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1. Analýza súčasného stavu
1.1. Analýza územia
Poloha: Mesto Čadca je súčasťou Žilinského kraja. Má administratívno-správny význam okresu.
Jeho rozloha je 56,78 km2. V súčasnosti má charakter sídlištného celku priemyselnej oblasti so
zachovanými stavebnými a urbanistickými štruktúrami z minulosti. Čadca je mesto ležiace na brehoch
rieky Kysuce, obklopené rovnými masívmi Javorníkov a Slovenských Beskýd, ktoré práve táto rieka
oddeľuje a vytvára Kysucké podolie. Mesto Čadca sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska pri
hraniciach s Českou republikou a Poľskom v Kysuckom podolí na sútoku Kysuce a jej ľavostranného
prítoku Čierňanky. Zemepisné súradnice sú 490 26 ´ severnej zemepisnej šírky a 180 47 ´ východnej
zemepisnej dĺžky. Čadca sa nachádza v nadmorskej výške 415 metrov. Od Bratislavy je Čadca
vzdialená 240 km po cestnej komunikácii a 230 km po železničnej komunikácii a od Žiliny 30 km.
Rozloha: 5 678 hektárov
Počet obyvateľov: 26 140 (údaj je z roku 2005)
Obrázok č: 1 Snímka Čadce

V súčasnom stave hospodárstva mesto poskytuje pracovné príležitosti v nasledujúcich oblastiach:
- poľnohospodárstvo a lesníctvo
- priemysel, stavebníctvo, skladové hospodárstvo, výrobné služby
- doprava, spoje, komerčná a nekomerčná občianska vybavenosť

Poľnohospodárstvo: Poľnohospodárska výroba bola v minulosti v Čadci prevládajúcim zdrojom
obživy miestneho obyvateľstva.
Vývoj poľnohospodárskej výroby roľníkov v Čadci a okolí roku 1960 bol typickým drobením
poľnohospodárskej pôdy. Tým neustále klesala intenzita výroby, zväčšovala sa výmera pôdy, na ktorej
nikto nehospodáril. V súkromnom sektore sa zhoršovalo materiálno-technické zabezpečenie výroby a
zaostávala mechanizácia. Obyvateľstvo postupne opúšťalo zdroj svojej obživy a hľadalo si iné
zamestnanie. V roku 1970 oproti roku 1960 zamestnanosť v poľnohospodárstve zaznamenala prudký
pokles. Celkovo možno usudzovať, že Čadca postupne menila zamestnaneckú štruktúru z
poľnohospodárskej na priemyselnú, dopravnú, službovú a inú.
Priemysel: Začiatky rozvoja priemyslu v Čadci sa datujú prvými rokmi 20. storočia.
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Priemyselný potenciál Čadce bol v roku 1980 5 tisíc pracovných miest. V odvetvovej štruktúre
to bol texilný a strojársky priemysel, ktoré reprezentovali dva najväčšie závody s medziregionálnym
priestorovým dosahom. Obe odvetvia mali rozhodujúci podiel na výrobe (spolu okolo 90 %).
Textilnú výrobu reprezentoval v Čadci závod Slovena. Poslednou etapou bol úpadok tohto
závodu. Tento závod prešiel do súkromných rúk, nastalo premenovanie na Pratex.V súčasnosti na
jeho území podniká niekoľko spoločností. Výrobca pleteného pančuchového tovaru a dámskej bielizne
Bel Ami Slovensko a.s. od začiatku júla 2006 premenovaná na Vatter Slovakia a.s. má komplikáciu
súvisiacu so skrachovaným Pratexom.
Strojárska výroba, ktorú reprezentovala výroba náhradných dielov pre automobilový
priemyseL v AVC a.s., zamestnávala okolo 3000 zamestnancov. Plocha areálu závodu AVC je
výhľadove uvažovaná pre verejnoprospešné stavby a na asanáciu. Potravinársky priemysel
reprezentuje niekoľko závodov a prevádzok. Jeho celkový podiel na výrobe je neveľký.
V súčasnosti v Čadci funguje pekáreň Vilija. Nachádza sa tu bitúnok. Zastúpený je tu aj
sklársky priemysel. Z hľadiska priestorového rozmiestnenia priemyslu na území Čadce najväčšia
koncentrácia kapacít sa nachádza na východnom a severovýchodnom okraji mesta.
Doprava: koncom 19. storočia sa vybudovala košicko–bohumínska železnica. Trať má vysokú
frekvenciu dopravy. Nákladná doprava prepravuje predovšetkým uhlie, hutnícke a chemické výrobky z
Ostravska na stredné a východné Slovensko. Okrem tohto železničného ťahu je dôležité napojenie
cez Žilinu na Bratislavu a veľký je aj medzinárodný význam železničnej trate Bohumín – Žilina.
Začiatkom 20. storočia sa postavila trať Čadca – Turzovka – Makov.
Cez Čadcu prechádza hlavný cestný ťah na z Ostravy do Žiliny, ktorý beží súbežne so
železnicou. Vyznačuje sa veľkou intenzitou cestnej premávky, 8 – 12 tisíc jednotkových vozidiel za 24
hodín. Štátne cesty tretej triedy dopĺňajú túto základnú sieť a zabezpečujú prepojenie jednotlivých
sídel navzájom, najmä však s hlavným centrom – Čadcou. V súčasnosti je v stave dobudovania
obchvat a diaľnica. Autobusovú dopravu zabezpečuje SAD Žilina. V Čadci premáva mestská
hromadná doprava, ktorá sa dostáva do všetkých častí katastra v pravidelných intervaloch. Vozový
autobusový park je už zastaralý. Z Čadce vychádzajú aj diaľkové spoje na Bratislavu (2), po jednom
na Nitru a na Banskú Bystricu. Všetky diaľkové linky sú v súkromnom vlastníctve.

