotřebu a k 
maloprodeji v nejbližším okolí závodu. Je jisté, že takových firem bude 
řada, jejich podíl na celkové výrobě by však neměl být, ze statistického 
hlediska, významný. Pro statistiku zahraničního obchodu byla využita 
databáze zahraničního obchodu ČSÚ, ze které je možno po verifikaci 
připravit poměrně kvalitní data. Od roku 2009 byla nově zařazena položka 
kombinované nomenklatury, která umožňuje lépe sledovat dřevní pelety. 
Problematické je však sledování dovozů rostlinných pelet a briket, neboť 
neexistuje pro tato paliva samostatný kód celního sazebníku. Problémem 
statistiky lisovaných paliv z biomasy je však velký počet výrobních firem a 
jeho neustálý růst. 
Z dostupných zdrojů je zřejmý podstatný nárůst spotřeby jak biomasy 
v podobě palivového dříví, tak i ve formě pelet či briket.  
Spotřeba energie tohoto segmentu činila v roce 2010 ca. 139 TJ 
v palivu, tedy ca. 1,4% z celkového objemu primární energie na území. 
Tab. č. 27 – Vývoj spotřeby biomasy jako prvotního zdroje energie na území ČB 

(Zdroj Statistika MPO a její promítnutí na řešené území) 

 
Tab. č. 28 – Vývoj spotřeby pelet a briket jako prvotního zdroje energie na území 

ČB (Zdroj Statistika MPO a její promítnutí na řešené území) 

 

3.1.2. Solární kolektory 
Informační základna pro stanovení množství instalací vyplývá ze zjednodušených 
zjednodušujících průměrných hodnot statistiky MPO. Pro použitelné odhady na 
úrovni města lze s dostatečnou přesností vycházet z oficiálních statistik ČR, které 
vycházejí ze statistické praxe ostatních zemích EU a Mezinárodní energetické 
agentury IEA, resp. ESTIF. Pro odhad instalované kapacity solárních kolektorů 
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doporučuje IEA-SHC (International Energy Agency - Solar Cooling and Heating 
Programme) ve spolupráci s ESTIF využít hodnotu 700 Wt/m2. Pro zjednodušující 
(statistický) odhad výroby tepelné energie ze solárních kolektorů je použit model 
rakouský, který doporučuje hodnotu 350 kWh/m2/rok pro ploché a hodnotu 550 
kWh/m2/rok pro vakuové trubkové kolektory. Pro staré typy kolektorů je použita 
hodnota 280 kWh/m2/rok.  
S ohledem na takto odhadnutou plochu 3 tis.m2 zasklených solárních 
kolektorů je jejich instalovaná tepelná kapacita na úrovni 2,16 MWt a 
jejich energetický přínos v roce 2010 činil 4,3 TJ.  
Promítnutím do konečné spotřeby tepelné energie pro vytápění a 
přípravu TV činí tato hodnota ca. 0,13%. 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že z celkového počtu nově kolaudovaných bytů 
je solární přitápění zastoupeno pouze okrajově. Většina instalací solárního 
přitápění je tak instalována ve starší zástavbě (viz. počet instalací vybraných k 
podpoře z programu Zelená úsporám). Bohužel nejsou k dispozici údaje přípravě 
TV v novostavbách. Zde je možno předpokládat výraznější podíl solárních 
kolektorů. 
Tab. č. 29 – Vývoj instalací solárních kolektorů na území ČB (Zdroj Statistika 

MPO a její promítnutí na řešené území) 

 

3.1.3. Fotovoltaické elektrárny 
V současné době je ERÚ statisticky sledována výroba elektřiny ve 
fotovoltaických elektrárnách, jejichž provozovatelé obdrželi na tyto 
provozovny licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Nelicencované systémy 
nejsou statisticky sledovány, byť se předpokládá, že jejich počet nadále 
roste. Je však zřejmé, že prakticky již od roku 2007 je rozhodující část 
celkového výkonu připojena do sítě, nebo je licencována. Výroba v těchto 
licencovaných systémech tak zcela převyšuje výrobu v nepřipojených 
systémech a statistická chyba je tak minimalizována. 
V případě instalovaného výkonu FVE se mohou mírně lišit hodnoty z 
databáze licencí ERÚ a statistiky elektroenergetiky ERÚ. Lišit se mírně 
mohou i hodnoty měsíčních statistik oproti výsledné roční hodnotě. Do 
roku 2007 byly do instalovaného výkonu a výroby započítány i tehdy 
nelicencované výrobny. 
Konečná hodnota instalovaných zařízení tak vyplývá ze statistiky ČR 
(MPO), ale zejména ze zpřesňujících údajů místně působícího distributora 
elektrické energie.  
Ke konci roku 2010 tak je možné na základě výše uvedených 
dostupných dat stanovit počet fotovoltaických instalací ve výši 105, 
s instalovaným výkonem 2,04 MWe. 
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Roční výroba elektrické energie je 640,5 MWh, tedy ca. 0,18% 
z celkové spotřeby elektřiny řešeného území. 
Tab. č. 30 – Vývoj instalací fotovoltaických zdrojů na území ČB (Zdroj Statistika 

MPO, údaje EON Distribuce a.s.) 

 

3.1.4. Tepelná čerpadla 
Na základě informací distribuční společnosti E.ON Distribuce a.s. a 
výsledků staršího šetření Státní energetické inspekce lze sledovat 
orientační vývoj počtu odběratelů v sazbách pro tepelná čerpadla. Počty 
odběratelů v těchto sazbách nemusí odpovídat skutečnému počtu 
instalovaných tepelných čerpadel. Domácnosti je provozují také v sazbách 
D45 (přímotopné vytápění). To platí i pro firmy, kde je počet tepelných 
čerpadel také vyšší. Řada odběrných míst je osazena více tepelnými 
čerpadly a větší firmy sazby C55/56 nevyužívají. 
Dle dostupných údajů je tak možné stanovit přibližnou hodnotu 
vyrobené tepelné energie z TČ na úrovni 21,4 TJ, tedy ca. 0,7% z 
celkové spotřeby elektřiny řešeného území. 
Tab. č. 31 – Vývoj instalací tepelných čerpadel dle užité sazby na území ČB 

(Zdroj Statistika MPO a její promítnutí na řešené území) 

 

3.2. Teplárna České Budějovice 
3.2.1. Plnění legislativních požadavků na 

ochranu ovzduší 
Na základě studie „Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o 
průmyslových emisích do českého právního řádu pro spalovací zařízení o 
jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW v ČR, včetně výroby 
dálkového tepla z těchto zdrojů“, která byla zpracována pro MPO na konci 
roku 2010, vyplývá jednoznačná potřeba rekonstrukce spalovacích zdrojů 
v teplárně České Budějovice. 
Dle použité metody s generováním měrné výrobní emise znečišťujících 
látek (kg emise x TJ vstupního paliva) s využitím údajů v souhrnné prvotní 
evidenci (REZZO I) byly všechny spalovací zdroje rozčleněny dle 
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environmentální výkonnosti do skupin (I≈nejhorší, II-IV≈horší až průměr, 
V≈nejlepší). Tepelné zdroje v teplárně byly zařazeny do kategorie II. 

Z pohledu plnění emisních limitů SO2: 
• Kotel K12 (117 MW) 
• Kotel K21 (68 MW Vráto) 

Z pohledu plnění emisních limitů NOX: 
• Kotel K12 (117 MW) 
• Kotel K11 (117 MW) 
• Kotel K21 (68 MW Vráto) 

Ve studii byla hodnocena případová studie v rozsahu vlivu provedených 
investičních i neinvestičních opatření dle zavádění směrnice IPPC o 
průmyslových emisích. Tato byla svým rozsahem a nastavením vstupních 
hodnot velmi blízká skutečnému stavu v Českých Budějovicích: 

• středně velká městská teplárna (instalovaný tepelný výkon 214 MW 
a elektrický výkon 30 MW) zásobující teplem domácnosti i podniky. 
Teplárna využívá v současnosti jako palivo hnědé uhlí a v malé 
míře i biomasu. 

Byly modelovány tři základní varianty s ohledem na měrné emise SO2, 
NOX a TZL, při základních předpokladech: 

• Množství spotřebovávaných výrobních vstupů je determinováno 
úrovní produkce (výrobou elektřiny a tepla, ta vychází z 
kvalifikovaného odhadu budoucí poptávky). 

• Nárůst ceny vstupů v čase (očekávaná inflace) je 2 % ročně (s 
výjimkou ceny paliva, kde počítáme s 3% ročním nárůstem) 

• Základním palivem je hnědé uhlí. 
• V simulaci je počítáno s vlivem třetího obchodovacího období pro 

emisní povolenky (EU ETS), přičemž je využito indikativní alokace 
povolenek zdarma vycházející z posledních známých poznatků. 

• V simulacích je počítáno s cenou povolenky 30 € (750 Kč) po celé 
obchodovací období, což je střední očekávaná cena v projekcích 
Evropské komise. Tato skutečnost se projevuje u obou 
hodnocených 

• podniků prudkým zvýšením výrobních nákladů (a tedy i cen 
produkce) v důsledku skokového poklesu přídělu povolenek 
zdarma od roku 2013. 

• Časový horizont simulace pokrývá roky 2010-2020. 
• Změny zisku jsou stejné pro všechny hodnocené varianty, mění se 

pouze ceny produkce nutné k zajištění očekávané výše zisku 
 
Výchozí scénář – bez změny ve výrobní technologii, tzn. nebude nutné 
vynaložit dodatečné investice k ochraně životního prostředí a měrné 
emise regulovaných znečišťujících látek (SO2, NOx a TZL) zůstávají do 
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roku 2020 neměnné. Tento scénář zahrnuje již schválené změny v oblasti 
obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). 
Varianta 1 - Implementace na úrovni mírnějších emisních limitů (tj. 
maximální přípustné limity popsané v příloze 5 IED, tj.  
Druh emise SO2 NOX TZL 
Současný platný 
emisní limit 2000 600 50 

Emisní limit dle 
přílohy 5 IED 
v mg/Nm3 

400 

300 (450 
v případě 
spalování 

práškového 
HU) 

30 

Emisní limit dle 
BREF LCP 200-400 90-300 5-30 

 
Vyvolané investice Rekonstrukce kotlů K1 a K2 (Investiční výdaj v roce 
2012 ve výši 480 mil. Kč, doba odepisování 20 let, uvedení do provozu v 
roce 2013), rekonstrukce kotle K3 (Investiční výdaj 180 mil. Kč v roce 
2018, doba odepisování 20 let, a uvedení do provozu v roce 2019) 
Varianta 2 – Implementace na úrovni v současnosti nejlepších 
dostupných technologií (BAT). Tyto hodnoty nejsou v současné době 
jednoznačně známy. Proto jako BAT jsou v prvním případě modelovány 
hodnoty emisních koncentrací sledovaných polutantů a s nimi související 
vícenáklady, tedy maximálně možná varianta snížení emisí; nikoli 
nákladově efektivní.  
 
Interpretace očekávaných výsledků 
Výchozí scénář - Výroba elektřiny zůstává v čase stabilní, stejně tak 
emise znečišťujících látek (není žádný tlak na jejich další snižování). U 
elektřiny a tepla je patrný vliv ETS – do roku 2012 se ETS projevuje 
pozitivně (alokace povolenek převyšuje jejich očekávanou spotřebu). Po 
roce 2012 však dochází ve třetím obchodovacím období k zásadní změně 
ve způsobu alokace povolenek zdarma – narůstá deficit povolenek, od 
tohoto roku bude nutné k zachování přiměřené úrovně zisku přistoupit k 
navýšení cen elektřiny a tepla. Navýšení ceny tepla do roku 2020 je 
analyzováno ve výši 250 Kč/GJ, navýšení prodejní ceny elektrické energie 
je analyzováno ve výši 1.500 Kč/MWh. 
Varianta 1 - v důsledku rekonstrukce se oproti výchozí variantě počítá s 
poklesem odbytu elektřiny po dobu rekonstrukčních prací. Rekonstrukce 
samotná generuje celou řadu přínosů, které převažují nad náklady a 
napomáhá tak snižovat prodejní ceny elektřiny a tepla v porovnání s 
Výchozím scénářem. Mezi roky 2013–2015 napomáhá snižovat cenu 
zvyšování podílu biomasy v palivovém mixu teplárny (toto v případě ČB 
neplatí, neboť neexistuje spalování biomasy v současné době). V 
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důsledku zlepšení emisních parametrů dochází u této varianty k 
významnému snížení emisí znečišťujících látek. 
Navýšení ceny tepla do roku 2020 je analyzováno ve výši 230 Kč/GJ, 
navýšení prodejní ceny elektrické energie je analyzováno ve výši 1.450 
Kč/MWh. 
Varianta 2 - Oproti Variantě 1 zahrnuje dodatečné náklady na celkovou 
obnovu dosavadního zařízení na odsíření spalin (instalace účinnějšího 
systému mokré vypírky spalin) s následujícími parametry: 
Celková obnova systému odsíření (další investiční výdaj ve výši 490 mil. 
Kč v roce 2012, doba odepisování 20 let), zvýšení provozních nákladů o 5 
mil. Kč ročně (vyšší spotřeba vápenných sloučenin), dosažení lepších 
emisních parametrů na úrovni BAT. 
Výraznější snížení emisí znečišťujících látek než u Varianty 1, ve srovnání 
s Variantou 1 také navýšení cen produkce. 
Navýšení ceny tepla do roku 2020 je analyzováno ve výši 250 Kč/GJ, 
navýšení prodejní ceny elektrické energie je analyzováno ve výši 1.500 
Kč/MWh. 
 
Reálný nárůst cen elektřiny a tepla oproti roku 2009 (referenční rok), po 
ořezání nastavených nárůstů cen vlivem inflace je v následující tabulce. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Výchozí 
scénář 

1,1% 2,8% 4,6% 36,4% 38,2% 39,0% 39,3% 39,5% 39,8% 40,1% 40,3%

Varianta 
1 

1,6% -4,1% 6,0% 37,2% 32,4% 29,7% 30,3% 30,8% 33,0% 34,9% 35,2%

Varianta 
2 

1,6% -4,1% 11,5% 47,3% 41,9% 38,5% 38,5% 38,5% 40,0% 41,3% 41,0%

 
Citlivostní analýza je pak analyzována při změně základního parametru, 
že cena elektřiny roste stejně jako vstupy o očekávanou inflaci 2 % ročně 
(teplárna je cenovým příjemcem a nemůže ovlivnit cenu elektřiny). Za 
tohoto předpokladu musí tedy teplárna k zachování očekávané úrovně 
zisku přizpůsobit cenu tepla. Všechny ostatní předpoklady zůstávají 
zachovány jako u předchozích variant. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Výchozí 
scénář 

1,9% 5,2% 8,5% 67,1% 70,4% 71,9% 72,4% 73,0% 73,5% 73,9% 74,4%

Varianta 
1 

2,8% -6,5% 10,0% 68,7% 59,5% 54,8% 55,9% 56,9% 60,9% 64,4% 64,9%

Varianta 
2 

2,8% -6,5% 19,1% 87,4% 76,9% 71,0% 71,0% 70,9% 73,7% 76,2% 75,7%

 
Výsledky reálného růstu cen zejména tepla a tepla jsou uvedeny v tabulce 
výše a lze z nich vyvodit závěr: 
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Z porovnání jednotlivých variant vyplývá, že u všech dochází k výraznému 
nárůstu cen tepla nad rámec očekávané míry inflace (nárůst je vyšší než u 
variant dle předchozích pravidel), což je přehledně formou indexů 
sumarizováno v následující tabulce (pouze pro teplo, protože růst ceny 
elektřiny je fixní, tedy 2 % ročně). K růstu cen tepla (nominálnímu i 
reálnému) dochází vlivem skutečnosti, že se vícenáklady přenáší pouze 
do ceny tepla. Nárůst je tak výrazně vyšší než u předchozího hodnocení. 
Environmentální přínosy jsou stejné (tj. způsob přenesení nákladu do ceny 
nemá vliv na emise znečišťujících látek). 
Vyvolané investiční náklady se tak po přenesení do konkrétních podmínek 
Č. Budějovic činí ca. 0,47 mld.Kč.  
Skutečný vliv této vyvolané investice na výslednou cenu tepla 
v konkrétním případě teplárny České Budějovice lze považovat za 
zanedbatelný, z vývoje nákladů na teplo (zejména pak stálých 
nákladů v podobě odpisů) lze usuzovat na možnost překlenutí tohoto 
vlivu. Orientačním výpočtem lze při 15 leté životnosti zařízení, roční 
výrobě tepla ve výši 4.000 TJ navýšení nákladů na teplo 8 Kč/GJ. 

