


























































Od roku 2000 byla v platnost postupně uváděna nová  
egislativa pro energetiku. Zákon č. 406/2000 Sb. ukládá 
mimo jiné povinnost statutárním městům pořídit územní 
energetickou koncepci. Do té doby se energetika ve městě  
řídila dokumentem z r. 1993 nazvaným Koncepce teplofi-
kace města Plzně. 

Hlavním cílem tohoto dokumentu bylo zabezpečení     
energetických potřeb města, zejména tepla ze soustavy    
centrálního zásobování teplem, z domovních a blokových 
kotelen i individuálního vytápění bytů a rodinných domků. 
V době zpracování koncepce teplofikace byla kapacita zdro-
jů a výše odběrů tepla v horké vodě téměř v rovnováze.    
Nebyla tedy žádná rezerva pro případ nepředvídaných     
událostí ani na rozvoj území v dosahu napáječů a náhradu 
dožívajících kotelen na tuhá paliva. Zdroje tepla nevyhovo-
valy ekologickým požadavkům. Navíc byla Plzeň vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí zařazena mezi oblasti vyža-
dující zvláštní ochranu ovzduší. Proto v květnu 1995 město 
Plzeň vyhlásilo Program na ozdravění ovzduší, jehož cílem 
byla postupná likvidace ekologicky nevyhovujících zdrojů 
buď připojením jejich odběrů na městský systém centrálního 
vytápění, nebo nahrazením topného média těchto zdrojů

 

HISTORIE zemním plynem, elektřinou, event. jiným ekologicky šetr-
nějším médiem. 

V rámci tohoto programu byla provedena změna systému 
vytápění ve 3 822 bytech a město Plzeň uvolnilo na tyto    
akce, zrealizované v letech 1994 - 1998, částku 26 864 000,- 
Kč. V tomto období bylo také na centrální teplárně a teplár-
ně ELÚ III realizováno  odsíření zplodin ze všech kotlů.   
Ve výtopnách byly instalovány tkaninové filtry. Centrální 
teplárna byla rozšířena o fluidní kotel o výkonu 118 MWt    
s kondenzační turbínou a generátorem o výkonu 50 MWe. 
Vybudováním fluidního kotle a vlivem postupné realizace 
energeticky úsporných opatření, tedy snižováním potřeb tep-
la stávajících odběrů byla vytvořena dostatečná výkonová  
rezerva, umožňující další rozvoj soustavy centrálního záso-
bování teplem (dále jen CZT). 

Lze konstatovat, že všechny tyto aktivity výrazným      
způsobem ovlivnily kvalitu životního prostředí v Plzni.     
To lze vcelku dobře ilustrovat na výsledcích měření imis-
ních koncentrací oxidu siřičitého (SO ) za období let 1995 2

až 2002, kdy imisní koncentrace SO  sledují pokles emisí 2

této látky.

V roce 2002, na základě předchozích zkušeností a dat, po-
řídilo město Plzeň jako první ze statutárních měst územní 
energetickou koncepci dle nové legislativy. Tato koncepce 
navazuje na schválený Územní plán města Plzně a je plně   
v souladu se Státní energetickou koncepcí a též s Krajskou 
územní energetickou koncepcí. Dokument v časovém        
horizontu 5 až 10 let koncepčně řeší, s ohledem na princip  
trvale udržitelného rozvoje, výrobu, rozvod a spotřebu    
energie na území města Plzně a v horizontu 20 let naznačuje 
pravděpodobný vývoj jeho energetického hospodářství. Dů-
raz je kladen především na ochranu životního prostředí        
a zajištění spolehlivé dodávky energie pro všechny oblasti   
života ve  městě.