!
1.

Správne členenie mesta

Mesto z hľadiska správneho členenia vytvára jeden obvod s Mestským úradom. Podľa údajov
zo štatistického úradu má mesto 22 základných sídelných jednotiek –ďalej ZSJ, ktoré ÚP mesta
pri rešpektovaní hraníc katastrálnych území rozčleňuje na 8 urbanistických obvodfov.Názvy
obvodov aj ZSJ sú zrejmé z tabuľky č. 1.
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Tabuľka č: 1 Bytový fond,počet obyvateľov v urbanistických obvodoch aZSJ.
Urbanistický okrsok
Volebn
ý
obvod

Bytový fond
Základné sídelné jednotky

Počet
obyvateľov 2001

Domy

Počet
b.j.

Počet
obyvateľ
ov na
b.j.

401

2 104

3,36

528

3 656

3,59

488

498

4,32

1 535

379

388

3,96

527

145

166

3,17

345

372

4,25

147

154

4,41

16

16

1,94

26 699 2 449

7 354

3,63

Číslo

Názov

I.

Čadca
stred-Žarec

Žarec - Horná ulica, Čadca stred,
Železničná stanica, Slovena

II.

Sídlisko Sihelník

U Hluška, Sídlisko, Sihelník, U Butty

13
123

III.

Podzávoz Milošová

Jarošovský les, Podzávoz, Milošová,
Sihly, Priemyselný obvod, U Juroši

2 149

7 075

1.

20 198

2.

3.

4.

3 684
IV.

Čadečka

Čadečka, U Klieška - U Králi,
Javorská (časť)

V.

Bukov Drahošanka

Špindi - Drahošanka, Javorská
(časť)

VI.

Horelica

Horelica, Javorská časť

VII.

Rieka

Rieka, U Kokošku

679

VIII.

Vojty

Blažkova

31

1 580

Spolu

2.

2 786

31

Demografické podmienky

.
Čadca sa počtom obyvateľov zaraďuje medzi stredne veľké okresné mestá Slovenska.Stav počtu
obyvateľov k 3.3.1991 bol 25183 osob,k 7.1.2005 -26140.Výhľadový vývoj populácie prirodzenou
zmenou predpokladal pre rok 2020 v meste 28000 obyvateľov.Vývoj počtu najviac ovplyvnilo zníženie
hospodárskej základne mesta v priebehu 90-tych rokov .V týchto rokoch došlo k zníženiu oracovných
príležitostí v meste o cca 3000 miest. Prehľad o vývine počtu obyvateľov poskytuje tabuľka č.2.

Tabuľka č.2 : Vývoj rastu počtu obyvateľov

Rok

1869

1921

1950

1991

2001

2005

2005-2020

Počet obyvateľov

4 456

6 850

8 595

25 183

26 669

26 140

28 000

V druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia vzrastal počet obyvateľov Čadce najmä vďaka
prirodzenému pohybu obyvateľstva a iba v menšej miere pôsobením imigrácie. S posilnením
službovej a najmä administratívnej funkcie, stáva sa migračný prírastok hlavným komponentom
celkového rastu obyvateľstva Čadce.
Počet prisťahovaných štvornásobne prevyšuje počet odsťahovaných. Po roku 1991 nastalo
výrazné zníženie rastu počtu obyvateľov, je to spôsobené zmenou politickej situácie na Slovensku,
ako aj zhoršením životných podmienok v Čadci. V roku 1970 bola Čadca jedným z najvýznamnejších
centier dochádzky za prácou, dochádzalo tu cca 4500 osôb za prácou. Najväčšia dochádzka bola zo
Svrčinovca, Rakovej, Skalitého, Čierneho, čiže z obcí, ktoré bezprostredne susedia z Čadcou. V
súčasnosti je to veľmi málo, lebo v Čadci sa zatvorilo a skrachovalo veľmi veľa podnikov. Podiel
ekonomicky aktívneho obyvateľstva (ďalej EAO), v roku 1961 sa zvýšil na 44 %, v roku 1970 sa
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mierne znížil na 42 %. V súčasnosti je to 64,5 %, čo je na približne rovnakej úrovni ako celoslovenský
priemer. V súčasnosti je zo 17179 EAO okresu nezamestnaných 2533, čo tvorí okolo 14 %. V Čadci
prevažuje obyvateľstvo v produktívnom veku (57,8 %). Podiel mužov a žien je približne rovnaký.
Hodnotou podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva je Čadca v rámci Slovenska na posledných
priečkach (cca 2,5 %). Najviac ľudí má základné vzdelanie (cca 30 %). Väčšina obyvateľov Čadce žije
v byte bytoveho domu,ktoré sú koncentrované hlavne vo veľkých sídliskách Kýčerka,Žarec a Sídlisko
III.V nich žije približne 20 tisíc obyvateľov. Sidelná štruktúra sa intenzívne začala vyvýjať po roku
1946.V roku 1990 intenzívny vývoj skončil.
Nárast počtu obyvateľov sídelnú štruktúru mesta podstatne neovplyvní.
Tabuľka č.3 Veková štruktúra obyvateľstva podľa urbanistických obvodoch mesta Čadca (25.05.2001):
Urbanistický
okrsok

0 – 14 roč.