3.2.2. Dostupnost energetického uhlí 
V současné době se konečná (včetně dopravy) cena energetického uhlí 
užívané v TČB pohybuje na úrovni 65 Kč/GJ (2009) resp. 70 Kč/GJ (2010). 
Další vývoj v cenovém nárůstu lze vysledovat ze studie Institutu 
energetických informací (ENERGIN) s názvem „Vývoj cen hnědého uhlí a 
cen tepla po roce 2012 včetně dalších omezení mající dopady na 
energetický sektor v České republice“. 
 
Studie analyzuje následující: 
- formální a věcnou správnost algoritmu na odvození ceny hnědého uhlí 
ze světové ceny černého uhlí 
- dopad dvojnásobného zdražení hnědého uhlí na fungování tepláren a 
cenu tepla v ČR 
- teoretickou disponibilitu hnědého uhlí před limity pro potřeby tuzemské 
energetiky 
- faktory, které nákladově ovlivňují nezávislé energetické zdroje CZT 
 
Hlavní závěry studie, které lze aplikovat na situaci v TČB jsou následující:  
1) Zdražení uhlí na 70 Kč/GJ bez dopravy se projeví ve vynuceném 
zvýšení ceny tepla o 44 – 57 %. Zvyšování ceny paliva se již podstatně 
projevilo v nárůstu palivových nákladů v letech 2010 a zejména 2011, kdy 
meziroční nárůst ceny paliva byl vyšší než 10% 
2) Vzhledem ke zvolenému mechanismu tvorby ceny hnědého uhlí 
společnosti Czech Coal, a.s. lze očekávat ještě podstatnější zdražení uhlí 
až nad hodnotou 80 Kč/GJ bez dopravy. Ve studii je tento závěr 
analyzován s následkem dramatičtějšího zdražení tepla a hrozbou 



 

 

81 
Celkem 131 

reálného ukončení výroby tepla v centralizovaných kogeneračních 
teplárnách. 
3) Zásadním problémem požadavku společnosti Czech Coal je 
mechanismus stanovení ceny hnědého uhlí jako procentní část ze světové 
ceny černého uhlí, který neobsahuje žádnou bezprostřední vazbu na 
tuzemský hnědouhelný trh, žádný opodstatněný ekonomický požadavek 
na rentabilitu procesu těžby a ani nepostihuje cenové reálie platné v ČR a 
v Evropě na trhu s hnědým uhlím. 
4) Ukončení či zásadní omezení výroby tepla z domácího hnědého uhlí by 
zapříčinilo vážné ohrožení energetické bezpečnosti ČR v důsledku 
zvýšení závislosti na dovozu plynu (po většinovém přechodu domácností 
na vytápění plynem v ČR). 
5) Objem hnědého uhlí před územními ekologickými limity může být pro 
potřeby tuzemské energetiky teoreticky bilančně dostačující až do roku 
2037. 
Již v období let 2011, 2012 se projevuje dramatický nárůst ceny 
primárního paliva hnědého uhlí, kdy meziroční nárůsty palivových 
nákladů dosahují více než 10% hodnot, další vývoj do roku 2015 lze 
predikovat s dostatečnou přesností na základě nárůstu ceny paliva 
v mezidobí let 2009-2012. Reálná hrozba rozpadu systému CZT je 
v cenové úrovni roku 2011 analyzována při konečné ceně tepelné 
energie na úrovni 600 Kč/GJ bez DPH. V závěrech studie je 
jednoznačně deklarováno dostatečné množství paliva pro potřeby 
energetiky ČR do roku 2037 bez prolomení těžebních limitů. 

3.2.3. Energetické využití potenciálu 
odpadů 

POH statutárního města České Budějovice 2004 (ASA 
červen 2005) 
POH statutárního města je plně v souladu s POH Jihočeského kraje, kde 
je definováno ročního množství zbytkového směsného odpadu jen 
z území Statutárního města České Budějovice na úrovni 16-17 tis.tun 
ukládaného na skládkách. 
Přičemž v zásadách pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k 
nakládání s odpady dle budu I.E.1. b) je uvedeno „Nepodporovat výstavbu 
nových spaloven odpadu ze státních prostředků“ (Soulad se závaznou 
částí POH nebyl hodnocen). 

POH Jihočeského kraje 2004 (ECO Trend červen 2004) 
POH Jihočeského kraje s ohledem na časový odstup zpracování POH 
kraje stanovený zákonem o odpadech (období jednoho roku), je 
zpracován v časovém horizontu k roku 2013. 
Základními výstupy POH jsou v podobě strategických sílů: 



 

 

82 
Celkem 131 

1. Management odpadového hospodářství 
2. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností 
3. Nakládání s vybranými odpady a zařízeními 
4. Recyklace odpadů 
5. Ukládání odpadů na skládky 
6. Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady 

 
Množství využitelných složek vytříděných z komunálních odpadů u obcí 
zapojených do systému EKO-KOM činil v roce 2001 117,2 tis.tun 
zbytkového odpadu, přičemž v regionu (okresu) České Budějovice to činí 
37,8 tis.tun.  
Pro srovnání přehledu nakládání s komunálními odpady činí podíl  

• skládkování EU 42%, v ČR 84%, Jihočeský kraj 77% 
• spalování 20% v EU, 13% v ČR, Jihočeský kraj 0% 
• recyklace 22% v EU, 2% v ČR, Jihočeský kraj 1% 

Údaje: Statistika energetického využívání odpadů MPO březen 2010. 
 
Z těchto faktů lze stanovit závěr s definováním potenciálu energetického 
využití odpadů na území Jihočeského kraje: 
Výhřevnost zbytkového TKO se pohybuje reálně mezi 9 až 11 GJ/t. 
Při přijetí kapacita linky ve spalovně cca 100 tis. tun odpadu ročně 
(zhruba se jedná o velikost spalovny, která existuje v Liberci) lze 
uvažovat s průměrným výkonem v teple 22 MW a v elektřině 2,5 MW 
(opět zhruba konfigurace Liberecké spalovny), pak při 
předpokládaném využití výkonu kolem 8000 hodin, bude produkce 
tepla dosahovat cca 630 TJ a produkce elektřiny zhruba 20 GWh. 
Při realizaci spalovny s výkonem 40 tis.tun pouze pro aglomeraci 
České Budějovice budou výkony přibližně třetinové. 
V časovém horizontu reálné výstavby spalovny k roku 2020 lze 
případný tepelný výkon v podobě páry tohoto zdroje 22 MW 
považovat za částečnou náhradu stávajícího kotle ve Vrátě po jeho 
dožití. 

3.2.4. Využití odpadního tepla z JE 
Temelín 

Základním a limitním předpokladem realizace přivedení tepelné energie 
z JETE je stanovení předávací ceny tepelné energie na patě města. 
Z hlediska správného hospodáře se jedná o nalezení ekonomicky 
výhodné a technicky optimální předací ceny, aby nedošlo ke zvýšení 
nákladů na výrobu tepla, které by se musely promítnout do cen tepla pro 
odběratele, s ohledem na dispozice užití tepla v ČB pak zejména 
domácnosti. 
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Do hodnocení ekonomické efektivity přivedeného tepla tak nevstupují 
„jen“ cena pro konečného odběratele ze sekundární sítě (pro rok 2012 je 
dle ceníku 475,9 Kč/GJ bez DPH), ale zejména proměnné a stálé náklady 
na výrobu tepla, dále pak fakt, že nevýroba tepla ve zdroji teplárny 
znamená snížení výroby elektrické energie v režimu KVET. Na dodávky 
tepla z JETE tak je možné nahlížet jako na další „kotel“ instalovaný 
v jiném místě systému teplárny, ale pro který platí stejné pravidla jako na 
případné použití plynu jako primárního paliva – tedy musí vykazovat 
nejefektivnější výrobní náklady. 
V původní verzi ÚEKČB byly navrženy základní varianty pro užití tepla 
z Temelína, které zůstávají v platnosti. Tedy – základní verze užití tepla na 
levém břehu řeky Vltavy, kde již existuje vybudovaný technický základ 
v podobě dvou horkovodních stanic (CPS I a II), ze kterých je možné po 
jejich základních úpravách zásobovat část města. 
Rozšířenou variantou je pak rozšíření zásobované oblasti na severní 
předměstí, kde již jsou připravovány základní projekční podklady pro 
převedení této části na horkovodní systém.  
Smyslem hodnocení a vyplývajících doporučení musí být dosažení 
ekonomicky výhodné a technicky optimální varianty, a aby nedošlo 
ke zvýšení nákladů na výrobu tepla, které se musí promítnout do 
ceny tepla. 

3.2.5. Problematika emisních povolenek 
Připomeňme, že ministerstva financí, obchodu a průmyslu a životního 
prostředí se dohodla na postupném snižování zdarma přidělovaných 
emisních kreditů pro 2013-2020 ze 70 % na 0 % výměnou za investice do 
zelených technologií. Alokace musí být očištěna o výrobu elektřiny na 
export.  
Množství povolenek, které bude jednotlivým provozovatelům zařízení 
přiděleno v každém kalendářním roce obchodovacího období dle nařízení 
vlády 80/2008 Sb. o Národním alokačním plánu pro obchodovací období 
roků 2008 – 2012 je podíl kusů přidělených emisních povolenek pro zdroje 
Novohradská a Vráto: 

• Novohradská  451.663 
• Vráto      24.009 
• CELKEM  475.772 

 
Teplárna České Budějovice je vedena v systému obchodování s emisními 
povolenkami, tedy pro ČB platí návrh s postupným zavedením 41% 
emisních povolenek v roce 2013 až 100% do roku 2020. 
Tato oblast je v současné době stále ve stadiu návrhů, bez jakékoliv 
garance ceny emisní povolenky. 
Na výrobu tepla je pro TČB dle údajů MŽP k bezplatně přidělovaným 
emisních povolenkám pro období 2013 – 2020 podle článku 10a směrnice 
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2009/29/ES (tzv. benchmarky) předběžně alokováno 189.273 – 73.717 
povolenek. 
Dle údajů MŽP je pro TČB předběžně alokováno podle čl. 10c směrnice 
2009/29/ES odpovídající množství bezplatně přidělených povolenek na 
výrobu elektřiny v rozsahu 52,5%-0% v období let 2013-2020 (58.270-0 
tun CO2). 
Jako investice do zelených energií (vedoucí k úsporám CO2) jsou 
v příslušných dokumentech uvedeny následující opatření v TČB: 

• Instalace kondenzační turbíny TG6 a příslušenství vedoucí ke 
zvýšení její termodynamické účinnosti (JIŽ REALIZOVÁNO) 

• Rozšíření energobloku za účelem navýšení kapacity a náhrady 
části spotřeby uhlí biomasou (STAVEBNÍ POVOLENÍ, NEJISTOTA 
VÝSTAVBY). 

• Nahrazení části stávajících parních rozvodů novými horkovody 
(PŘIPRAVENY STUDIE PŘECHODU NA HV). 

 
Pro další tak bude uvažováno s postupným nárůstem podílu nákupu 
povolenek od roku 2015 do 2020 s tím, že cena povolenky je 
uvažována 18 EURO, tj. při stávajícím kurzu 25 Kč/EURO ca. 450 Kč/ t 
CO2. V promítnutí do variabilních nákladů na palivo se tak jedná o 
navýšení položky palivových nákladů. Při základní úvaze zachování 
ceny vyrobené (prodané) elektřiny a s odečtením vlastní spotřeby a 
ztrát systému se pak jedná o zvýšení ceny prodaného (dodaného 
spotřebě) tepla na úrovni 64 Kč/GJ v roce 2015 až 111 Kč/GJ na konci 
období 2020. 
Pro ostatní (lokální plynové) zdroje se plánuje se zavedením uhlíkové 
daně, coby kompenzace emisních povolenek v teplárenství. 

3.2.6. Navýšení DPH 
Od roku 2011 začíná pro konečného zákazníka v kategorii BYTY zvýšené 
sazba DPH 14% (z původní hodnoty 5% platné do roku 2007, 9% platné 
do roku 2009, 10% platné do roku 2011, od roku 2013 se dále uvažuje 
s 17,5%). 
Při stávající cen tepla 443,9 Kč/GJ (cena bez DPH roku 2012 sekundární 
síť) se jedná o další navýšení ceny tepla o 38 Kč/GJ ve srovnání s rokem 
2009. 
Navýšení DPH na tepelnou energii je nutné zmínit zejména z pohledu 
psychologického vnímání nákladů na tepelnou energii v kontrastu 
s náklady na palivo zemní plyn coby nejjednodušší alternativu ke 
stávajícím dodávkám tepla ze systému. 

3.2.7. Zvýšení podpory KVET 
Vyrobená elektrická energie v režimu KVEt je v současné době podle 
Zákona 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
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energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) ve znění 
cenového rozhodnutí ERÚ 7/2011 oceněna podporou (výše příspěvku dle 
článku 2) ve výši 45 Kč/MWh, čímž je de facto znevýhodněna výrobna 
v režimu KVET s výkonem nad 5 MWel, pro které platí zcela jiná pravidla. 
V současném návrhu novely zákona je nastaven jednoznačný požadavek 
na zvýšení a dlouhodobou garanci této podpory, coby deklarace podpory 
celospolečenských cílů vyplývajících z podpory KVET. 
Předpokládané zvýšení podpory KVET tak bude částečně 
kompenzovat očekávaný růst ceny paliva. 

3.2.8. Rozšíření provozu kondenzační 
turbíny 

Provoz kondenzační turbíny byl na základě integrovaného rozhodnutí 
omezen 1.400 hod/rok v období od dubna do října. Podání žádosti o 
integrované povolení bylo prováděno v období s roční výrobou tepelné 
energie na úrovni 4.500 TJ. V současné době se již roční výroba tepla 
pohybuje okolo 4.000 TJ a z provedených analýz pro reálnou variantu 
scénáře vývoje spotřeby tepla v systému lze očekávat výrobu na úrovni 
3.800 TJ.  
To znamená mimo jiné další podstatné omezování výroby elektřiny 
v režimu KVET a tedy vzniká zde prostor pro rozšíření provozu 
kondenzační výroby elektřiny, kdy zásadním limitujícím faktorem omezení 
provozu kondenzační výroby bylo emisní zatížení. 
Předpokládané zvýšení provozu kondenzační výroby elektřiny na ca. 
4.000 hod/rok dále umožní stabilizaci výroby elektrické energie, jako 
jednoho z důležitých faktorů efektivity celého provozu TČB. 
Současně i zvýšení provozu kondenzačního TG6 umožní rychlejší 
umoření investic do tohoto zařízení, to vše za předpokladu 
ekonomické efektivnosti jejího provozu vzhledem k výkupním cenám 
z tohoto zdroje. 