Závaznou část Územní energetické koncepce města Plzně 
schválilo Zastupitelstvo města ve formě vyhlášky. Tato      
vyhláška definuje způsob vytápění v jednotlivých lokali-
tách města. Jedná se o tři typy území: území s tzv. čistým  
vytápěním, kde je preferováno CZT, území s preferencí     
vytápění zemním plynem a třetí oblastí jsou převážně     
okrajové části města, kde není přístupné ani jedno z výše 
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Pohled na Plzeň ze Zábělé52
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Z grafického znázornění je patrná výrazná změna ve struktuře spotřeby paliv za posledních 12 let. 
Díky dotační politice města, které v letech 1994 - 1998 podporovalo změnu způsobu vytápění        
z tuhých paliv na využití paliv s příznivějším dopadem na životní prostředí, se spotřeba tuhých paliv 
(především hnědého uhlí) snížila z 35 % na 2 %, zatímco využívání systému centrálního 
zásobování teplem a energetických zdrojů na zemní plyn doznalo významějšího nárůstu.
V roce 2003 se objevují také první instalace zařízení využívající obnovitelné zdroje energie,           
a především aktivita Plzeňské teplárenské, a.s., která v tomto roce začala spalovat dřevní štěpku, 
měla za důsledek, že obnovitelné druhy energie se na celkové spotřebě energie podílejí více jak 
1%. V tomto trendu je třeba pokračovat, a proto město Plzeň v roce 2004 vyhlásilo dotační program 
na podporu instalací zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Dotace jsou poskytovány       
i v letošním roce a předpokládá se, že tato podpora bude pokračovat i v příštích letech.

GRAF - SROVNÁNÍ SPOTŘEBY PALIV
V LETECH 1991 A 2003

GRAF - KONCENTRACE SO  ZA OBDOBÍ LET 1995 - 20022
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uvedených médií. V tìchto oblastech je doporuèováno zamì-
øit se na využití obnovitelných zdrojù energie, pøedevším    
na kotle na biomasu, tepelná èerpadla eventuálnì solární   
kolektory.

                                                                                                                                                                                   
Vyhláška napomáhá uskuteèòovat cíle vytyèené Územní 

energetickou koncepcí mìsta Plznì a zároveò pomáhá       
stavebníkùm a stavebním úøadùm pøi provìøování možnosti 
pøipojení na SCZT, kteroužto povinnost definuje zákon           
è. 86/2002 Sb.

Souèástí tvorby územní energetické koncepce bylo            
i zapracování výstupù energetické statistiky a vlastní       
koncepce do informaèního systému mìsta. Celou Územní 
energetickou koncepci mìsta Plznì, vèetnì vyhlášky zastu-
pitelstva k jejímu uskuteènìní, lze najít na internetových 
stránkách: http://energetika.plzen-city.cz.

Význam energetické koncepce je v Plzni výraznì patrný. 
Díky naplòování uvedených koncepèních dokumentù došlo 
za posledních cca 10 let k výraznému snížení produkce látek 
zneèis�ujících ovzduší z energetiky, je zajištìno spolehlivé  
a cenovì pøijatelné zásobování palivy a energiemi pøede-
vším teplem ze soustavy CZT a zemním plynem. Souèasnì 
je zajištìn rozvoj sítí do oblastí nové výstavby bez zbyteè-
ných, následnì nevyužívaných investic.  

V souvislosti se vstupem Èeské republiky do Evropské 
unie dochází v naší republice v oblasti energetiky                
k významným zmìnám zejména v legislativním prostøedí. 
Jedná se zejména o otevírání trhu s energií, o stále vìtší     

ENERGETIKA ÈR V EVROPSKÉM   
PROSTØEDÍ

podíl využívání obnovitelných zdrojù energie a v neposlední 
øadì o snižování dopadù energetiky na životní prostøedí.