15 – 59, 54 roč.

nad 60, 55 roč.

spolu

abs. údaje

v%

abs. Údaje

v%

abs. údaje

v%

Čadca Centrum

1 108

15,7

4 892

69,1

1 003

14,2

7 075

Sídlisko Siheľník

3 297

25,1

8 687

66,2

1 001

7,6

13 123

Milošová Podzávoz

419

19,5

1 290

60,0

399

18,6

2 149

Čadečka

310

20,2

922

59,9

297

19,3

1 535

93

17,6

288

54,6

137

26,0

527

Horelica

280

17,7

822

52,0

442

24,6

1 580

Rieka

139

20,5

424

62,4

116

17,1

679

2

6,4

14

45,2

15

48,4

31

5 648

21,2

17 339

64,9

3 410

12,8

26 699

Bukov Drahošanka

Vojty
Spolu

3.

Klimatické podmienky

Čadca je súčasťou širšej oblasti ležiacej na rozhraní oceánskych a kontinentálnych vplyvov, teda
oblasti, kde sa v priebehu roka niekoľkokrát vystriedajú vzduchové oblasti rozličných vlastností.
Oceánske vzduchové hmoty zmierňujú teplotné rozdiely medzi letom a zimou, spôsobujú väčšiu
oblačnosť, väčšie množstvo zrážok a častejší výskyt hmiel. Vplyvy kontinentálnych vzduchových hmôt
pôsobia opačne a prejavujú sa predovšetkým zvýšením letných teplôt a chladnejším zimným
obdobím. Klímu Čadce výrazne ovplyvňuje dolinová poloha mesta, veľké výškové rozpätie medzi
dnom podolia a jeho horskou obrubou a orientáciou dolín v smere prevládajúcich vetrov. Územie do
700 – 800 metrov nad morom patrí do mierne teplej oblasti. Priemerná júlová teplota tejto oblasti
neklesá pod 16 °C. Oblasti nad 800 metrov nad morom patria do chladnej klimatickej oblasti s
priemernou júlovou teplotou 14 °C. Priemerná ročná teplota Čadce je 6,7 °C. Maximum teploty
pripadá na júl, v podolí kolíše v rozpätí 16 – 17 °C, vo vrcholových častiach pohorí klesá až na 11 –12
°C. V januári teplotný priemer v dolinách klesá pod –4,5 °C a na rozvodných chrbtoch až pod –7 °C. V
troch mesiacoch priemerná teplota klesá pod 0 °C ( december, január, február).
V Čadci je najväčšia oblačnosť okolo 70 % v zime. Najmenšia oblačnosť je koncom leta a
začiatkom jesene – 55 %. Oblačnosť vzrastá od septembra do decembra a potom do augusta klesá.
Najväčší počet jasných dní je v auguste (3,5), septembri (4,5) a marci (5,2). Minimum pripadá na
október (2,1) a november (2,3). Priemerný počet zamračených dní má maximum v decembri (18,4) a
minimum v auguste (6,7). Počas roka v Čadci sa v priemere vyskytuje viac ako 66 dní s hmlou.
Najviac hmlistých dní sa zaznamenáva v septembri (11,5) a októbri (10,5), najmenej v januári (2,0).
Zrážok je na území Čadce dostatok a sú pomerne rovnomerne rozložené počas celého roka. Pomer
medzi najsuchším a najvlhším mesiacom je 1:2. Priemer zrážok je 864 milimetrov. Maximum zrážok
pripadá na júl (123), minimum na január, prípadne február alebo december (50). Nad 100 ešte jún a
august. Najvyššie denné úhrny zrážok sa vyskytujú v období letných búrok. Sú to výdatné lejaky,
obyčajne sprevádzané elektrickými výbojmi a hrmením. Najnižšie denné úhrny zrážok sú rozptýlené
od októbra až po máj. V zimnom polroku klesá výdatnosť zrážok, zrážky padajú prevažne v pevnom
skupenstve a vytvárajú snehovú pokrývku. Prvé dni so snežením pripadajú na koniec októbra,
prípadne začiatok novembra. Posledné dni so snežením sa môžu vyskytnúť ešte koncom apríla,
prípadne začiatkom mája. Dĺžka obdobia so snehovou pokrývkou závisí od nadmorskej výšky. V
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doline to je 90 dní a v horskej obrube 110 dní. Maximálne výšky snehovej pokrývky sa vyskytujú v
decembri a minimálne v októbri a v máji.
V Čadci v ročnom priemere prevažujú severné, južné a západné vetry. Najmenšie zastúpenie
má severovýchodný a východný vietor. Priemerné ročné rýchlosti vetra sa pohybujú v rozpätí 1,9 – 2,8
m/s. Najviac dní so silnými vetrami je v období január – máj. Oblasť je vcelku veterná, najviac
veterných dní sa vyskytuje na jar a najmenej veterné je jesenné obdobie. V Čadci je v roku viac ako
jedna štvrtina dní s bezvetrím. Najviac bezveterných dní pripadá na koniec leta a na jesenné obdobie.
Mesto sa nachádza v nadmorskej výške 415 m.n.m.. Podľa revidovanej STN 73 05 40 je to
teplotná oblasť 2 s vonkajšou výpočtovou teplotou te = -15 ºC a veterná oblasť „2“. Účinnosť normy je
od 1.10.2002 a pretože najviac vybudovaných bytov bolo v skoršom období r. 1971 – je potrebné
uviesť klimatické podmienky zodpovedajúce uvedeným obdobiam. Podľa STN 38 33 50 mesto patrilo
do oblasti s najnižšou vonkajšou výpočtovou teplotou te = - 18 º C.
Prehľad mesačných a ročných priemerných teplôt za 50 ročné (normové) obdobie je pre mesto
nasledovný:

Tabuľka č: 4

Mesačné priemerné teploty za 50 ročné obdobie

Mesiac

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ǿ teplota ºC

-2,8

-0,6

3,4

8,8

13,8

17,0

18,5

17,9

14,1

9

4,2

-0,4

Tabuľka č: 5

Priemerné teploty za 50 ročné obdobie pre ročné obdobia

Ročné obdobia

jar

leto

jeseň

Zima

rok

ǿ teplota ºC

8,7

17,8

9,1

-1,2

8,6

V zmysle vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z. z. dodávku tepla ohraničuje priemerná denná teplota +13 º
C. Priemerná denná teplota pre určité roky výstavby bytov bola +12 º C (do 1.1.1988) V tejto súvislosti
je rozdielny aj počet dní vo vykurovacom období. Každú vykurovaciu sezónu ovplyvňuje počasie. Pre
vyhodnotenie jeho vplyvu je najlepšie použiť index vplyvu počasia t.j. denostupeň (Dº) Počet
denostupňov je možné počítať podľa dlhodobých priemerov teplôt a vtedy hovoríme o klimatických
denostupňoch alebo podľa teplôt zistených v určitom časovom úseku napr. vo vykurovacom období
a vtedy hovoríme o meteorologických denostupňoch.
Pre návrhy zariadení pre výpočet potreby tepla sa používajú klimatické denostupne. Pre mesto
Čadca budeme v bilanciách používať priemernú hodnotu dennostupňov. Táto hodnota najvernejšie
zohľadňuje vývoj klimatických podmienok. /viď graf č:1/ Rozpis počtu dennostupňov od roku 1990 je
uvedený v prílohe.č.1. Tieto sa budú používať aj pri porovnávacích výpočtoch vykonávaných v rámci
vypracovania tejto koncepcie. Pre kontrolu prevádzky už hotových zariadení sa používajú
meteorologické denostupne. Zo zistených hodnôt počtu vykurovacích dní a rozdielov strednej
vnútornej teploty v objekte (hlavne v bytových domoch) a strednej vonkajšej teploty v posledných
rokoch počet denostupňov bol nasledovný:
Tabuľka č: 6

Počet dennostupňov pre roky 2003 – 2005

Rok

2003

2004

2005

Priemer

Január

692,00

738,00

654,80

694,93

Február

626,60

578,20

654,40

619,73

Marec

480,90

496,80

587,90

521,87

Apríl

326,30

197,20

274,00

265,83

máj

0,00

73,30

94,40

55,90

Január-Máj

2 125,80

2 083,50

2 265,50

2 158,27

September

0,00

60,80

69,80

43,53
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Október

378,00

271,90

273,55

307,82

November

397,20

458,00

508,50

454,57

601,90

609,00

638,20

616,37

1 377,10

1 399,70

1 490,05

1 422,28

December
September - December

Počet vykurovacích dní

205

219

228

217

Priemerná teplota za vyk. dni [0C]

2,91

4,10

3,53

3,51

3 502,90

3 483,20

3 755,55

3 580,55

9,82

9,23

8,89

9,31

Počet dennostupňov
Priemerná teplota za rok [0C]

Graf č: 1

Počet dennostupňov
3,800.00
2,850.00
1,900.00
950.00
0.00

04

03

er
m
ie
Pr 5
0

20

20

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

2.