3.2.1. Referenční náklady 
Referenční náklady na tepelnou a elektrickou energii musí vycházet 
z reálných nákladů systému. Jako zdroj následujících dat jsou tedy 
uvažovány výroční zprávy teplárny za období let 2004-2010. 
Základním vstupem do analýzy nákladů na energie jsou kalkulace nákladů 
a výnosů, ze kterých po očištění od ostatních údajů (náklady finančního 
majetku, ostatní náklady, výnosy z finančního majetku, výnosové úroky, 
ostatní výnosy) vyplývají náklady a výnosy z výroby a prodeje tepla a 
elektřiny. 
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Tab. č. 32 – Kalkulace nákladů a výnosů (Zdroj: VZ Teplárny ČB 2004-2010) 

 

 
V položce ostatní náklady a ostatní výnosy jsou od roku 2005 již 
zaúčtovány povolenky CO2, přičemž v roce 2011 a 2012 dojde ke zdanění 
těchto výnosů (32% z hodnoty povolenky) 
Tab. č. 33 – Očištěná kalkulace nákladů 

 

Kalkulace ceny tepla REFERENČNÍ 
Nákladové položky lze s dostatečnou přesností sdružit do dvou 
základních: 

• Proměnná složka nákladů – tvoří 43% celkových nákladů na teplo 
• Stálá složka nákladů – tvoří 57% celkových nákladů na teplo 

Jako referenční rok byl dále zvolen rok 2015, kdy již dojde k ustálení 
spotřeby tepelné energie vlivem zateplovacích programů a dalších 
snižování spotřeby vlivem dalších úsporných opatření. 
Současně se jedná o období, ve kterém začnou platit dále uvedené 
nároky na ekologizaci zdroje, emisní povolenky a dojde k ustálení nejistot 
v oblasti dostupnosti a ceny základního paliva hnědého uhlí. 
K této referenční úrovni pak jsou analyzovány veškeré návrhy a varianty 
rozvoje. 
Proměnná složka nákladů je k referenčnímu stavu od roku 2011 
definována 7% meziročním nárůstem jednotkových nákladů na vyrobené 
teplo (zde je zohledněna nejistota s cenou paliva, navýšení provozních 
nákladů pro technologii odsíření). 
Stálá složka nákladů je definována 0% meziročním nárůstem od roku 
2011. 
Prodej elektrické energie, jako jeden z limitujících faktorů provozu zdroje 
je definován 2% meziročním růstem, kdy konečná cena vykupované 
elektrické energie je na úrovni průměrné ceny let 2009 a 2010. 
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Od roku 2015 jsou dále v nákladech na teplo (cena vyrobené elektrické 
energie při zvýšení palivových nákladů je v tomto případě konst, tedy 
zvýšení palivových nákladů jde na vrub ceny tepla) uvažována náklady na 
emisní povolenky 113,1 mil.Kč až 242,4 mil.Kč v roce 2020). 
Pro základní provozní analýzu je pak dále vývoj od roku 2015 modelován 
v tzv. stálých cenách. 
Tab. č. 34 – Referenční náklady, tržby, výnosy (REÁLNÝ SCÉNÁŘ VÝVOJE 

SPOTŘEB) 

 
 
Proměnné náklady (zde včetně povolenek CO2) v hodnotovém vyjádření 
činí 180 Kč/GJ vyrobeného tepla, z čehož ca. 60% činí náklady na palivo, 
25% činí náklady spojené s nákupem části povolenek CO2. Současně jsou 
zde již zohledněny zvýšené náklady spojené s provozem nové technologie 
odsíření na kotlích K11 a K12. 

Rozdělení nákladů na teplo a elektřinu 
Rozdělení nákladů na tepelnou a elektrickou energii je provedeno na 
základě Vyhlášky 140/2009 Sb.  
Tab. č. 35 – Rozdělení nákladů na teplo a elektřinu 

 

Nevýroba elektrické energie ve zdroji TČB 
Pro potřeby ocenění „nevýroby“ elektrické energie ve zdroji TČB v režimu 
KVET je jako základní předpoklad zvolena hodnota 0,05 MWh/GJ, 
vyjadřující náročnost výroby elektrické energie, účinnost distribučního 
systému. Tedy nevýrobou odpovídajícího množství tepla na jednotku 
prodeje 1 GJ, není vyrobeno 0,05 MWh elektrické energie. 
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Za tohoto předpokladu lze stanovit ekonomickou ztrátu nevýrobou 
elektřiny ve výši ca. 16 Kč/GJ nevyrobený ve zdroji TČB, při zohlednění 
úspory proměnných nákladů. 
 
Referenční náklady jsou při zvoleném základním REÁLNÉM scénáři 
spotřeb definovány při přijetí základního předpokladu ziskovosti 
provozu TČB na úrovni 100 mil.Kč/rok. Reálný scénář potřeb tepla je 
v referenčním roce 2015 definován celkovým poklesem potřeb 
prodaného tepla o ca. 300 TJ ve srovnání s rokem 2009 v přepočtení 
na dlouhodobý teplotní normál. 
Z předpokládaného vývoje proměnných nákladů, definovaného vlivu 
nákupu emisních povolenek a stálých nákladů systému TČB tak 
vyplývá konečná průměrná cena tepla na úrovni 491 Kč/GJ v roce 
2015. 
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4 .  V A R I A N T Y  ŘE Š E N Í  

4.1. Teplárna České Budějovice 
Základní navržené a řešené varianty zdrojového systému CZT jsou 
uvažovány pro každý ze scénářů vývoje spotřeby (v předchozí části textu 
s názvem varianty spotřeby). 
Navržené varianty mimo jiné vyplývají z textu původní ÚEKČB: 

• Základní REFERENČNÍ varianta 
• Varianta 1a – Využití tepla z energobloku Vráto 
• Varianta 1b – Využití tepla ze spalovny odpadů Vráto 
• Varianta 2 – Přivedení tepla z JETE bez podstatných investic na 

pravém břehu Vltavy 
• Varianta 3 – Přivedení tepla z JETE s podstatnými investicemi 

severního předměstí převedení primární sítě na HV 
• Varianta 4 – Přivedení tepla z JETE s podstatnými investicemi 

pravého břehu převedení primární sítě na HV 
• Varianta 5 – Řízená decentralizace systému s vybudováním 

okrskových výtopen a užitím plynových kogeneračních soustrojí pro 
výrobu elektřiny 

4.1.1. Základní REFERENČNÍ VARIANTA 
Na základě výše uvedených skutečností k plnění emisních limitů 
(krajských emisních limitů u stávajícího zdroje TČB po zpřísnění limitu 
k roku 2016) je nutné přistoupit k investičnímu řešení problému. 
Pro zajištění potřeby tepla konečných zákazníků je tak v této variantě 
uvažováno s využitím čištění spalin tzv. mokrou vápennou vypírkou. Bude 
tak nadále zajištěn provoz zdroje se splněním legislativních požadavků na 
ochranu ovzduší. 
Očekávané investiční náklady činí ca 470 mil.Kč, přičemž má TČB 
zažádáno o 30% dotaci, tedy zásadní vliv na provozní náklady a tedy 
konečnou cenu tepla je minimální. 
Výhody 
• stávající zařízení s dostatečným tepelným výkonem 
• zajištění dalšího provozu kombinované výroby tepla a elektrické 

energie, spolu s rozšířením výroby v kondenzačním režimu 
pokračování ekonomicky efektivní výroby elektřiny 

• dodávka technologické páry pro průmyslové provozy 
• plnění zpřísněných emisních limitů spalováním hnědého uhlí i přes 

zhoršující se kvalitu nízkosirného paliva z dodávek paliva od 
Sokolovské uhelné společnosti 
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• i nadále únosná cena tepla vyráběného z uhlí pro konečného 
odběratele ve srovnání s alternativami řešení 

• pozitivní vliv na emisní i imisní zátěž lokality oproti decentrálním 
zdrojům výroby tepla 

Nevýhody 
• ceny uhlí i přes liberalizaci cen, nejsou odvíjeny od vývoje světové 

ceny ropy a zemního plynu, ale na základě požadavku navázání ceny 
hnědého uhlí na světové cen černého uhlí (požadavek Czech coal) 

• stávající kotelní zařízení byť po provedených rekonstrukcích a 
modernizacích odpovídá době pořízení a je vzhledem k technickým i 
energetickým parametrům zastaralé 

• relativně vysoké celoroční ztráty systému (vysoké parametry), 
provozování rozsáhlé parní sítě, pokračování trendu vysokých 
distribučních ztrát primárních a sekundárních i přes prováděné 
rekonstrukce rozvodů, VS a PS v zásobovaných lokalitách 

• zvýšení vlastní spotřeby elektrické energie, tepla, materiálové náklady 
filtry 

• problém ukládání popelovin – vyčerpání složiště, zvýšení produkce 
odpadu vlivem odsíření, nutnost vozit popílek do Mydlovar 

• zpoplatňování produkce CO2 z výroby tepelné energie pro následnou 
výrobu elektřiny, do roku 2020 bude zpoplatněno 100% emisních 
povolenek, při předpokládaném vývoji výkupních cen elektřiny se jedná 
o zatížení ceny tepla o ca. 64 -111 Kč/GJ v období od 2015 do 2020 

• vliv konkurenčního energetického prostředí na požadavky na odběr 
tepla ze soustavy CZT (zemní plyn – decentralizace) 

Řazení jednotlivých zdrojů do provozu odpovídá současnému stavu, kdy 
zdroj Novohradská s kotli K11 a K12 kryje základní zatížení, špičkový 
zdroj K21 Vráto doplňuje výkonovou potřebu (plynové kotle K9 a K10 
slouží jako záloha). 

 
Graf číslo 45: Zdrojové krytí diagramu potřeb tepla ve zdroji CZT České 

Budějovice – reálný scénář vývoje spotřeby 
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4.1.2. Varianta 1a – Využití tepla 
z energobloku Vráto 

Od roku 2009 se v oblasti zdroje Vráto uvažuje s výstavbou energobloku 
s využitím spalování biomasy a s výrobou „zelené elektřiny“. Z pohledu 
provozování systému TČB se jedná o disponibilní výkon 15 t/hod páry (10 
MW) v průběhu celého roku v podobě páry, roční dodávka 300 TJ. 
TČB má na řešený projekt vydané stavební povolení, celý projekt 
v současné době naráží na dostupnost či nedostupnost požadovaného 
množství biomasy (potřeba 70 tis.t dřevní štěpky a 14 tis.t pelet) a je zcela 
pozastaven. 
Výhody 
• ekonomicky efektivní projekt s krátkou dobou návratnosti, založený na 

státem garantovaných cenách vyráběné elektrické energie 
• zajištění částečné diverzifikace zdrojové části systému, s možností 

případného provozu bez dodávek do sítě TČB (kondenzační režim) 
Nevýhody 
• velká nejistota v dostupnosti potřebného množství biomasy a její ceny, 

neexistence trhu s biomasou 
Řazení jednotlivých zdrojů do provozu odpovídá současnému stavu, kdy 
zdroj Novohradská s kotli K11 a K12 kryje základní zatížení, špičkový 
zdroj K21 Vráto doplňuje výkonovou potřebu (plynové kotle K9 a K10 
slouží jako záloha). Energoblok by zajistil celoroční stálou potřebu tepla na 
úrovni do 10% celkové potřeby tepla. 

 
Graf číslo 46: Zdrojové krytí diagramu potřeb tepla ve zdroji CZT České 

Budějovice – VARIANTA 1a, reálný scénář spotřeb 

4.1.3. Varianta 1b – Využití tepla 
z centra likvidace odpadů Vráto 

Do současné doby není v regionu Jihočeského kraje řešena otázka 
likvidace odpadů s jejich energetickým využitím. 
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Na základě analýzy dostupných dat je roční potenciál využití tepelné 
energie z tohoto zařízení na úrovni 22 MW tepla, tedy ca. 630 TJ 
v případě přijetí projektu jako „krajského“ centra likvidace odpadů. 
Výhody 
• zajištění částečné diverzifikace zdrojové části systému na úrovni 20% 

roční potřeby tepla systému TČB 
• reálná možnost zajištění stálého odběru tepelné energie jako 

základního zdroje tepla pro systém TČB při realizaci vhodných 
smluvních podmínek 

Nevýhody 
• velká nejistota a neexistence závazných koncepčních materiálů a 

dokumentů města České Budějovice a Krajského úřadu Jihočeského 
kraje k problematice energetického využití odpadů 

• jako alternativa k vytvoření centra energetického využití odpadů 
v Českých Budějovicích je nutné uvažovat se zcela novým zařízením 
v Linci, zejména pak po vybudování rychlostní silnice ČB-Linec 

Řazení jednotlivých zdrojů do provozu odpovídá současnému stavu, kdy 
zdroj Novohradská s kotli K11 a K12 kryje základní zatížení, špičkový 
zdroj K21 Vráto doplňuje výkonovou potřebu (plynové kotle K9 a K10 
slouží jako záloha). Zdroj centra likvidace odpadů by zajistil celoroční 
stálou potřebu tepla na úrovni do 20% celkové potřeby tepla. 

 
Graf číslo 47: Zdrojové krytí diagramu potřeb tepla ve zdroji CZT České 

Budějovice – VARIANTA 1b, reálný scénář spotřeb 

4.1.4. Varianta 2 – Přivedení tepla 
z JETE bez podstatných investic 
na pravém břehu Vltavy 

V současné době je pro akci tepelného přivaděče vydáno územní 
rozhodnutí. Projektované parametry přivaděče jsou DN 2x500, 
napojeného na již existující technologickou základnu v JETE (výměníková 
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a předávací stanice 2 x 300 MWtep). Předpokládané tepelné ztráty 
přivaděče činí 50 TJ. Projekt je koncipován jako rozšiřitelný (doplněním 
pomocných čerpadel pro dodržení potřebné čerpací práce zejména pro 
vratné potrubí a ∆h 165 m), po úplném rozšíření činí kapacita dodávek 
tepla až 2.000 TJ. 
Celý projekt však musí nutně pracovat s existencí převažující parní sítě 
v Českých Budějovicích, kdy v současné době je bez větších technických 
úprav připojitelný levý břeh Vltavy potřebou tepla 435 TJ (585 TJ včetně 
distribučních ztrát). 
Výhody 
• zajištění základní diverzifikace zdrojové části systému na úrovni 18% 

roční potřeby tepla systému TČB 
• podstatné snížení emisního (současně i imisního) zatížení na území 

města Českých Budějovic, nespálením paliva pro dodávku 585 TJ se 
ročně uspoří 50 tis.t hnědého uhlí, vzniká zde prostor pro rozšíření 
provozu kondenzačního TG6 bez zvýšení emisní zátěže regionu 

• stávající tepelné zdroje (již s provedenou technologií odsíření) slouží 
pro krytí ostatních potřeb a jako špičkové a záložní 

• eliminace rizikových faktorů umožňujících rozpad sítě CZT vlivem 
očekávaného nižšího nárůstu ceny dodané tepelné energie, než je 
očekávaný vývoj cen hnědého uhlí 

• zajištění garantovaných dodávek tepla a cen tepelné energie po dobu 
životnosti JETE, prodloužení v případě její dostavby 

• finanční náročnost na zajištění pozemků pro výstavbu horkovodního 
přivaděče, jeho vlastní pořízení a provozování je v režii dodavatele 
tepla, návratnost vložených investic vyplývá s dohodnuté ceny tepla 
v místě předání 

• nástroj pro vyjednávání podmínek nákupu paliva na příští období, kdy 
zvyšování palivových vstupů zvyšuje ekonomický zájem o přivedení 
tepla z JETE 

Nevýhody 
• nutnost zachování provozuschopnosti dnešních zdrojů tepla (či 

vybudování záložních) pro případ výpadku obou jaderných bloků po 
poruše a případné dlouhé opravy (jaderná bezpečnost) 

• problém ekonomické efektivnosti i technické udržitelnosti výroby 
elektřiny v TČB v režimu KVET, snížení výroby elektřiny o ca. 28 GWh 

 
Řazení jednotlivých zdrojů do provozu odpovídá současnému stavu, kdy 
zdroj Novohradská s kotli K11 a K12 kryje základní zatížení, špičkový 
zdroj K21 Vráto doplňuje výkonovou potřebu (plynové kotle K9 a K10 
slouží jako záloha). Přivaděč kryje potřeby horkovodního systému na 
levém břehu Vltavy. V letním období nelze transformovat přebytečný 
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výkon přivaděče do dalších částí města, v tomto období pro potřeby 
ohřevu TV lze očekávat velmi vysoké ztráty přivaděče – 15-20%. 
 