Prioritním cílem politiky Evropských spoleèenství       
v oblasti energetiky je zabezpeèení dodávek energií pro 
všechny spotøebitele za dostupné ceny pøi respektování      
životního prostøedí a podpoøe zdravé konkurence na evrop-
ském energetickém trhu. Dùraz je kladen na pøechod z poli-
tiky na stranì dodávek na politiku soustøedìnou na øízení po-
ptávky, tj. zmìnit chování spotøebitele. Na stranì dodávek 
energie je prioritou boj proti globálnímu oteplování. Klíèem 

ke zmìnì je rozvoj nových a obnovitelných energetic-
kých zdrojù, zdvojnásobení jejich podílu na celko-
vých dodávkách energie z 6% na 12% a rùst jejich po-
dílu na výrobì elektøiny z 14% na 22% do roku 2010.

           
Pro splnìní závazkù, které Èeská republika pøijala 

vùèi  Evropské unii v oblasti energetiky a pro prosazo-
vání a naplòování cílù územní energetické koncepce 
je potøeba vytvoøit takové prostøedí, které by obyvatel-
stvo, podnikatelské subjekty a ostatní instituce motivo-
valo zapojit se do tohoto procesu. Na úrovni statutární-
ho mìsta lze volit dva zpùsoby, jak toho dosáhnout. Prv-
ním zpùsobem je naøizovat v mezích platných zákonù, 
tj. vydat již zmínìnou obecnì závaznou vyhlášku, která 
nedovolí obèanùm a subjektùm pùsobícím na území 
mìsta odchýlit se od smìru vytýèeného v územní ener-
getické koncepci. Druhým zpùsobem jsou: pøíklady    

realizace projektù v rámci majetku mìsta, osvìta - tedy zvy-
šování povìdomí obyvatel o možnostech energeticky vìdo-
mého chování a vyhlašování podpùrných programù, které      
budou motivovat k dobrovolnému naplòování koncepce.      
Pøíklad mìsta lze spatøovat pøedevším v realizaci demon-
straèních projektù na budovách v majetku mìsta. Jedná      
se napø. o pasivní nebo i aktivní využití sluneèní energie,        
tepelných èerpadel, zateplování obvodových pláš�ù bu-   
dov, osazování moderních regulaèních systémù apod.       

 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Energetická koncepce

Podíly na spotøebì
energetických zdrojù            
Tuhá paliva:                                                              
                    - HU
                    - ÈU  
Plynná paliva:                                                           
Kapalná paliva:                                  
Jaderné palivo:                                                            
Obnovitelné zdroje:                                                    

Podíly na výrobì elektøiny
Tuhá paliva:                                                              
                    - HU
                    - ÈU  
Plynná paliva:                                                           
Kapalná paliva:                                  
Jaderné palivo:                                                            
Obnovitelné zdroje:                                                    

r. 2000           
52,4%
36,6%
15,8%             
18,9%
18,6%

8,9%
2,6%  

r. 2005
42,5%
29,3%
13,2%
21,6%
15,7%
16,5%

5,4%             

r. 2030
30,5%
20,8%

9,7%
20,6%
11,9%
20,9%
15,7%

r. 2000
70,5%
58,4%
12,1%

6,4%
2,2%

18,4%
2,3%                

r. 2005
55,5%
48,9%

6,6%
4,7%
1,1%

33,3%
5,3%            

r. 2030
36,8%
31,9%

4,9%
7,2%
0,4%

38,6%
16,9%

REKAPITULACE STRUKTURY SPOTØEBY
PRIMÁRNÍCH ZDROJÙ ENERGIE A VÝROBY
ELEKTØINY PODLE SCÉNÁØE (ZDROJ MPO)
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Některé akce již byly realizovány, a protože mají poměrně 
krátkou ekonomickou návratnost, budou v následujících     
letech přinášet nemalé úspory. 

Rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie je jedním  
z klíčových momentů dnešní energetiky. Počet realizova-
ných zařízení na využívání obnovitelných druhů energie     
je stále velmi malý. Rovněž povědomí o možnostech a způ-
sobech využívání obnovitelných zdrojů energie není            
u laické veřejnosti na odpovídající úrovni. Proto město      
Plzeň schválilo podpůrné programy jako jeden systém    
vzájemně se doplňujících opatření k naplnění územní ener-
getické koncepce. 