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

/

Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení

Analýza je vykonaná pre všetky existujúce sústavy tepelných zariadení používaných v katastrálnom
území mesta Čadca. Pri hodnotení sa vychádzalo z dostupných podkladov a to hlavne z podkladov
Okresného úradu životného prostredia, Mestského úradu životného prostredia, podkladov vlastníkov
a prevádzkovateľov tepelných zariadení a z vlastných skúseností, poznatkov a šetrení. Ďalej sú to
informácie a údaje získané spracovateľmi tejto koncepcie na základe prieskumu, tepelno-technických
prepočtov a všeobecne uznávaných materiálov k problematike výroby, distribúcie a spotreby tepla
Sústavou tepelných zariadení sa podľa zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike rozumejú
zariadenia na výrobu, rozvod a spotrebu tepla. Preto v rámci tejto koncepcie je podrobená analýze
výroba tepla, rozvody tepla vrátane prípravy a rozvodov teplej úžitkovej (pitnej) vody (ďalej TUV) a
taktiež, potreba a spotreba tepla a TUV.
Analýza pripravuje základy pre stanovenie potenciálu uchovania energie a prepojenia medzi
energetickým a sociálno-ekonomickým systémom. Pokrýva existujúce sústavy tepelných zariadení
používaných v katastrálnom území mesta Čadca.
Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení v meste obsahuje analýzu zariadení na výrobu tepla
a na rozvod tepla vo väzbe na dodávku tepla pre: - bytový a verejný sektor
- podnikateľský sektor
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- pre individuálnu výstavbu
Riešené územie má kombinovaný spôsob zásobovania teplom t.j. centralizovaný aj decentralizovaný.
Výroba a distribúcia tepla je v ňom riešená:
- v strednotlakových výhrevniach (ďalej Vh), ktorých uvedené primárne rozvody tepla sú
ukončené tlakové nezávislými odovzdávacími stanicami (ďalej OST) alebo priamym
technologickým odberom. V OST sa upravujú teplotné aj tlakové parametre teplonosných
médií. V meste v urbanistickom obvode II. je situovaná plynová horúcovodná Vh Sídlisko III.
(označené aj PK III.). Do toho obvodu je pre sídlisko Kyčerka dodávané teplo z Vh Sihly na
pevné palivo. Teplonosné
médium je cez dotláčaciu stanicu distribuované do štyroch
centrálnych OST , ZŠ Kyčerka a SEVAK Doprava. V tomto obvode sa nachádza ešte
stredotlaková parná plynová Vh
NsP Čadca. V urbanistickom obvode I. sú parné
strednotlakové plynové Vh v podniku AVC a Vatter Slovakia. Ich výkony sú nad 5 MW
- okrskové teplovodné nízkotlakové plynové kotolne s inštalovanými výkonmi kotlov do 2,5
MW,ktoré teplom a TUV zásobujú nikoľko objektov.
- blokové a domové teplovodné nízkotlakové teplovodné plynové zdroje s prvotným palivom na
zemný plyn (ďalej ZP) a pevné palivo (palivové drevo,....)
Inštalované výkony jednotlivých zdrojov tepla, informácia o druhu paliva a jeho ročnej spotrebe ako aj
situovanie v urbanistickom obvode je uvedené v prílohe 2.Počet a typ zdroja v závislosti od prvotného
zdroja energie na výrobu tepla v urbanistických obvodoch je v tauľke č.7.
Riešené územie je plošne plynofikované. Miestna sieť je napojená z regulačnej stanici plynu
situovanej na východnej časti územia (urbanistický obvod VII). Jej kapacita je 15 000 m3/hod. druhá
RS plynu je v K.ú. Raková – Sihelník s kapacitou 3000 m3/rod. V riešenom území sa plyn spotrebúva
na výrobu tepla, varenie a priemyselné spotrebiče (ako maloodber
V zmysle § 25 zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, tepelné zariadenia sa musia
prevádzkovať hospodárne. V súčasnosti ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu
a distribúciu tepla ako aj normatívne ukazovatele spotreby tepla určuje vyhláška (ďalej URSO) číslo
328/2005 Z. z. Z nej potrebné ukazovatele pre hodnotenie účinnosti výroby tepla sú uvedené
v tabuľke č.8. V tabuľke č.9 sú uvedené najnižšie účinnosti kotlov pre hodnotenie hospodárnosti.

Tabuľka č: 7

Volebný
obvod

Počet zdrojov tepla v jednotlivých urbanistických obvodoch

Urbanistický okrsok
Číslo

I.
1.
II.
III.
2.
IV.

4.

Základné sídelné jednotky

Počet a typ zdrojov tepla

Čadca stredŽarec
Sídlisko Sihelník
Podzávoz Milošová

Žarec - Horná ulica, Čadca stred, Železničná
stanica, Slovena

324 plynových kotolní,

U Hluška, Sídlisko, Sihelník, U Butty

306 plynových kotolní, 52 kotolní na drevo, 1 kotolňa na motorovú
naftu, 1 kotolňa na hnedé uhlie,

Jarošovský les, Podzávoz, Milošová, Sihly,
Priemyselný obvod, U Juroši

200 plynových kotolní, 295 kotolní na drevo,

Čadečka

Čadečka, U Klieška - U Králi, Javorská (časť)

257 plynových kotolní, 125 kotolní na drevo,

VI.

Bukov Drahošanka
Horelica

VII.

Rieka

Rieka, U Kokošku

130 plynových kotolní, 25 kotolní na drevo,

VIII.

Vojty

Blažkova

16 kotolní na drevo,

V.
3.

Názov

Špindi - Drahošanka, Javorská (časť)

108 plynových kotolní, 96 kotolní na drevo,

Horelica, Javorská časť

215 plynových kotolní, 155 kotolní na drevo,

Prevádzkové kotle musia minimálne spĺňať požiadavky vyhlášky URSO č. 328/2005 o hospodárnosti
prevádzky a energetickej účinnosti
Tabuľka č: 8

Ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla podľa vyhlášky 328/2005 Z. z.
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Výkon kotla [MW]

Účinnosť kotla [%]

Od 0,02 do 0,1 vrátane

Φ -3 %

Od 0,1 do 20,0 vrátane

Φ -2 %

Od 20,0 do 50,0 vrátane

Φ -1,5 %

Nad 50,0

Φ -1 %

Φ – garantovaná účinnosť kotla
Tabuľka č: 9

Najnižšia účinnosť kotla podľa vyhlášky 328/2005 z.z.
Účinnosť kotla [%]