 
Graf číslo 48: Zdrojové krytí diagramu potřeb tepla ve zdroji CZT České 

Budějovice – VARIANTA 2, reálný scénář spotřeb 

4.1.5. Varianta 3 – Přivedení tepla 
z JETE s podstatnými investicemi 
severního předměstí převedení 
primární sítě na HV 

Nalezení optimálního řešení je složitý proces a je proto třeba 
zjednodušení pro kombinaci dodávky tepla z TČB a JETE přibližným 
řešením ekonomiky provozu pomocí více variant pro různý poměr 
dodávek. Základem musí být reálná možnost přepojení páry na horkou 
vodu v sídlištích s definovanou potřebou tepla (zachování parovodů pro 
dodávku technologické páry zůstává zachováno pro potřeby odběru 
Budvaru). 
Převedením parních primárních rozvodů lze dosáhnout úsporu snížením 
ztrát ve výši 1,9 TJ/rok,km (30 km ≈ 57 TJ/rok, znamená snížení ztrát 
distribučního systému ve srovnání se stávajícím stavem o 8%). Ve 
finančním vyjádření se jedná o úsporu ca. 6,1 mil.Kč/rok (uvažovány 
proměnné náklady na tepelnou energii). 
Pro potřeby předběžného hodnocení byl proveden odhad potřebných 
investic na základní převedení primárních rozvodů na HV ve výši 337 
mil.Kč (30 km HV x 10 mil.Kč/km, 123 MW PS x 0,3 mil.Kč/MWtepl). 
Dodávka tepla v této variantě je okolo 1.200 TJ, z čehož prodej tepla ca. 
890 TJ. 
V této variantě již lze očekávat, že v zimních mrazových špičkách nebude 
přivaděč (s projektovaným přenosovým výkonem 120 MWtep) schopen 
zajistit potřeby tepla zásobované oblasti. 
Výhody 
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• zajištění základní diverzifikace zdrojové části systému na úrovni 35% 
roční potřeby tepla systému TČB 

• podstatné snížení emisního (současně i imisního) zatížení na území 
města Českých Budějovic, nespálením paliva pro dodávku 1.200 TJ se 
ročně uspoří 140 tis.t hnědého uhlí, vzniká zde prostor pro rozšíření 
provozu kondenzačního TG6 bez zvýšení emisní zátěže regionu 

• stávající tepelné zdroje (již s provedenou technologií odsíření) slouží 
jako špičkové a záložní 

• eliminace rizikových faktorů umožňujících rozpad sítě CZT vlivem 
očekávaného nižšího nárůstu ceny dodané tepelné energie, než je 
očekávaný vývoj cen hnědého uhlí 

• zajištění garantovaných dodávek tepla a cen tepelné energie po dobu 
životnosti JETE, prodloužení v případě její dostavby 

• finanční náročnost na zajištění pozemků pro výstavbu horkovodního 
přivaděče, jeho vlastní pořízení a provozování je v režii dodavatele 
tepla, návratnost vložených investic vyplývá s dohodnuté ceny tepla 
v místě předání 

• s ohledem na vysokou finanční náročnost přechodu primární sítě na 
HV je nutné očekávat podíl „snížené“ ceny z přivaděče na financování 
přechodu z parního primárního média na HV (při 20 letech provozu 
s celkovou dodávkou tepla 24,5 PJ, 6% úročením investice je splátka ≈ 
snížená cena tepla na úrovni 24 Kč/GJ dodaný do systému TČB) 

• nástroj pro vyjednávání podmínek nákupu paliva na příští období, kdy 
zvyšování palivových vstupů zvyšuje ekonomický zájem o přivedení 
tepla z JETE 

Nevýhody 
• nutnost zachování provozuschopnosti dnešních zdrojů tepla (či 

vybudování záložních) pro případ výpadku obou jaderných bloků po 
poruše a případné dlouhé opravy (jaderná bezpečnost) 

• problém ekonomické efektivnosti i technické udržitelnosti výroby 
elektřiny v TČB v režimu KVET, snížení výroby elektřiny o ca. 61 GWh 
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Graf číslo 49: Trvání výkonů s rozlišením řazení zdrojů – VARIANTA 3, reálný 

scénář potřeby tepla ve spotřebě 

4.1.6. Varianta 4 – Přivedení tepla 
z JETE s podstatnými investicemi 
pravého břehu převedení primární 
sítě na HV 

Tato varianta je rozšířením předchozí varianty s aplikací přechodu 
z parního primárního média na horkovodní na většině území města. 
Pro rekonstrukci parovodů na horkovody a pro nutné nové horkovody 
musí být pro jednotlivé varianty zpracován alespoň zjednodušený projekt 
sítě, převodu výměníkových stanic a napájecí stanice s výměníky a 
oběhovými čerpadly, aby bylo možné odhadnout investiční náklady i 
náklady provozní, včetně ztrát tepla a spotřeby.  
V této variantě jsou i nadále veškeré parní odběry uvažovány s napojením 
na parní systém TČB (Papírna, Budvar, Samson, Nemocnice prádelna). 
Úvaha s vyšším pokrytím území města z přivaděče naráží na základní 
problém maximální přenosové schopnosti přivaděče s maximem 
120 MWtep. Maximální dodávka tepla z přivaděče je tak na úrovni 
1.500 TJ/rok. 
Pro potřeby předběžného hodnocení byl proveden odhad potřebných 
investic na základní převedení primárních rozvodů na HV a dovybavení 
stávajících výměníkových stanic na primární medium HV z přivaděče - ve 
výši 577 mil.Kč (52 km HVx10 mil.Kč/km, 190 MW PSx0,3 mil.Kč/MWtepl). 
Předpokládá se postupné napojení odběrů směrem od sídliště Máj, 
sídliště Vltava, Čtyři dvory, Pražské předměstí, průmysl u Budvaru, 
Čéčova, Nerudova, Šrámkova, Pekárenská, Okružní, Rudolfovská, U pily. 
Druhý směr pak směrem od CPS I na Zlaté stoce, přes Stromovku do 
oblasti Lineckého předměstí. 
Krytí základního zatížení spotřeby se uvažuje s horkou vodou 150/70°C 
z JETE při regulaci kvalitativní (teplotou), paralelní provoz zdrojů TČB pro 
parní potřeby, krytí špičkové potřeby tepla ze zdrojů v ČB). 
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Výhody 
• zajištění základní diverzifikace zdrojové části systému na úrovni 40% 

roční potřeby tepla systému TČB 
• podstatné snížení emisního (současně i imisního) zatížení na území 

města Českých Budějovic, nespálením paliva pro dodávku 1.500 TJ se 
ročně uspoří 180 tis.t hnědého uhlí 

• podstatné snížení emisního (současně i imisního) zatížení na území 
města Českých Budějovic, nespálením paliva pro dodávku 1.500 TJ 
vzniká prostor pro rozšíření provozu kondenzačního TG6 bez zvýšení 
emisní zátěže regionu 

• eliminace rizikových faktorů umožňujících rozpad sítě CZT vlivem 
očekávaného nižšího nárůstu ceny dodané tepelné energie, než je 
očekávaný vývoj cen zemního plynu 

• zajištění garantovaných dodávek tepla a cen tepelné energie po dobu 
životnosti JETE, prodloužení v případě její dostavby 

• finanční náročnost na zajištění pozemků pro výstavbu horkovodního 
přivaděče, jeho vlastní pořízení a provozování je v režii dodavatele 
tepla, návratnost vložených investic vyplývá s dohodnuté ceny tepla 
v místě předání 

• s ohledem na vysokou finanční náročnost přechodu primární sítě na 
HV je nutné očekávat podíl „snížené“ ceny z přivaděče na financování 
přechodu z parního primárního média na HV (při 20 letech provozu 
s celkovou dodávkou tepla 30 PJ, 6% úročením investice je splátka ≈ 
snížená cena tepla na úrovni 53 Kč/GJ dodaný do systému TČB) 

• nástroj pro vyjednávání podmínek nákupu paliva na příští období, kdy 
zvyšování palivových vstupů zvyšuje ekonomický zájem o přivedení 
tepla z JETE 

Nevýhody 
• nutnost zásadní rekonstrukce distribučního parního systém na 

horkovodní, včetně přepojení výměníkových a předávacích stanic, 
téměř v rozsahu stávající parní sítě – zde je nutné provedení podrobné 
analýzy optimálního rozsahu přechodu na HV s ohledem na výkonovou 
a přenosovou kapacitu přivaděče a zisky z přechodu na HV v dané 
části města 

• nutnost zachování provozuschopnosti dnešních zdrojů tepla (či 
vybudování záložních) pro případ výpadku obou jaderných bloků po 
poruše a případné dlouhé opravy (jaderná bezpečnost) 

• problém ekonomické efektivnosti i technické udržitelnosti výroby 
elektřiny v TČB v režimu KVET, snížení výroby elektřiny o ca. 75 GWh 

 
Zajištění potřeb tepla je téměř ze 60% kryto přivaděčem, zajištění parních 
potřeb a dalších potřeb (vyplývají z provedené optimalizace přechodu na 
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HV s výsledkem vytvoření „ostrova“ bez přechodu na HV) je ze stávajících 
zdrojů TČB. 
 

 
Graf číslo 50: Trvání výkonů s rozlišením řazení zdrojů – VARIANTA 4, reálný 

scénář potřeby tepla ve spotřebě 

 

4.1.7. Varianta 5 – Řízená decentralizace 
systému s vybudováním 
okrskových výtopen a užitím 
plynových kogeneračních soustrojí 
pro výrobu elektřiny 

Představuje nepříliš pravděpodobné řešení totálního rozpadu soustavy 
CZT se stávajícími zdroji TČB. Předpokládá realizaci okrskových 
plynových kotelen opatřených plynovými motory pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny. Rozmístění ca. 20 kotelen po území města vychází ze 
stávajících okrsků zásobených jednotlivými parovody a jejich umístění 
přibližně v centru spotřeby těchto okrsků. Příkony a spotřeby těchto okrsků 
jsou převzaty z úseků příslušných parovodů. Asi těžko překonatelné 
problémy by činilo nalezení potřebních stavebních ploch pro nové kotelny 
uvnitř městské zástavby uliční prostory pro zcela nové rozvody tepla z 
těchto kotelen. Zrušeny by byly stávající parovody, zvláště napájecí a tím 
by byly sníženy tepelné ztráty rozvodu tepla. Návrh umístění kotelen a 
jejich výkony lze s dostatečnou přesností přejmout z původního textu 
ÚEKČB (varianta 4). 
S ohledem na potřebu TV v letních měsících (celkem okolo 27 TJ/měsíc), 
je nutné provést návrh optimálního řešení s využitím kogeneračních 
jednotek, na základě předběžných výpočtů činí celkový elektrický výkon 
kogeneračních jednotek v okrskových kotelnách ca. 11,5 MW a roční 
výroba elektřiny max. 50 GWh. 
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Současně vyvstane problém zajištění potřebného výkonu v distribuční 
plynovodní síti a současně vyvedení elektrického výkonu kogeneračních 
jednotek do distribuční sítě elektřiny – další vyvolané investice. 
Výhody 
• instalace nových progresivních technologií s nižší energetickou 

náročností, nízkoemisních, splňujících požadavky na ochranu ovzduší 
• minimalizace ztrát ve výrobě a v distribuci tepla 
• zásadní snížení nároků na údržbu a rekonstrukci tepelných 

distribučních sítí 
• uvolnění značného prostor (TČB Novohradská, Vráto) pro jiné účely 
Nevýhody 
• koncepční krok zpět – rozpad soustavy CZT, decentralizace 
• obtíže se získáváním pozemků na výstavbu  
• při nepropojení zdrojů odpadá výhoda společné poruchové rezervy, 

nutné zabezpečit instalovaným výkonem v jednotlivých zdrojích 
(zvýšený výkon proti příkonu stávajících odběratelů) 

• vysoké investiční náklady na kotelny buď parní nebo teplovodní podle 
struktury odběru s výkonem od 10 do 55 MW 

• značné zvýšení produkce NOx v nízkých vrstvách ovzduší 
• do budoucna vytvořena závislost na dodávkách ZP, případně TO 
• Zásadní rozdíl ≈ nárůst v proměnných (palivových) nákladů ve 

srovnání s referenčním stavem, očekávané proměnné náklady na 
úrovni 500 Kč/GJ (v referenčním stavu ca. 180 Kč/GJ včetně emisních 
povolenek) 

• Od roku 2014 je uvažováno se zavedením uhlíkové daně na spalování 
zemního plynu, s předpokladem zdražení o ca. 10% 

Zajištění potřeb tepla je ze 100% kryto zemním plynem, včetně zajištění 
výkonových špičkových potřeb. 
Křivka trvání výkonu a krytí potřeb postrádá smysl. 

4.1.8. Posouzení náročnosti variant 
Pro jednotlivé varianty byly stanoveny vstupní předpoklady, stanovené 
z předchozích analytických prací – předpokládané množství potřeb tepla 
na vstupu do výměníkových stanic a PS objektů (ve 3 scénářích vývoje 
spotřeb – optimistický, reálný a pesimistický). 