Jednou z variant těchto opat-
ření je vyhlášení sou-těže s 
názvem „Slunce pro Pl-
zeň“, která má za cíl při-
spět k popularizaci vyu-
žívání obnovitelných 
zdrojů energie u laické 
veřejnosti (co by po-
tencionálních investorů) 
a ke zvýšení zájmu od-
borné veřejnosti, zejména 
projektantů, konstruktérů a 
mladé generace studentů. Soutěž 
je vyhlášena již druhým rokem a to ve dvou kategoriích: pro-
jekt stavby nebo zařízení a realizovaná    stavba či zařízení 
na využití obnovitelných druhů energie. Projekty využitelné 
a stavby realizované na území města Plzně, může do soutě-
že přihlásit autor projektu nebo autor či vlastník stavby (pod-
mínkou je vazba na město Plzeň - bydliště, pracoviště či ško-
la). Výherce soutěže může v jednotlivých kategoriích získat 
cenu ve výši 50.000,- Kč. Porota má právo udělit zvláštní 
cenu ve výši 20.000,- Kč.

Další aktivitou města je poskytování dotací na realizaci 
zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie. V pod-
mínkách města se jedná zejména o spalování biomasy,       

využití energie prostředí pomocí tepel-
ných čerpadel a využívání solárního záře-
ní pomocí slunečních kolektorů, event.   
fotovoltaických panelů. O dotaci na insta-
laci zařízení využívající obnovitelné zdro-
je energie do výkonu 200 kW může požá-
dat každá fyzická nebo právnická osoba, 
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území 
statutárního města Plzně. Dotace může být 
poskytnuta až po realizaci akce a předlo-
žení požadovaných dokladů spolu s žádos-
tí o poskytnutí dotace. Výše dotace je od-

vozena od velikosti instalovaného výkonu a pro rok 2005 je 
stanovena  na 1.000,- Kč/kW.

Úplné znění soutěžních podmínek a pravidel pro poskyto-
vání dotací je k dispozici na Odboru řízení technických úřa-
dů Magistrátu města Plzně, Škroupova 5 nebo na interneto-
vé adrese: http://energetika.plzen-city.cz

V loňském roce se město Plzeň také zapojilo do soutěže   
s názvem „Solární liga ČR“, vyhlášené Ligou ekologických 
alternativ ve spolupráci se Střediskem pro efektivní využití 
energie SEVEn a za podpory Státního fondu životního     
prostředí a Českoněmeckého fondu budoucnosti. Solární 
liga České republiky je soutěží obcí a měst ve vybavenosti 
solární technikou. Cílem tohoto osvětově - propagačního po-
činu je snaha zvýšit zájem veřejnosti o využívání obnovitel-
ného čistého zdroje energie (energie slunce), a tím zlepšení 
místního i globálního klimatu. Do soutěže může obec při-
hlásit každý, kdo pořadateli nahlásí údaje o instalaci          
zařízení k využití sluneční energie (termické a fotovoltaické 
panely). Pořadí v soutěži je určováno bodovým ohodnoce-
ním vztaženým na jednoho obyvatele, což do značné míry 
znevýhodňuje velká města. Přesto v kategorii měst Plzeň  
obsadila 26. místo. Ze statutárních měst je to nejlepší umís-
tění (31. Liberec a 34. Ostrava). Navíc se pořadatelé  Solár-
ní ligy rozhodli při vyhlášení výsledků dne 25. listopadu 
2004 v rámci mezinárodního odborného veletrhu AQUA-
THERM v Praze udělit zvláštní ocenění Plzni za  přínosnou 
městskou dotační politiku. Podrobnější informace o soutěži 
najdete na internetových stránkách www.solarniliga.cz.

53 Ukázka realizovaných úsporných opatření na budovách

  v majetku města (zateplení, výměna oken,osazení regulační

                  techniky, instalace solárních fasádních panelů, ….)

Příklady solárních instalací ve městě54
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