Výkon
kotla
[MW]

Kapalné palivo

Tuhé paliva
Hnedé
uhlie
netriedené

Plynné
palivo

Ostatné

ŤVO

Kondenzačný
kotol

Biomasa

Koks

Brikety

Čierne
uhlie

Hnedé
uhlie
triedené

Od 0,02
do 0,1
vrátane

86

80

-

90

68

70

68

69

67

63

Od 0,1
do 0,5
vrátane

86

82

-

91

69

72

69

70

68

64

Od 0,5
do 3,0
vrátane

87

83

-

91

70

-

70

72

69

65

Od 3,0
do 6,0
vrátane

87

84

82

-

72

-

-

75

71

68

Od 6,0
do 20,0
vrátane

88

85

83

-

75

-

-

78

75

73

Nad
20,0

88

86

85

-

79

-

-

82

-

79

Porovnávaním prevádzkových kotlov v zdrojoch tepla v katastrálnom území mesta sa zistilo:
-

-

prevádzkované kotle s výkonom do 50kW sú takmer všetky konvenčné teplovodné
a
požadovanú vyhlášku 328/2005 Z. z. spĺňajú.
pre väčšie kotle je situácia obdobná
rok výroby kotlov prezrádza rôznorodosť t.j. sú prevádzkované kotle, ktorých hlavne technická
životnosť je už prekonaná a sú v prevádzke kotle, ktoré boli inštalované v poslednom období
koncepčné riešenie zdrojov tepla má až na malé výnimky nedostatky, ktoré celkovú účinnosť
výroby tepla znižujú. Je to napr. nízka doba využitia menovitého výkonu zdroja, úroveň
obehových čerpadiel hlavne pre okruhy vykurovania, kde sa vykazuje predimenzovanosť
a neprispôsobilosť prietokov v závislosti na odberových požiadavkách
plošné rozptýlenie zdrojov z hľadiska odchádzajúcich spalín do ovzdušia je v niektorých
oblastiach mesta nepriaznivé z dôvodu odvodu do prízemných vrstiev ovzdušia a značnej
koncentrácie zdrojov v oblasti
disponibilné zdroje tepla sú väčšinou napojené na plynovodné siete.Zdroje sa nachádzajú aj
v oblastiach mesta kde je vysoká tepelná hustota odberu tepla

Zo zistených skutočností je možné konštatovať, že výroba tepla v jednotlivých zdrojoch tepla je
realizovaná intenzívnym spaľovaním fosilných palív hlavne dovážaného zemného plynu a dovážaného
hnedého uhlia z Českej republiky.
Z hľadiska výroby tepla zdroje situované v katastrálnom území mesta a obce Raková pokrývajú
požadovanú potrebu na 100%. Prehľad o inštalovaných výkonoch zariadení na výrobu tepla je
dokumentovaný grafmi a tabuľkami, ktoré sú súčasťou tejto koncepcie priamo v texte alebo
v prílohovej časti. Pre upresnenie v tejto koncepcii sa pod individuálnym zásobovaním tepla rozumejú
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domové resp. areálové zdroje pre potreby vykurovania, ohrevu teplej úžitkovej vody prípadne
technológie konkrétneho domu resp. podnikateľského subjektu.
1.2.1 Zariadenia na výrobu a rozvod tepla z ktorých je zabezpečovaná dodávka tepla pre bytový
a verejný sektor.
Výroba tepla pre bytový a verejný sektor v meste je zabezpečovaná s výnimkou ZSJ Kyčerka
v nízkotlakových teplovodných plynových zdrojoch tepla,v teplovodných nizkotlakových kotloch na
pevné palivo a výrobou tepla pomocou elektrickej energie.Pre ZSJ Kyčerka je teplo nakupované
z horúcovodnej stredotlakej Vh SOTE ktorá je situovaná v katastry obce Raková.Na jej primárne
rozvody sú napojené štyri sídliskové energobloky a dva odbery verejného sektora.
Tabuľka č: 10