4.1.9. Technické nároky variant 
Technické nároky variant vyplývají z jejich výše uvedených nároků, 
základní energetické bilance jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. č. 36 – Souhrnné údaje provozních údajů variant (REÁLNÝ SCÉNÁŘ 
VÝVOJE SPOTŘEB) 

 
 
Tab. č. 37 – Souhrnné údaje provozních údajů variant (OPTIMISTICKÝ SCÉNÁŘ 

VÝVOJE SPOTŘEB) 
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Tab. č. 38 – Souhrnné údaje provozních údajů variant (PESIMISTICKÝ SCÉNÁŘ 
VÝVOJE SPOTŘEB) 

 

4.1.10. Modelování cenového vývoje 
Základní scénář vývoje cen 
Modelování budoucího vývoje cen, nákladů a výnosů je provedeno ve 
stálých cenách. Při tomto způsobu hodnocení je zřejmý nárůst ceny tepla 
vlivem zavedení nákupu emisních povolenek v období 2015-2020. 
Model tak umožňuje zohlednění očekávaných vnějších vlivů do roku 2015 
(zavedení emisních povolenek, zhoršení kvality používaného hnědého uhlí, 
snahy o zvyšování nákladů na hnědé uhlí ze strany dodavatele paliva, 
provoz technologie odsíření – při nemožnosti ovlivnění ceny vyráběné 
elektrické energie všechny tyto vlivy vstupují do konečné ceny tepla). 
Ekonomická efektivnost jednotlivých navržených variant je definována 
cenou tepelné energie z externího zdroje, v případě varianty 5 pak cenou 
palivových nákladů při základním předpokladu zachování ekonomické 
ziskovosti TČB. 
Základním předpokladem provedené analýzy je tedy zachování ceny tepla 
pro konečného spotřebitele a z tohoto předpokladu vyplývající cena tepla 
z externího zdroje v místě předání. 
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Tab. č. 39 – Vývoj konečné ceny tepla REFERENČNÍ VARIANTY (pro REÁLNÝ 
SCÉNÁŘ VÝVOJE SPOTŘEB) – stálé ceny 

 
 

Komentář 
Varianta 1 - Pro hodnocení výstupní ceny tepelné energie do systému 
TČB je v současné době možné predikovat pouze s ohledem na 
ekonomickou efektivnosti TČB. V případě biomasového energobloku je 
ekonomická efektivita založena převážně na výkupních cenách elektrické 
energie. V případě centra likvidace odpadů je nutné vycházet ze 
základního předpokladu, že investiční náročnost řešení odpadů bude 
řešena s využitím podstatné investiční dotace. 
Varianta 2 - Hraniční cena tepla z přivaděče odpovídá analyzovaným 
proměnným nákladům na tepelnou energii při zohlednění nevýroby 
elektrické energie v TČB, množství tepelné energie je limitováno 
schopností distribučního systému transformovat přivedené teplo do 
objektů spotřeby. Základní předpoklad dodávek tepla je celoroční provoz, 
efektivita přivaděče zejména v letním období musí být analyzována 
s ohledem na tepelné ztráty přivaděče, čerpací práci pro dodávku 18 
TJ/měsíc (≈ 15 tun páry na vstupu do CPS). 
Varianta 3 – Platí obdobné závěry jako pro předchozí variantu, je však 
nutné zohlednit nutné investiční náklady na přechod severního předměstí 
na horkovodní systém, případně uvažovat se snížením stanovené hraniční 
ceny o ca. 24 Kč/GJ coby podíl investičních nákladů a dodaného množství 
tepla za 20 let. 
Varianta 4 – Opět zde platí předchozí závěry s tím rozdílem, že další 
rozšiřování HV systému již naráží na výkonovou kapacitu přivaděče. 
Cílem podrobnějšího hodnocení této varianty tak je nalezení optimálního 
rozsahu HV systému s ohledem na kapacitu odběru tepla. Odhadovaná 
výše „splátky“ je ca. 53 Kč/GJ, opět coby podíl investičních nákladů na 
přechod na HV systém a dodaného množství tepla za 20 let.  
Varianta 5 - Výsledná cena tepelné energie dle výše uvedeného 
hodnocení je stále ještě ca. 150 Kč/GJ nad očekávanou cenou tepla 
v systému TČB. 
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Inflační růst palivových nákladů HU 
Základní předpoklady hodnocení: 

• Meziroční nárůst proměnných nákladů 3% 
Tab. č. 40 – Vývoj konečné ceny tepla REFERENČNÍ VARIANTY (pro REÁLNÝ 

SCÉNÁŘ VÝVOJE SPOTŘEB) – inflační růst palivových nákladů 

 
 
Základním závěrem tohoto modelu je nárůst konečné ceny tepla k roku 
2020 na 593 Kč/GJ (oproti stálým cenám více o 42 Kč/GJ). 

Komentář 
Varianta 1 – Závěry odpovídají původním hodnotám v modelování ve 
stálých cenách, s mírným navýšení hraničních cen tepla o ca. 25 Kč/GJ 
Varianta 2-4 - Závěry odpovídají původním hodnotám v modelování ve 
stálých cenách, s navýšení hraničních cen tepla o ca. 65 Kč/GJ 
Varianta 5 – V tomto případě již dojde k dosažení hraniční ceny tepla 
stejné jako v REFERENČNÍ variantě v roce 2031 (dlouhodobý trend 
nárůstu ceny zemního plynu od roku 2002 činí 4,5%) 

Progresivní růst palivových nákladů HU 
Základní předpoklady hodnocení: 

• Meziroční nárůst proměnných nákladů 5% (≈ 7% nárůst pouze 
palivových nákladů na HU) 

• Meziroční nárůst ceny tepla z externího zdroje na úrovni 3% (≈ 
inflační nárůst) 

• Meziroční nárůst cen zemního plynu 4,5% 
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Tab. č. 41 – Vývoj konečné ceny tepla REFERENČNÍ VARIANTY (pro REÁLNÝ 
SCÉNÁŘ VÝVOJE SPOTŘEB) – progresivní růst palivových 
nákladů 

 
Základním závěrem tohoto modelu je nárůst konečné ceny tepla k roku 
2020 na 623 Kč/GJ (oproti stálým cenám více o 72 Kč/GJ). 

Komentář 
Varianta 1 – Závěry odpovídají původním hodnotám v modelování ve 
stálých cenách, s mírným navýšení hraničních cen tepla o ca. 41 Kč/GJ  
Varianta 2-4 - Závěry odpovídají původním hodnotám v modelování ve 
stálých cenách, s navýšení hraničních cen tepla o ca. 40 Kč/GJ 
Varianta 5 – Trajektorie vývoje konečné ceny varianty nemá společný bod 
s vývojem cen dle REFERENČNÍ varianty, nedojde tedy k překlopení 
výhodnosti ve prospěch varianty 5. 
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5 .  ŘE Š E N Í  E N E R G E T I C K É H O  
H O S P O D ÁŘS T V Í  Ú Z E M Í  

5.1. Akční plán pro realizaci závěrů 
ÚEK 

5.1.1. Management energetického 
hospodářství 

V závěru prací bude navržena předběžná struktura Akčního plánu pro 
realizaci Územní energetické koncepce statutárního města České 
Budějovice. Součástí Akčního plánu bude strategie šíření informací a 
pozitivních zkušeností pro urychlení realizace zvolené koncepce. 

Zavedení energetického managementu škol – Monitoring & 
Targeting 
Monitoring & Targeting je strukturovaný přístup k energetickému řízení. Je 
založen na systematickém sledování skutečné energetické spotřeby, 
analýze výsledků a následné realizaci nápravných opatření. Úspor energií 
je dosahováno především realizací bez a nízko-nákladových opatření, i 
když zároveň umožňuje nalézat a posuzovat úsporná opatření 
investičního charakteru. Zavedení a realizace Monitoringu & Targetingu 
vyžaduje relativně nízké investice s běžnou návratností do dvanácti 
měsíců. 
Město České Budějovice v současnosti vystupuje jak v roli majoritního 
vlastníka systému a zdroje CZT, tak i významného spotřebitele energie ve 
městě. K majetku města patří velké množství nemovitostí a nejrůznějších 
objektů a zařízení občanské vybavenosti – zejména školských zařízení, 
a dále pak i část bytové fondu ve městě.  
• Během let 2003-2009 bylo postupně provedena komplexní rekonstrukce 

obvodových plášťů školských objektů postavených v panelové technologii a 
dílčí opatření (zejména rekonstrukce otvorových výplní) ostatních školských 
objektů.  

• Stav energetického systému vytápění objektů, přípravy TV, větrání však 
zůstává na stejné technické úrovni, od uvedení do provozu zařízení, či od 
posledních úprav spojených převážně s opravami. S ohledem na neexistenci 
evidence prováděných servisních zásahů a plánu těchto opatření tak vzniká 
podstatný prostor pro ovlivňování provozu jednotlivých zařízení. 

• Jednotlivé školy jsou příspěvkovými organizacemi města, přesto neexistují 
souhrny denních, týdeních, měsíčních ani ročních spotřeb jednotlivých 
subjektů coby podklad pro porovnání s historickými spotřebami. 
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Technické řešení M&T 
Cílem návrhu řízení a ovlivňování spotřeby energií je. 
• Snížení nákladů na energie (snížení emisního zatížení, zvýšení ochrany 

životního prostředí) 
• Zkvalitnění preventivní údržby 
• Zkvalitnění energetických služeb (zásobování energiemi a vodou) 
• Koordinace energetického managementu (vhodné investiční činnosti) 
 
Nástrojem pro dosažení těchto cílů jsou zejména informace o spotřebě 
energie (vody). 
• Správce energetických systémů města má k dispozici pravidelnou evidenci 

spotřeby energií u vybraných objektů. To umožňuje kontrolu efektivního 
hospodaření s energií v objektech a zařízeních v majetku města, přípravu 
investičních i neinvestičních opatření ke snižování spotřeby energie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbor školství Magistrát města 
České Budějovice 

- pravidelná hlášení o stavu spotřeby a 
nákladech na energie a vodu 

Odbor investic Magistrát města 
České Budějovice 

- návrh a kvantifikace investičních 
potřeb na základě vyhodnocení 

Magistrát města České Budějovice 
- ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGIE 

- SNÍŽENÍ ZATÍŽENÍ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT 
- řídící a koordinační člen 

- ODBOR ENERGETIKY MĚSTA 
- centrální nákup energie 

Dodavatel elektrické energie 
+ distributor EON Distribuce a.s. 

Dodavatel zemního plynu 
+ distributor EON Distribuce a.s. 

Dodavatel pitné vody 
+ ČEVAK a.s. 

Dodavatel tepla 
+ Teplárna České Budějovice a.s. 

Údaje škol o spotřebě energie, vody, 
počtu žáků, využití objektů apod. 
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Základní podmínkou správného fungování je manažersky zvládnutý 
přenos informací o spotřebách a provozu jednotlivých zařízení do 
vyhodnocovacího programu. 
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6 .  Z Á VĚR  

6.1. Manažerský souhrn 
Statutární město České Budějovice se ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. 
a v souladu s nařízením vlády č. 195/2001 Sb., rozhodlo zpracovat 
aktualizaci Územní energetické koncepce statutárního města České 
Budějovice.  
Obsahově navazuje na původní verzi ÚEK z roku 2003, plně zohledňuje 
schválenou Státní energetickou politiku ČR, Územní energetickou 
koncepci Jihočeského kraje, změny v legislativních požadavcích na 
výrobu, distribuci a spotřebu všech druhů energie EU a ČR.  
Od roku 2003 došlo k řadě podstatných změn nejen v rámci energetického 
hospodářství města České Budějovice, ale i zejména v jeho vnějším okolí, 
na které je nutné reagovat. 
V současné době je na základě vývoje společnost, a dalších vlivů 
připraveno několik zásadních projektů týkajících se energetické 
bezpečnosti, soběstačnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a 
maximalizace energetické efektivnosti. 
 
Hlavním cílem zpracovaného dokumentu je upřesnit cíle původní ÚEK a 
současně připravit aktuální koncepční materiál pro rozhodování v oblasti 
hospodaření energiemi ve městě. Aktualizace současně vyjadřuje závazek 
místní samosprávy k úsporám energií, k ochraně životního prostředí. 
Předpokládá se, že se výstupy AÚEK se stanou podkladem pro Územní 
plán města České Budějovice a budou předloženy formou návrhu obecně 
závazné právní normy Zastupitelstvu města České Budějovice (v souladu 
s §4, odst. 3, zákona č. 406/2000 Sb.) 
 
Hlavními záměry a cíly Aktualizace Územní energetické koncepce 
statutárního města České Budějovice lze stručně definovat jako: 
• zhodnocení dosavadního vývoje spotřeb energie v řešeném území a již 

provedené kroky k naplňování závěrů ÚEKČB, zejména pak 
aktualizace záměrů a závěrů definovaných v ÚEKČB. 

• zajištění optimální dodávky energií pro stávající odběratele i rozvoj 
území na základě již provedených investičních opatření v oblasti 
snižování energetické náročnosti objektů bytových objektů, objektů 
občanské vybavenosti a úsporných opatření v optimalizačních 
procesech průmyslové oblasti, 

• snižování emisní zátěže ze zdrojů tepla spalujících tuhá, kapalná i 
plynná paliva ve vyjmenovaných oblastech  
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• maximální využívání kombinované výroby tepla a elektrické energie ve 
stávajících zdrojích 

• koncepční užití, další rozšiřování a rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
Zásady územní energetické koncepce jsou v souladu se zákonem o 
ovzduší č. 86/2002 Sb. Tento zákon konstatuje: 
„Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro ně technicky možné a 
ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících 
staveb využívat centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, 
pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy 
vydanými k jejich provedení. 
V tomto smyslu by bylo možné koncipovat i příslušnou městskou vyhlášku. 

6.1.1. Energetické zásobování města 
České Budějovice 

Město České Budějovice je z hlediska struktury paliv a energie jako 
primárních nositelů vstupujících do území zásobováno ze síťových medií 
elektrickou energií a zemním plynem.  
Elektrická energie je pro uspokojování základních potřeb všech kategorií 
odběratelů dostupná ze zákona. Spotřeba elektrické dosáhla v roce 2009 
celkem 549,7 GWh, tj. 36% celkové konečné spotřeby paliv a energie na 
území města. Založený distribuční systém zabezpečuje kvantitativní i 
kvalitativní zásobování území tímto nositelem energie v současnosti a 
dalším možným rozvojem i v budoucnu po příslušných realizovaných 
opatřeních technického charakteru v tomto systému. 
Zemním plynem a postupně realizovanou plošnou plynofikací je prakticky, 
až na výjimky okrajových částí s malou hustotou odběru nebo 
v okrajových částech města, pokryto cca 95% celého území. 
V předchozích letech došlo postupnému rozšíření distribučních systémů. 
Celková spotřeba všech kategorií odběru dosáhla v roce 2009 celkem 
32,9 mil.m3 (≈1.121 TJ), tj. 19% primárních energetických zdrojů paliv a 
energie vstupující do území bez spotřeby dopravy. Ve srovnání s rokem 
2001 je spotřeba zemního plynu o 5% nižší. Podíl spotřeby zemního plynu 
na konečné spotřebě paliv a energie činí 17%. 
Hnědé uhlí jako tuhé palivo ve výši 4.602 TJ za rok zaujímá v primárních 
nositelích paliv a energie vstupující do území a určené pro stacionární 
spotřebiče svými 78% dominantní postavení. Převážná většina 97% je 
spalována ve zdrojích tepla soustavy CZT města – Teplárna České 
Budějovice, a.s. Ve srovnání s rokem 2001 je celková spotřeba hnědého 
uhlí o 22% nižší. 
Teplem je podle způsobu užití a to v průmyslu, terciární sféře, v bydlení, 
zemědělství a dopravě město zásobováno jednak ze soustavy CZT a dále 
z vlastních decentralizovaných zdrojů tepla kategorie velmi velký, velký, 
střední a malý znečišťovatel ovzduší a lokáních topidel zejména v bytové 
sféře.  
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Teplo ze soustavy CZT dodávané všem kategoriím odběratelů bylo 
v roce 2009 ve výši 2.367 TJ, tj. 43% konečné spotřeby paliva energie na 
území města bez spotřeby dopravy. 
Pro budoucí zásobování města teplem je tedy zřejmá důležitost systému 
CZT a na jeho vývoji v následných letech plně závislé. Proto je tomuto 
energetickému subsystému v AÚEK věnována zvýšená pozornost. 
Spotřeba kapalných paliv bez dopravy ve výši 1.536 TJ zaujímá 
v energetické bilanci města okrajovou záležitost, potřeby kapalných paliv 
pro dopravu naopak vykazuje zvláštní postavení a to zejména ve vztahu 
k emisní i imisní zátěži lokality. 
Obnovitelné zdroje energie jsou přes velký boom od roku 2001 
zastoupeny minimálně.  
Jejich uplatnění v širším měřítku se na území města vzhledem k plošné 
plynofikaci, konkurenčnímu prostředí systému CZT dosahuje v současné 
době podílu na zajištění konečné spotřeby energie ca. 129 TJ, tedy 
přibližně 2,3%. Dominantní postavení v tomto sektoru zaujímá využití 
biomasy a to zejména v okrajových oblastech města.  

Soustava CZT - historický vývoj, současnost a budoucnost 
Majoritním akcionářem soustavy CZT zdrojové a distribuční části Teplárna 
České Budějovice, a.s. je statutární město České Budějovice. Společnost 
Teplárna České Budějovice, a.s. působí pouze na území města a patří 
mezi deset největších teplárenských společností v ČR. 
Po všech technických zásazích ve zdrojové části (rekonstrukce, 
navyšování výkonu apod.) dosahuje v současné době celkový instalovaný 
výkon Teplárny České Budějovice, a.s. 481 MWtep, a 66,2 MWel.  Zdroj je 
podle nového zákona č. 86/2002 Sb. (zákon o ovzduší) evidován jako 
zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší. 
Poslední zásadní úpravou ve zdrojové části systému je instalace a 
uvedení do provozu kondenzační turbiny TG 6 s instalovaným výkonem 
12 MW. Zároveň byla odstavena a demontována dožitá protitlaká turbina 
TG 3 (12MW). 
V oblasti zdrojového pokrytí je v současné době připravován (a je vydáno 
stavební povolení) realizace biomasové elektrárny ve zdroji Vráto. Jedná 
se podnikatelský záměr bývalého vedení teplárny, založený na výkupních 
cenách elektrické energie s navrženými technickými parametry: 

- Instalovaný tepelný výkon 28,2 MW¨, při výstupním tlaku páry 6,7 
MPa a teplotě 495 °C. 

- Elektrický výkon parní turbíny s jedním regulovaným odběrem páry 
na úrovni 0,6 MPa a teplotě 210 °C je uvažován při čistě 
kondenzačním režimu 9,6 MW, při teplárenském režimu pak 7,2-8,3 
MW s odběrem 10 MW do parní sítě. 

- Uvažovaná roční výroba tepla 825 TJ, z toho 300 TJ do parní sítě a 
525 TJ pro výrobu (dodávku do sítě) elektrické energie 52 GWh. 
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- Jako palivo je uvažováno 70 tis. tun dřevní štěpky s uvažovanou 
výhřevností 10 MJ/kg a 14,25 tis. tun pelet EKOVER 
s předpokládanou výhřevností 15 MJ/kg. 

V distribuční části je nutné zmínit zásadní rekonstrukci levého 
břehu“ Vltavy (oblast sídlišť Čtyři Dvory), kdy v roce 2007 vznikla rozsáhlá 
horkovodní síť s délkou rozvodů 16 km. 
V současné době je v oblasti distribučního systému ve fázi projektové 
přípravy rozšíření horkovodního systému na pravý břeh Vltavy pro oblast 
severního předměstí města. 
 
Zásadní vliv na budoucím utváření soustavy CZT v časovém 
horizontu 2012-2020 let mají následující faktory: 
• Disponibilita prvotních energetických zdrojů ČR ((ne)dostatek 

kvalitního nízkosirného hnědého uhlí) 
V závěrech studie (Institutu energetických informací (ENERGIN) s 
názvem „Vývoj cen hnědého uhlí a cen tepla po roce 2012 včetně dalších 
omezení mající dopady na energetický sektor v České republice“) je 
jednoznačně deklarováno dostatečné množství paliva pro potřeby 
energetiky ČR do roku 2037 bez prolomení těžebních limitů. 
• Snahy společnosti Czech Coal o zvyšování a deklarovaný zájem o 

navázání ceny hnědého uhlí na světové ceny černého uhlí 
Již v období let 2011, 2012 se projevuje dramatický nárůst ceny 
primárního paliva hnědého uhlí, kdy meziroční nárůsty palivových 
nákladů dosahují více než 10% hodnot, další vývoj do roku 2015 lze 
predikovat s dostatečnou přesností na základě nárůstu ceny paliva 
v mezidobí let 2009-2012. 
• Plnění legislativních požadavků na ochranu ovzduší - na základě 

studie „Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových 
emisích do českého právního řádu pro spalovací zařízení o 
jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW v ČR, včetně výroby 
dálkového tepla z těchto zdrojů“, která byla zpracována pro MPO na 
konci roku 2010, vyplývá jednoznačná potřeba rekonstrukce 
spalovacích zdrojů v teplárně České Budějovice. Odhadované 
investiční náklady na toto nutné opatření činí ca. 470 mil.Kč, přičemž je 
reálná šance získání 1/3 investiční dotace. 

Skutečný vliv této vyvolané investice na výslednou cenu tepla 
v konkrétním případě teplárny České Budějovice lze považovat za 
zanedbatelný, z vývoje nákladů na teplo (zejména pak stálých 
nákladů v podobě odpisů) lze usuzovat na možnost překlenutí tohoto 
vlivu. Orientačním výpočtem lze při 15 leté životnosti zařízení, roční 
výrobě tepla ve výši 4.000 TJ navýšení nákladů na teplo 8 Kč/GJ. 
 

• Energetické využití potenciálu odpadů – na základě údajů o 
množství využitelných složek vytříděných z komunálních odpadů u 
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obcí zapojených do systému EKO-KOM činil v roce 2001 117,2 
tis.tun zbytkového odpadu, přičemž v regionu (okresu) České 
Budějovice to činí 37,8 tis.tun. POH statutárního města je plně 
v souladu s POH Jihočeského kraje, kde je definováno ročního 
množství zbytkového směsného odpadu jen z území Statutárního 
města České Budějovice na úrovni 16-17 tis.tun ukládaného na 
skládkách. 

Z těchto faktů lze stanovit závěr s definováním potenciálu energetického 
využití odpadů na území Jihočeského kraje: 
Výhřevnost zbytkového TKO se pohybuje reálně mezi 9 až 11 GJ/t. 
Při přijetí kapacita linky ve spalovně max 100 tis. tun odpadu ročně 
(zhruba se jedná o velikost spalovny, která existuje v Liberci) lze 
uvažovat s průměrným výkonem v teple 22 MW a v elektřině 2,5 MW 
(opět zhruba konfigurace Liberecké spalovny), pak při 
předpokládaném využití výkonu kolem 8000 hodin, bude produkce 
tepla dosahovat cca 630 TJ a produkce elektřiny zhruba 20 GWh. 
Při realizaci spalovny s výkonem 40 tis.tun pouze pro aglomeraci 
České Budějovice budou výkony přibližně třetinové. 
V časovém horizontu reálné výstavby spalovny k roku 2020 lze 
případný tepelný výkon v podobě páry tohoto zdroje 22 MW 
považovat za částečnou náhradu stávajícího kotle ve Vrátě po jeho 
dožití. 

• Využití odpadního tepla z JE Temelín - základním a limitním 
předpokladem realizace přivedení tepelné energie z JETE je 
stanovení předávací ceny tepelné energie na patě města. 
Z hlediska správného hospodáře se jedná o nalezení ekonomicky 
výhodné a technicky optimální předací ceny, aby nedošlo ke 
zvýšení nákladů na výrobu tepla, které by se musely promítnout do 
cen tepla pro odběratele, s ohledem na dispozice užití tepla v ČB 
pak zejména domácnosti. 

Smyslem hodnocení a vyplývajících doporučení musí být dosažení 
ekonomicky výhodné a technicky optimální varianty, a aby nedošlo 
ke zvýšení nákladů na výrobu tepla, které se musí promítnout do 
ceny tepla. Ve skutečnosti se nejedná jen o prosté porovnání ceny 
tepla z JETE oproti nákladům na teplo v sytému ČB, ale především o 
porovnání skutečných budoucích nákladů vyvolaných přivedením 
tepla z externího zdroje, uspořeným provozním nákladům na teplo 
získané a distribuované do místa spotřeby. Je nutné zohlednit stav 
celého distribučního systému, náklady na zajištění záložního zdroje 
(k dodávkám z JETE), ekonomickou efektivitu (ne)výroby elektrické 
energie v teplárně, to vše za předpokládaných trendů ve vývoji 
světových cen elektřiny, hnědého uhlí a v neposlední řadě zemního 
plynu. 

• Problematika emisních povolenek – Teplárna České Budějovice je 
vedena v systému obchodování s emisními povolenkami, tedy pro 
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ČB platí návrh s postupným zavedením 41% emisních povolenek 
v roce 2013 až 100% do roku 2020. Tato oblast je v současné době 
stále ve stadiu návrhů, bez jakékoliv garance ceny emisní 
povolenky.  

 
Pro další tak bude uvažováno s postupným nárůstem podílu nákupu 
povolenek od roku 2015 do 2020 s tím, že cena povolenky je 
uvažována 18 EURO, tj. při stávajícím kurzu 25 Kč/EURO ca. 450 Kč/ t 
CO2. V promítnutí do variabilních nákladů na palivo se tak jedná o 
navýšení položky palivových nákladů. Při základní úvaze zachování 
ceny vyrobené (prodané) elektřiny a s odečtením vlastní spotřeby a 
ztrát systému se pak jedná o zvýšení ceny prodaného (dodaného 
spotřebě) tepla na úrovni 64 Kč/GJ v roce 2015 až 111 Kč/GJ na konci 
období 2020. 
Pro ostatní (lokální plynové) zdroje se plánuje se zavedením uhlíkové 
daně, coby kompenzace emisních povolenek v teplárenství. 

• Navýšení DPH - Od roku 2011 začíná pro konečného zákazníka 
v kategorii BYTY zvýšené sazba DPH 14% (z původní hodnoty 5% 
platné do roku 2007, 9% platné do roku 2009, 10% platné do roku 
2011, od roku 2013 se dále uvažuje s 17,5%). 

Při stávající cen tepla 443,9 Kč/GJ (cena bez DPH roku 2012 sekundární 
síť) se jedná o další navýšení ceny tepla o 38 Kč/GJ ve srovnání s rokem 
2009. 
Navýšení DPH na tepelnou energii je nutné zmínit zejména z pohledu 
psychologického vnímání nákladů na tepelnou energii v kontrastu 
s náklady na palivo zemní plyn coby nejjednodušší alternativu ke 
stávajícím dodávkám tepla ze systému. 

• Zvýšení podpory KVET 
Vyrobená elektrická energie v režimu KVEt je v současné době podle 
Zákona 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) ve znění 
cenového rozhodnutí ERÚ 7/2011 oceněna podporou (výše příspěvku dle 
článku 2) ve výši 45 Kč/MWh, čímž je de facto znevýhodněna výrobna 
v režimu KVET s výkonem nad 5 MWel, pro které platí zcela jiná pravidla. 
V současném návrhu novely zákona je nastaven jednoznačný požadavek 
na zvýšení a dlouhodobou garanci této podpory, coby deklarace podpory 
celospolečenských cílů vyplývajících z podpory KVET. 
Předpokládané zvýšení podpory KVET tak bude částečně 
kompenzovat očekávaný růst ceny paliva. 

• Rozšíření provozu kondenzační turbíny 
Provoz kondenzační turbíny byl na základě integrovaného rozhodnutí 
omezen 1.400 hod/rok v období od dubna do října. Podání žádosti o 
integrované povolení bylo prováděno v období s roční výrobou tepelné 
energie na úrovni 4.500 TJ. V současné době se již roční výroba tepla 
pohybuje okolo 4.000 TJ a z provedených analýz pro reálnou variantu 



 

 

114 
Celkem 131 

scénáře vývoje spotřeby tepla v systému lze očekávat výrobu na úrovni 
3.800 TJ.  
To znamená mimo jiné další podstatné omezování výroby elektřiny 
v režimu KVET a tedy vzniká zde prostor pro rozšíření provozu 
kondenzační výroby elektřiny, kdy zásadním limitujícím faktorem omezení 
provozu kondenzační výroby bylo emisní zatížení. 
Předpokládané zvýšení provozu kondenzační výroby elektřiny na ca. 
4.000 hod/rok dále umožní stabilizaci výroby elektrické energie, jako 
jednoho z důležitých faktorů efektivity celého provozu TČB. 
Současně i zvýšení provozu kondenzačního TG6 umožní rychlejší 
umoření investic do tohoto zařízení, to vše za předpokladu 
ekonomické efektivnosti jejího provozu vzhledem k výkupním cenám 
z tohoto zdroje. 
 
Současná cenová úroveň a cenotvorba vyrobeného a prodaného tepla pro 
konečného odběratele je i nadále založena na motivačním rozlišením ceny 
tepla na různé hladině jeho předání. Pro rok 2012 je průměrná cena tepla 
(vážený průměr se zohledněním úrovně dodávek) 380 Kč/GJ, přičemž 
konečná cena tepla ze sekundárního rozvodu je na úrovni 470 Kč/GJ bez 
DPH. 
Celková energetická koncepce města je i nadále založena převážně na 
užití tepla ze soustavy CZT, kterou lze charakterizovat souborem 
pozitivních ale i negativních skutečností. 
Výhody stávajícího stavu 
• dostatek tepelného výkonu – dosažitelný tepelný výkon zdrojové části 

činí 480 MW, dosahovaná provozní maxima jsou okolo 300 MW, 
spalování zemního plynu slouží jako výkonová rezerva 

• napojení velkého podílu bytového fondu, výrobní i nevýrobní sféry ve 
městě na dodávku tepla ze soustavy CZT včetně technologie, 
rozložení spotřeby mezi bytové, nebytové a průmyslové odběry je 
přibližně vyrovnané 

• podstatný vliv kombinované výroby tepla a elektrické energie v TČB 
• relativně výhodná cena tepla pro konečného spotřebitele v jednotlivých 

kategoriích odběru ve srovnání s dostupnými alternativami zajištění 
dodávek tepla 

• komplexní rekonstrukce páteřních parních rozvodů vakuovaným 
potrubím, u ostatních předizolované potrubí, úprava tepelného 
distribučního schématu, snižování počtu VS, zásadní a koncepční 
zvyšování podílu horkovodních rozvodů, u sekundárních rozvodů 
přechod na dvoutrubkový systém, instalace DPS, decentrální příprava 
TV a další. 

Nevýhody stávajícího stavu 
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• lokalizace teplárenského zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší o 
tepelném příkonu 480,6 MWtep v TČB na uhlí a zemní plyn prakticky u 
centra města s hustou bytovou zástavbou 

• systém CZT je s ohledem na potřeby průmyslu v minulosti založen na 
páře, která je v současnosti potřebná pouze u vybraných technologií 
(papírna, pivovary, prádelna nemocnice), skutečné parní odběry klesají 
z důvodu restrukturalizace a u tohoto segmentu odběratelů existuje 
reálné riziko jejich odpojení z důvodů reorganizace či ukončení výroby 

• relativně vysoké celoroční ztráty v rozvodech a jejich poruchovost, přes 
prováděné opravy parních rozvodů činí celková tepelná ztráta 
distribučního systému okolo 750 TJ/rok ca. 23%. 

• splnění požadavků nové legislativy v oblasti životního prostředí úzce 
provázané s legislativou platnou v zemích EU vyžaduje zásadní 
investiční náklady, vyvolané zvýšení provozních nákladů na technologii 
odsíření a spojené náklady na emisní povolenky CO2 

 
Subsystém elektrické energie je pro území města a jeho potřeby 
dostatečně zabezpečen jak po stránce zdrojové tak distribuční a schopen 
uspokojit požadavky stávajících i nově vzniklých potřeb odběratelů 
jednotlivých kategorií. 
Rovněž tak u subsystému zemního plynu bude dokončována na území 
města plošná plynofikace s cílem vytěsnění spalování hnědého uhlí 
v okrajových lokalitách i v územích, kde nebyl plyn dosud zaveden a 
rozšiřována do rozvojových lokalit. 
Uplatnění OZE - biomasa, solární, větrná, geotermální energie a tepelná 
čerpadla - se  i přes podporu ze strany ČR a veliký boom v minulých 
letech zásadním podílem neuplatnila, přesto však zůstává zejména u 
novostaveb nedílnou částí energetického zásobování území a tvoří 
přibližně 2,3% z konečné potřeby energie území města. 
 
Spotřebitelský systém je do značné míry ovlivněn snahou o zásadní 
snižování energetické náročnosti objektů jejich zateplením. Od roku 2007 
byly a i nadále v pozměněné podobě jsou vypisovány podpůrné programy 
k zateplování původní bytové výstavby, objektů občanské vybavenosti i 
průmyslových objektů. Na základě těchto investičních opatření dochází ve 
stejném období k trvalému poklesu odběru tepelné energie ze systému 
CZT a podobný trend i přes novou výstavbu zejména rodinných domů lze 
vysledovat ve spotřebě zemního plynu. Z analytických prací vyplynulo 
období okolo roku 2015 jako konečný stav, kdy již zřejmě dojde 
k maximálnímu rozsahu tohoto směru v oblasti snižování energetické 
náročnosti. Konečná spotřeba tepla na vytápění a přípravu TV v bytovém 
a nebytovém sektoru je očekávána na úrovni 1.400 TJ (přibližná hodnota 
60% spotřeby z roku 2001). 
Základní nejistotou, která však má velmi vysoký a neustále rostoucí 
význam je chování základních průmyslových odběrů, především pak 
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odběru páry papírny. Odběr papíren charakterizovaný velmi vyrovnaným 
průběhem po celý rok na úrovni 12-30 MW je zejména v letním období 
dominantním spotřebitelem (podíl na celkové dodávce tepla 17%, v letním 
období 40%).  
Z tohoto důvodu byly v návrhové části AÚEK nastaveny základní scénáře 
vývoje spotřeb tepla, kdy v pesimistickém scénáři již není uvažováno 
s odběrem papíren a celkový prodej tepla tohoto scénáře je na úrovni 
1.800 TJ. 
Základní scénář vývoje spotřeb je na základě analýzy proveden pro 
následující směrné hodnoty ke spotřebě tepelné energie : 

• Výroba tepla    3.829 TJ 
• Prodej tepla byty   664 TJ 
• Prodej tepla nebyty, průmysl 1.518 TJ 
• Výroba elektrické energii  156,1 GWh (z toho 17,6 GWh 

v kondenzačním režimu) 
 
Z výše uvedených faktů je tak možné i nadále vycházet z předpokladu, že 
soustava CZT bude i nadále dominantním systémem v oblasti zásobování 
teplem. To vše za předpokladu, že bude schopna vyrovnat se vlivy, které 
lze do budoucna s největší pravděpodobností očekávat. 
Aktualizace ÚEK tak předkládá možné strategické směry provozování 
soustavy CZT ve městě: 

Varianta 0 REFERENČNÍ – zachování stávajícího stavu 
s realizací nutných opatření v oblasti ochrany životního 
prostředí 
Na základě výše uvedených skutečností k plnění emisních limitů 
(krajských emisních limitů u stávajícího zdroje TČB po zpřísnění limitu 
k roku 2016) je nutné přistoupit k investičnímu řešení problému. 
Pro zajištění potřeby tepla konečných zákazníků je tak v této variantě 
uvažováno s využitím čištění spalin tzv. mokrou vápennou vypírkou. Bude 
tak nadále zajištěn provoz zdroje se splněním legislativních požadavků na 
ochranu ovzduší. 
Očekávané investiční náklady činí ca 470 mil.Kč, přičemž má TČB 
zažádáno o 30% dotaci, tedy zásadní vliv na provozní náklady a tedy 
konečnou cenu tepla je minimální. 
 
Řešení tedy spočívá v zachování stávající teplárny v Novohradské ulici a 
výtopny Vráto a investičním opatřením zabezpečení plnění emisních limitů 
SO2. I nadále se předpokládá zachování stávajícího teplonosného média 
páry. 
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Varianta1 – Využití tepla z energobloku a z centra likvidace 
odpadů Vráto 
Z pohledu provozování systému TČB se jedná o disponibilní výkon 15-45 
t/hod páry (10-32 MW) v průběhu celého roku v podobě páry, roční objem 
dodávky tepla činí až 930 TJ s výrobou elektrické energie 100 GWh. 
Jedná se tedy o výrazný posun a postupné rozšiřování areálu zdroje Vráto.  
Koncepce této varianty však naráží na zcela jiné a do současné doby 
nevyřešené otázky v oblasti vlastní realizace biomasové elektrárny či 
centra likvidace odpadů. 
Na řešení výstavby biomasové elektrárny je vydané stavební povolení, 
celý projekt v současné době naráží na dostupnost či nedostupnost 
požadovaného množství biomasy (potřeba 70 tis.t dřevní štěpky a 14 tis.t 
pelet) a je zcela pozastaven. 
V oblasti likvidace odpadů do současné doby není v regionu Jihočeského 
kraje projektově řešena otázka likvidace odpadů s jejich 
energetickým využitím. 
 

Varianta2 – kombinace zásobování teplem v horké vodě 
z JETE a stávajícího stavu 
Druhou variantou je krytí základního zatížení sídlišť horkou vodou z JETE 
150/70°C při regulaci kvalitativní (teplotou). Stávající výměníkové stanice 
na JETE 2x300 MWtep jsou výkonově postačující i pro základní potřeby ÚT 
a TV sídlišť v Českých Budějovicích. Krytí špičkové potřeby sídlišť a 
ostatní potřeby tepla párou z TČB. 
Reálná a dosažitelná úroveň dodávek tepla z přivaděče pro horkovodní 
distribuční systém na levém břehu Vltavy je okolo 585 TJ  
V současné době je pro akci tepelného přivaděče vydáno územní 
rozhodnutí. Projektované parametry přivaděče jsou DN 2x500, 
napojeného na již existující technologickou základnu v JETE (výměníková 
a předávací stanice 2 x 300 MWtep). Předpokládané tepelné ztráty 
přivaděče činí 50 TJ. Projekt je koncipován jako rozšiřitelný (doplněním 
pomocných čerpadel pro dodržení potřebné čerpací práce zejména pro 
vratné potrubí a ∆h 165 m), po úplném rozšíření činí kapacita dodávek 
tepla až 2.000 TJ. 
Svými parametry tato varianta odpovídá popisu v původním znění ÚEK 
města.  
Přijetí tohoto zásadního koncepčního řešení je zcela závislé na dohodě 
obou subjektů – teplárny České Budějovice a společnosti ČEZ a.s., na 
předložených konkrétních dlouhodobých smlouvách a požadovaných 
závazcích k odběru tepla z přivaděče. 
Nejedná se tedy „jen“ o stanovení předací ceny tepla z přivaděče, ale 
zejména o vyhodnocení přínosů a ztrát daného řešení v podobě např.: 

• nevýroby elektrické energie v režimu KVET ve zdroji Novohradská 
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• možnosti získání prostoru pro rozšíření provozu nově instalovaného 
kondenzačního TG6 

• reálného posouzení vývoje cen paliva hnědého uhlí ve vztahu 
k ceně tepelné energie z přivaděče, která je mimo jiné závislá na 
snížení výroby elektřiny v JETE, skutečných investičních a 
provozních nákladech na vybudování a provozování přivaděče 

• optimalizace provozu sítě v letním období, kdy z pohledu 
energetické efektivity budou tepelné ztráty přivaděče a elektrická 
energie dodaná pro distribuci tepla do Českých Budějovic činit až 
30% z dodaného množství tepla 

Varianta3 – kombinace zásobování teplem v horké vodě 
z JETE v rozšířené podobě pro severní předměstí a 
stávajícího stavu 
Koncepční základ této varianty řešení je v rozšíření předcházející varianty 
o odběry tepla neprůmyslových odběrů severního předměstí města. 
Základním aspektem realizace této varianty je vzájemní nekompatibilita 
současného primárního média užitého v oblasti severního předměstí a 
horké vody 150/60 °C z přivaděče. Odhadované investiční náklady na 
převedení této části města na horkovodní systém (parní odběr Budvar 
bude zřejmě zachován) jsou okolo 355 mil.Kč. 
K nutnosti řešení sporných otázek tak přistupuje otázka podílu této 
investice převedení parního systému na horkovodní ve vztahu k navýšení 
dodávek tepla z přivaděče.  

Varianta4 – kombinace zásobování teplem v horké vodě 
z JETE v maximální podobě a stávajícího stavu 
Zde se opět jedná o rozšiřující modifikaci předchozí varianty, kdy však již 
je nutné počítat s dosažením maxima odběru tepelné energie z přivaděče 
a je tedy nutné hledat optimální rozsah předpokládaných úprav 
distribučního systému na horkovodní. Reálně dosažitelné množství tepla 
z přivaděče v podmínkách města je na úrovni 1.500 TJ, odhadované 
celkové investiční náklady se pohybují již na úrovni 800 mil.Kč. 

Varianta5 – decentralizace a plynofikace centrálního zdroje 
zbudováním nových okrskových plynových výtopen 
(popřípadě instalace kogeneračních jednotek) 
S ohledem na stávající cenovou úroveň tepelné energie z teplárny ČB a 
očekávaného vývoje do roku 2020 představuje nepříliš pravděpodobné 
řešení postupného rozpadu soustavy CZT se stávajícími zdroji 
Novohradská a Vráto, částečné rušení stávajících a výstavba nových 
rozvodů tepla. Technický základ předpokládá realizaci okrskových 
plynových kotelen podle charakteru odběru parních nebo teplovodních, 
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alternativně opatřených plynovými motory s kombinovanou výrobou tepla 
a elektrické energie. Rozmístění 20 kotelen po území města vychází ze 
stávajících okrsků zásobených jednotlivými parovody a jejich umístění 
přibližně v centru spotřeby těchto okrsků. 
Výhody navržených variant 
Varianta REFERENČNÍ 
• příznivá cena tepla ze spalovaného hnědého uhlí pro konečného 

odběratele ve srovnání s reálnými alternativami 
• dostatečná výkonová rezerva ve zdrojové části, záložní zdroj 

s využitím spalování zemního plynu 
• probíhající technická rekonstrukce a optimalizace distribučního 

systému, snižování ztrát 
• zachování kombinované výroba tepla a elektrické energie 
• pokrytí stávajících potřeb páry pro technologii 
1. Varianta 
• zajištění částečné diverzifikace zdrojové části systému na úrovni až 

25% (energoblok+centrum likvidace odpadů) roční potřeby tepla 
systému TČB  

• ekonomicky efektivní projekt s krátkou dobou návratnosti, založený na 
státem garantovaných cenách vyráběné elektrické energie 

• koncepční nutnost řešení likvidace odpadů v aglomeraci ČB (JČK) 
s předpokladem získání investiční dotace na dané řešení 

2. Varianta 
• zajištění základní diverzifikace zdrojové části systému na úrovni 18% 

roční potřeby tepla systému TČB 
•  podstatné snížení emisního zatížení, 50 tis.t HU, vzniká zde prostor 

pro rozšíření provozu kondenzačního TG6 bez zvýšení emisní zátěže 
regionu 

• eliminace rizikových faktorů umožňujících rozpad sítě CZT vlivem 
předpokládaného a očekávaného nižšího nárůstu ceny dodané tepelné 
energie, než je očekávaný vývoj cen hnědého uhlí 

•  zajištění garantovaných dodávek tepla a cen tepelné energie po dobu 
životnosti JETE, prodloužení v případě její dostavby 

•  nástroj pro vyjednávání podmínek nákupu paliva na příští období, kdy 
zvyšování palivových vstupů zvyšuje ekonomický zájem o přivedení 
tepla z JETE a jeho další rozšiřování 

3 - 4. Varianta 
• zajištění základní diverzifikace zdrojové části systému na úrovni 35%-

48% roční potřeby tepla systému TČB 
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• podstatné snížení emisního zatížení, až 180 tis.t HU, vzniká zde 
prostor pro rozšíření provozu kondenzačního TG6 bez zvýšení emisní 
zátěže regionu 

•  eliminace rizikových faktorů umožňujících rozpad sítě CZT vlivem 
očekávaného nižšího nárůstu ceny dodané tepelné energie, než je 
očekávaný vývoj cen hnědého uhlí 

• zajištění garantovaných dodávek tepla a cen tepelné energie po dobu 
životnosti JETE, prodloužení v případě její dostavby 

• nástroj pro vyjednávání podmínek nákupu paliva na příští období, kdy 
zvyšování palivových vstupů zvyšuje ekonomický zájem o přivedení 
tepla z JETE a jeho další rozšiřování 

• vyjednání podmínek „spolufinancování“ přechodu na HV, např. formou 
splátky snížené ceny tepla – 24 (resp. 53 pro variantu 4) Kč/GJ (při 20 
letém provozu, dodávka 24 PJ (resp. 30 PT pro variantu 4), investice 
337 (resp. 900 mil.Kč pro variantu 4), 6% úrok) 

5. Varianta 
• instalace nových progresivních technologií 
• minimalizace ztrát ve výrobě a v distribuci tepla 
• zásadní snížení nároků na údržbu a rekonstrukci tepelných 

distribučních sítí 
• uvolnění značného prostor (TČB Novohradská, Vráto) pro jiné účely 
Případná realizace tohoto návrhu při současných podmínkách znamená 
v podstatě katastrofické řešení tepelného zásobování města teplem a 
znamenala by krok zpět. Při případném zvýšeném podílu spalování 
zemního plynu v TČB a odpojení části průmyslového odběru lze tento 
vývoj předpokládat jako hraniční. 

6.1.1. Předpokládaný budoucí vývoj 
systému CZT 

Na základě provedených analýz je tak možné při přijetí omezujících 
předpokladů stanovit předpokládaný reálný rozvoj systému CZT. 
Jako základní údaj oblasti spotřeby tepla v systému je i s ohledem na 
základní nejistotu odběru papíren stanoven pesimistický scénář vývoje 
spotřeby s konečným prodejem tepla na úrovni 1.787 TJ (644 TJ bytové 
odběry, 790 TJ nebytové odběry a 353 TJ průmyslové odběry). 
Z pohledu ekonomické efektivity je nutné vycházet ze stávající (a nejbližší) 
úrovně zainvestování do technologie odsíření, základních parních rozvodů, 
nově instalovaného kondenzačního TG6, absorpčního chlazení objektu 
Jihočeské univerzity, rekultivace odkaliště atd. Tento fakt má hlavní 
následek v zásadní konzervaci téměř konstantních stálých nákladů, kde 
podstatnou část tvoří právě odpisy nových zařízení. 
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Další vývoj tak musí být založen na manažersky zvládnutých koncepčních 
zásazích vedoucích k využití základních výhod navržených variant řešení. 
Jedním ze základních předpokladů je stanovení trvalého trendu 
vývoje ceny hnědého uhlí, kdy existuje reálná možnost postupného 
snižování rozdílu palivových nákladů mezi užitím hnědého uhlí a 
zemního plynu. 
Současně lze s velkou pravděpodobností předpokládat základní 
požadavek pro realizaci přivedení tepla z JETE v podobě příznivé 
nákupní ceny tepla a příznivého meziročního růstu ceny z přivaděče. 
Zde je tedy nutné v prvé řadě klást důraz na vyjednání podmínek 
s dodavatelem tepla, jehož základním cílem je v prvé řadě generovat 
zisk z dodávek a prodeje tepla, který však nesmí jít na úkor 
ziskovosti a ekonomické efektivity provozu teplárny České 
Budějovice. 
 
Na základě těchto předpokladů je zcela zřejmý postupný vývoj v oblasti 
přivedení tepla z JETE po roce 2020 v podobě postupných kroků realizace 
variant řešení 2, 3 a 4 a modifikace varianty 5 v podobě okrskových 
plynových kotelen (v tomto případě sloužících jako výkonová rezerva a 
jako základní zdroj pro nezáměnnou technologickou potřebu páry Budvar, 
Samson, prádelna nemocnice). 
V tomto období již také pravděpodobně dojde k jednoznačnému vyřešení 
otázky vybudování centra likvidace odpadů, jehož kapacita v podobě 
dodávek páry do systému CZT města může znamenat důležitou zdrojovou 
základnu. 
Na území města tak vznikne redukovaný ostrovní provoz (nepropojený 
s přivaděčem z JETE) zásobovaný teplem ze zdroje Vráto, kde výkonová 
potřeba bude kryta dodávkami tepla z centra likvidace odpadů doplněného 
zřejmě plynovým zdrojem. 
Pro stanovení optimálního rozsahu horkovodní sítě dle varianty 4 neměl 
zpracovatel AÚEK dostatek informací. 
Jedním z důležitých materiálů, které budou dále sloužit jako podklad při 
rozhodování o investičních akcích, musí být koncepční materiál rozvoje 
distribučního systému, který v současné době znamená provoz 172 km 
parních, horkovodních a teplovodních sítí. 
Komplexní řešení tak sebou nese řadu problémů jak v podobě vysokých 
investičních nákladů na vybudování horkovodních sítí (reálná spoluúčast 
v podobě umoření investice v dodávané tepelné energii z JETE), obtíže se 
získáváním pozemků a vůbec nalezení vhodných ploch pro realizaci 
okrskových plynových kotelen, vyvolané investice pro zajištění potřebného 
výkonu v distribučním systému zemního plynu pro zásobení okrskových 
kotelen a to pouze jako náhradní zdroj, tak i obtíže technické 
realizovatelnosti. 
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Návrh respektuje jistá rizika vývoje v oblasti světové energetiky a životního 
prostředí i priority v zásobování města teplem s maximálním důrazem na 
snižování tepelných ztrát sítí přechodem z páry na horkou vodu. 
Jedním z hlavních rizik optimálního fungování zásobování města teplem 
bude i nadále cena tepla a tedy konkurenceschopnost vůči alternativám. 
Opodstatněnost parních odběrů - hlavně potřeba technologické páry 
průmyslu v území a vůbec očekávaná potřeba tepla jednotlivých 
spotřebitelských systémů byla již do jisté míry efektivně analyzována 
v podobě již neměnné a stálé spotřeby (pesimistického scénáře) a to 
v podobě již velmi stabilních odběrů bez dalších rizik snižování odběrů.  
Z provedených analýz stávajícího stavu energetického zásobování a 
energetického hospodářství statutárního města České Budějovice a 
očekávaných směrů budoucího vývoje vyplynuly také možné směry a 
strategie ÚEK měst. 
Pro detailní ekonomickou analýzu z těchto z technického hlediska zcela 
logických vývojových směrů v dlouhodobém výhledu, neměl zpracovatel 
dostatečné údaje. 
Jedná se zejména o některé potřebné technické i ekonomické podkladové 
materiály od Teplárny České Budějovice a.s. ohledně skutečného stavu 
sítí, podrobného popisu investičních záměrů, výkonových bilancí území 
města apod. 
Proto byly zpracovatelem na základě dosavadního vývoje, veřejně 
dostupných materiálů provedeny kvalifikované odhady budoucího vývoje 
potřeby tepla a jeho struktury podle charakteru odběratelů. 
Kroky a opatření, které byly hodnoceny v krátkodobých ekonomických 
cyklech, ukazují na následující skutečnosti: 
• podíl průmyslového odběru oproti odběru v bytech i nadále postupně 

klesá, jeho podíl na konečné spotřebě tepla v analyzovaném 
pesimistickém scénáři spotřeb již není rozhodující 

• bytová sféra je do budoucna dominantním a stabilním sektorem 
spotřeby tepla ze soustavy CZT 

• postupně zaváděná regulace, zejména v bytových odběrech, stále 
pružněji sleduje skutečné potřeby spotřebitelů a přenáší se výkyvy do 
dříve stabilní úrovně odběru 

Z toho vyplývá, že stejně jako většina ostatních energetických subsystémů, 
tak i subsystém CZT ve městě České Budějovice bude dlouhodobě 
udržitelnější, při koncepčních postupných krocích vedoucích ke změně 
základního teplonosného média z páry na horkou vodu.  
Touto změnou základní koncepce bude možné docílit v prvé řadě snížení 
ztrát v rozvodech a úspory nákladů snížením špičkového zatížení zdrojů 
z důvodu akumulace systému. Nezanedbatelnou výhodou budou i nižší 
náklady na opravy a údržbu nejen sítí ale i energetických (teplovodních 
zdrojů).  
V tomto případě také výrazně zvyšuje své výhody alternativa využití tepla 
z JETE s možností přivedení max. 120 MWtep v horké vodě. 
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V případě potřeby páry pro technologii by si průmyslový subjekt kryl 
potřebu z jiného (vlastního) zdroje tepla případně v kombinaci s dodávkou 
z CZT (případné zásobování odběru pivovarů ze zdroje Vráto). 
Pro detailní ekonomickou analýzu z těchto z technického hlediska zcela 
logických vývojových směrů v dlouhodobém výhledu, neměl zpracovatel 
dostatečné údaje. 
Považuje se za velice užitečné při detailnějším rozboru podnikatelského 
záměru TČB vyhodnotit nejen krátkodobý, ale zejména dlouhodobý efekt 
koncepčních změn a tyto směry pak sledovat i v krátkodobých 
rozhodnutích. 
Z analýzy historického vývoje zatím vyplývá, že energetická koncepce 
města, která je určována především soustavou CZT, nemá a nemůže 
zatím mít zřetelný cíl z důvodu mnoha proměnných a omezujících 
parametrů zejména ve vývoji cen a nákladů na energie. 
Jednoznačně se však dá předpokládat, že trendy poklesů spotřeb vlivem 
zateplování objektů jednotlivých spotřebitelských sfér již budou přibližně 
v roce 2015 saturovány a odběratelský systém bude možné považovat 
z technického hlediska za stabilizovaný. 
Další snižování odběru tepla bude závislé zejména na chování 
spotřebitelů a na intenzitě instalace např. solárních systémů pro ohřev TV 
případně přitápění. 
Z dlouhodobých zkušeností výpočtů dimenzování solárních systému na 
objekty bytového charakteru lze uvažovat, že při instalaci solárních 
systémů dojde v daném objektu snížení odběru teplé vody o 70% a v 
případě připojení solárního systému na topný okruh o 10-30% stávající 
spotřeby.  
S ohledem na pravděpodobnost realizace (40%) se jedná o další snížení 
spotřeby tepla na úrovni 30% z celkové spotřeby tepla pro TV, tedy 60 TJ, 
což lze považovat za zanedbatelné z pohledu provozování systému 
teplárny. 
Město navrženým komplexním přechodem na horkovodní systém je 
vlastně iniciátorem programu, který celkový přechod z původního 
ztrátového systému založenému na vysokých, neregulovaných spotřebách 
tepla, tento přechod urychlí a pomáhá konečným spotřebitelům 
minimalizovat a stabilizovat vynakládané náklady za energie. Využívá 
k tomu nabízené možnosti s diverzifikací palivové základny. Současně tím 
sleduje i, zabezpečení stability dodávek a vytváří konkurenční prostředí 
v souladu se současnými trendy zemí EU. 
Přitom dodávka tepla ze soustavy CZT, která se dokáže prosadit 
v konkurenčním prostředí, bude i nadále vysoce kvalitní a schopná 
pokrývat potřeby města. 
Přesto, že je město 80% vlastníkem soustavy CZT – Teplárna České 
Budějovice a.s., není jeho úlohou zajišťovat stále větší kapacitu výroby, 
jak tomu bylo v minulosti. Naopak je nutné vyrovnat se s klesajícími trendy 
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spotřeby a pomoci tak podnikům i ostatním spotřebitelům k efektivnímu 
nakládání s energií s cílem snížení negativních vlivů na životní prostředí. 
Pro TČB samotnou to bude znamenat určitou změnu strategie, nicméně 
dobře zvolená dlouhodobá koncepce jistě povede i v budoucnu 
k efektivnímu fungování a poskytování energetických služeb na území 
města. 
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6.2. Závěr 
Na základě poznatků ze zpracované AÚEK statutárního města České 
Budějovice lze zdůraznit následující: 
V lokalitě České Budějovice je možné využít potenciálu vzniklého 
postupným snižováním spotřeb paliv a energie a to zejména v oblasti 
spotřeby tepla. To vše se promítá do fungování soustavy CZT po stránce 
technické, ekonomické i ekologické. 
V roce 2000-2001 dosahovala celková výroba tepla TČB 4.925 TJ, výroba 
tepla dle pesimistického scénáře spotřeb v období do roku 2020 může 
dosáhnout úrovně 3.300 TJ. 
Vykazované ztráty v primárních rozvodech se v průběhu roku pohybují 
v zimních měsících okolo 15-18%, v letním období dosahují 30-40%. 
Odběry v letních měsících se pohybují v průměru okolo 4,5% roční výše a 
jsou dány pouze přenášeným parním médiem pro potřeby technologie a 
přípravu TV odběratelů a mají tak vliv na stabilitu sítě. Podíl ztrát 
vzhledem ke stávajícím dimenzím rozvodů a přenášenému množství 
media se i nadále neúměrně zvyšuje. 

Spotřebitelské systémy – možný potenciál úspor: 
Bytové objekty a nebytové odběry občanské vybavenosti - oblast 
vytápění 
• instalace termostatických ventilů, celkové vyregulování topných 

systémů objektů bylo již realizována v předchozích letech realizována 
• stejně tak i postupná instalace poměrových měřidel spolu s instalací 

termostatických ventilů  
• v největších sídlištních lokalitách Vltava Jih, Vltava Sever, Šumava a 

Máj je soustředěno celkem 14.185 bytů v původních panelových 
domech, kde již byly prakticky dokončeny nebo v nejbližších letech 
budou realizovány investiční zateplovací opatření vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti 

• zateplování objektů včetně výměny oken, regulací a dalšími sanačními 
opatřeními zejména na panelových objektech bylo dosaženo 
podstatných úspor konečné spotřeby energie a to převážně na velmi 
dobré úrovni dané požadavky neustále se zvyšujícími normovými 
požadavky a s ohledem na tvrdší kritéria případných poskytovatelů 
investičních dotací 

• nová výstavba dle stávajících legislativních požadavků již vyžaduje 
relativně malé potřeby tepla zejména na vytápění, od roku 2018/2020 
s ohledem na požadavky EU pak již výstavba bude charakterizována 
téměř 0 potřebou tepla 
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• celkový přínos ve vztahu k původnímu stavu v roce 2001 činí ca 40% a 
v nejbližší době bude tedy vyčerpán 

Bytové objekty - příprava TV 
• snížení měrné spotřeby tepla na přípravu TV v GJ/m3 a letních odběrů 

je postupně realizováno, zejména přechodem na sekundární 
dvoutrubkový systém 

• chováním odběratelů uplatněním spotřebičů s nároky na studenou 
vodu zejména myčkami nádobí. 

• případnou instalací solárních systémů může dojít v daném objektu ke 
snížení odběru teplé vody až o 70% a v případě připojení solárního 
systému na topný okruh o 10-30% stávající spotřeby, pravděpodobnost 
realizace v širším měřítku naráží na vhodnost osazení a technickou 
proveditelnost (vzájemné zastínění, využití střech mobilními operátory, 
apod.) celkový předpokládaný přínos max. 30% ze stávající spotřeby 
tepla pro TV 

Průmyslové odběry 
• přechod z páry na vodu ve spotřebitelském systému objektů, 

plynofikace (instalace přímotopných spotřebičů), izolace hal, změna 
technologie a potřeby teplonosného média páry na jiné lze stejně jako 
u bytové a nebytové sféry požadovat za již ukončený 

• u průmyslových odběrů tedy spíše než s dalším snižováním a 
optimalizací odběrů je nutné uvažovat s existencí či neexistencí 
daného odběru, toto se již v případě odběru Madety naplnilo, existence 
či neexistence odběru papíren je analyzována přijetím pesimistického 
scénáře 

Udržení alespoň na současném stavu definovaném pesimistickým 
scénářem vývoje spotřeby tepla i nadále vyžaduje hledání nových 
odběratelů nahrazujících uspořené množství tepla 
Návrh dalšího řešení energetického a zejména tepelného 
hospodářství v Českých Budějovicích předpokládá: 
• postupnou a technicky promyšlenou a připravenou rekonstrukci 

soustavy CZT změnou z páry na horkou vodu, a to na základě 
vypracování studie koncepčního rozvoje horkovodní sítě 

• vypracování studie s technickoekonomickým vyhodnocením vlivu 
horkovodního přivaděče tepla z JETE v postupných etapách provedení 
v návaznosti na studii rozvoje horkovodní sítě 

• pokrytí nezaměnitelné parní technologické spotřeby průmyslových 
subjektů je i nadále realizovatelné ze stávajících či budoucích zdrojů 
teplárny 

• přijetí vhodného projektu k energetickému využívání odpadů 
v aglomeraci města České Budějovice, případně celého Jihočeského 
kraje, který může být do budoucna jedním ze základních zdrojů tepla 
v systému CZT 
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Seznam zkratek: 
 
AÚEK  - aktualizace Územní energetické koncepce 
BAT - nejlepší dostupná technika ze Zákona o integrované prevenci č. 
76/2002 Sb 
BJ. - bytová jednotka 
BREF LCP - aktuálními emisními parametry BAT, jak jsou uvedené v 
referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách ve zvláště 
velkých spalovacích zařízeních (BREF LCP) 
BRKO - Biologicky rozložitelný komunální odpad 
CPS - Centrální předávací stanice  
DPS - Domovní předávací stanice 
EPBD - Energy Performance of Buildings Directive (Směrnice EU o 
energetické náročnosti budov) 
ERÚ - Energetický regulační úřad 
ETS - Evropský systém obchodování s emisními povolenkami 
IEA - Mezinárodní energetická agentura 
IED - Směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emissions Directive) 
JETE - Jaderná elektrárna Temelín 
KO - Komunální odpad 
KVET - Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
OECD - Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 
OO - Ostatní odpady 
OZE - Obnovitelné zdroje energie 
POH - Plán odpadového hospodářství 
ROP NUTS - Regionální operační program (Nomenklatura územních 
statistických jednotek) 
SKO - Směsný komunální odpad 
TČB - Teplárna České Budějovice 
TO - Topný olej 
TV - Teplá voda (původní označení teplá užitková voda) 
TG - Turbogenerátor 
ÚT - Teplo pro ústřední vytápění 
ZÚR - Zásady územního rozvoje 
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