Urbanistický
obvod

Primárne horúcovodné rozvody Z výhrevne SIHLY

Územno-priestorový celok
Kýčerka VS KA
Kýčerka VS KB
Kýčerka VS KC

Sihelník

Kýčerka VS KD
Kýčerka VS ZŠ
Kýčerka VS Se VAK

Parametre primárneho rozvodu (projektované) sú teplota 150°C, tlak1,5 MPa a sekundárneho rozvodu
(teplovodné) do 110°C a 0,6 MPa. Podľa vyhlášky URSO č. 328/2005 ukazovateľ energetickej
účinnosti zariadení na distribúciu tepla sa určí cez povolenú stratu. Pri horúcovodnom rozvode tepla je
to 8% z množstva tepla dodaného do primárneho rozvodu tepla a pri teplovodnom (sekundárnom)
rozvode 6% z množstva dodaného tepla do sekundárneho rozvodu tepla. Pri odovzdávacích
staniciach tepla (OST) horúca voda/teplá voda je ukazovateľ energetickej účinnosti 98,5%. Taký istý je
aj v prípade teplá voda/teplá voda. V SCZT sa para ako teplonosné médium nepoužíva.
Pri analyzovaní tepelných strát tepelných rozvodov v mestskej SCZT sa prihliadalo k metodickému
postupu zo severských krajín EÚ. Pri poznaní prevádzkových podmienok sa tepelné straty vyjadrujú
súčiniteľom tepelných strát, ktorý závisí od:
- súčiniteľa prestupu tepla
- mernej plochy povrchu rozvodného potrubia
- počtu hodinostupňov (t.j. doba v závislosti na teplotnom rozdiele medzi teplonosným médiom
a okolím potrubia uložených v zemi)
- merného príkonu tepla dodávaného do rozvodu
Hodnota súčiniteľa sa pohybuje od 0,04 do 0,2 t.j. od 4 do 20%. Pri veľkej hustote spotreby tepla napr.
v zhustenej zástavbe s bytovými domami s veľkým počtom bytových jednotiek sa dosahuje aj pod 4%.
Pri malých odberoch na veľkej ploche naopak prekračuje aj 20%. Poznatky z analýzy tepelných
rozvodov v meste sú nasledovné:
- dimenzie potrubia:
DN 50 až DN 300
- Horúcovodné rozvody
- dĺžka tepelného potrubia:
5 215 m
- dimenzie:
DN 50 až DN 200
- Teplovodné rozvody
- dĺžka tepelného potrubia:
26 176 m
25,89 MW/m2
- Hustota tepelného zaťaženia katastrálneho územia mesta:
Dosahovaná hustota tepelného zaťaženia poukazuje na dobré podmienky pre uplatnenie
centralizovanej sústavy resp. sústav zásobovania teplom. V súčasnosti je pre bytovo-komunálnu sféru
nainštalovaný výkon 1121O7 kW. Z tabuľky č. 11 a z grafu č. 2 je zrejmé v akom inštalovanom výkone
aký zdroj energie sa používa pre výrobu tepla.

Tabuľka č:11 Inštalovaný výkon – bytový a verejný sektor

Graf č. 2
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Inštalovaný výkon

Inštalovaný výkon
kW- bytový
% a verejný sektor
Blokové VS HV / V
Hnedé uhlie a drevo
Plynové kotolne
Ostatné
Spolu

2%

0
38 548
71 859
1 700
112 107

0,0%
34,4%
64,1%
1,5% 34%
100,0%

Hnedé uhlie a drevo
Plynové kotolne
Ostatné

64%

Z celkového inštalovaného výkonu tvoria výmenníkové stanice na sídlisku Kyčerka 45,3 %. Plynové
kotolne sú dominanté na sídlisku Žarec a v centrálnej mestskej zóne. Pre sídlisko III a základné
sídlené jednotky u Hluška a Martinkov potok je dominantná výhrevňa PK 3 ako najstaršia sústava
centrálneho zásobovania teplou vodou v meste. Najväčším výrobcom tepla je Mestská teplárenská
spoločnosť Čadca. Najdôležitejší odberateľ tepla resp spracovania objektov sú SBD, MTS a.s., Byty
s.r.o.
Podrobnejšie členenie je aj s inštalovanými výkonmi uvedené v tabuľkách prílohy č.2

1.2.2 Zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor
Podnikateľský sektor v meste je z hľadiska výroby tepla orientovaný väčšinou na vlastnú výrobu tepla
pre potreby technologické a potreby areálové (vykurovanie a príprava TÚV). V súčasnosti je
k dispozícii inštalovaný výkon zdrojov v hodnote42 350 kW. V zdrojoch sa pri výrobe tepla spaľuje
zemný plyn a pevné palivo hnedú uhlie, v menšej miere drevo.
Podľa zdrojov zo štatistického úradu a informácii z obdobia vypracovania koncepcie z veľkosťi
inštalovaného výkonu odber tepla využíva okolo 52 podnikov a 389 živnostníkov vo výrobných zónach
mesta. Najväčšie sústredenie je v súvislosti s textilným priemyslom vo výrobnej zóne Slovena. Tu je
k dispozícii parný zdroj tepla bývalej Sloveny. V súčasnosti patrí podniku Bel Ami. Jeho výkon je 31 t
pary za hodinu. Má inštalované kotle LOOS – 25 t/h a 6 l/hod. Para sa využíva pre textilnú výrobu
a stredotlakovým areálovým rozvodom pary sa zabezpečuje dodávka tepla pre firmy Globus (3000
GJ/r) DEN (3000 GJ/r) a Prima zdroj 400 GJ/rok. Celková ročná výroba tepla sa pohybuje v úrovni
70 000 GJ/rok. Prvotným palivom ja zemný plyn. Zdroj ma priestorovú, ale aj výkonnú rezervu. Ďalším
parným zdrojom tepla je zdroj AVC. V súčasnosti vyrába priemerne 45 000 GJ/rok tepla a vykazuje
min. 50% rezervu inštalovaného výkonu. Celé zariadenia je na konci svojej technickej životnosti
vrátane distribúcie tepla. V oblasti areálu nie je predpoklad získania nových odberateľov tepla pre
max. využitie inštalovaného výkonu výhrevne.
Tabuľka č: 12

Inštalovaný výkon – podnikateľský sektor

Blokové VS HV / V
Hnedé uhlie a drevo
Plynové kotolne
Ostatné
Spolu

Inštalovaný výkon
kW
%
0
0,0%
16 521
39,0%
25 529
60,3%
300
0,7%
42 350

100,0%

Graf č: 2
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Hnedé uhlie a drevo
Plynové kotolne

!
Podrobnejšie členenie je aj s inštalovanými výkonmi uvedené v tabuľkách prílohy č.2

3.

Zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu

Pre individuálnu bytovú výstavbu sa na výrobu tepla prednostne využívajú plynové teplovodné
kotolne. V ojedinelých prípadoch sa teplo v rodinných domoch vyrába akumulačným či
priamovýhrevným elektrickým zariadením, spaľovaním dreva v splyňovacích kotloch a tiež vo veľmi
malom množstve spaľovaním fosílnych palív – uhlia.

Tabuľka č13: Inštalovaný výkon – individuálna bytová výstavba

Blokové VS HV / V
Hnedé uhlie a drevo
Plynové kotolne
Ostatné
Spolu

Inštalovaný výkon
kW
%
0
0,0%
8 549
20,2%
33 766
79,8%
0
0,0%
42 315

100,0%

Graf č: 3

Hnedé uhlie a drevo
Plynové kotolne

/
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Veľkosť inštalovaného výkonu vytvára 1852 v prieskume zaevidovaných kotlov s menovitým výkonom
do 50 kW/ks. Sú to teplovodné a nízkotlakové väčšinou konvenčné kotle.Spotreba tepla v IBV je
ovplyvňovaná hlavne individualitou užívateľa ,úrovňou tepelnoizolačných vlastností RD
a vykurovacieho systému RD.

4.

Celkové zhodnotenie zariadení na výrobu a rozvod tepla

Lokality s hromadnou bytovou zástavbou majú dodávku tela zabezpečovanú zo zdrojov s rôznou
dobou prevádzkovaného zariadenia. Najstarší je tepelný okruh plynovej kotolne III., kde 4
prevádzkované kotolne majú rok výroby 1989 – 1990. V poslednom období boli na nich zrealizované
opravy rúrkovanie. Pokles odberu tepla spôsobil, že vo výrobe tepla majú rezervu, ktorú je možné
využiť len s pripojením ďalších nových odberov. Kotolne sú prevádzkované s primárnym palivom –
zemný plyn. Primárne teplonosné medina je horúca voda a na okruhu je len 7 odberov. Koncepčne ale
aj z hľadiska životnosti hlavne vonkajších rozvodov bude potrebné v blízkej budúcnosti obnovu. Ďalšia
veľká lokalita je obytný súbor Kyčerka, do ktorej je dodávka tepla z výhrevni SOTE. Základným palivo
je hnedé uhlie, čo v rámci mesta umožňuje udržiavať cenu tepla na prijateľnej úrovni. V poslednom
období v zdroji bola zrealizovaná úprava, ktorá zvýšila účinnosť kotla a znížila tvorbu emisií. Po
preukázaní prínosu do uvedených oblasti sa zabezpečujú úpravy aj na druhom prevádzkovom kotle
R11,46 MW. V súčasnosti dva prevádzkované kotle z hľadiska výroby majú ešte rezervu. Pri väčšej
výstavbe je možné kapacitu výroby rozšíriť napr. o kotol na spaľovanie biomasy. V kapacite
horúcovodného napájača je tiež prenosová rezerva. Výhľadove nastane situácia na konečné
prehodnotenie disturbučného systému a to hlavne z dôvodu, že v posledných rokoch sa v bytových
domoch dosť podstatne znížil odber tepla aj teplej úžitkovej vody. Z tohto dôvodu vo vnútri sdliska sú
predimenzované rozvody. Tieto sú kanálové, štvorrúrové na dnešnú dobu so slabšou tepelnou
izoláciou. Pre výhľadové obdobie je potrebné počítať so zvýšením transparentnosti dodávky tepla
napr. cez objektové odovzdávacie stanice a s objektovou prípravou TÚV.
Výrobu tepla na sídlisku Žarec a v mestskej časti je riešená s nízkotlakovými teplovodnými kotolňami.
V rokoch 200-2001 bolo zrealizovaných trinásť PK s celkovým tepelným výkonom 14,83 kW.
Napojené rozvodné teplovodné siete, až na niektoré opravované úseky a prípojky pre nové odbery,
zostali pôvodné t.j. kanálové štvorkúrové s tepelnou izoláciou s horším merným ukazovateľom
tepelnej straty.Ich fyzický stav charakterizuje zvyšujúci sa počet porúch a vnútorné usadeniny
spôsobujúce narastanie prietokového odporu. Znížený odber tepla a TÚV negatívne ovplyvňuje
prevádzkovanie aj prevádzkovú ekonomiku týchto zdrojom. Aj keď v súčasnosti zariadenia na výrobu
a rozvod tepla pracujú vez väčších problémov s veľmi dobrým využívaním tepelného obsahu zemného
plynu je potrebné v budúcnosti (t.j. v priebehu do roku 2020) počítať s obnovou hlavne v distribúcii
tepla. Pre obnovu bude potrebné počítať s progresívnejšími zariadeniami. Veď v súčasnosti napr.
predizolované potrubie s minimálnymi stratami tepla má v rozvodoch zanedbateľný podiel. Tiež
rozvody TÚV vykazujú už dosť veľké zanesenie (vodným kameňom) čo zmenšuje prietokový
prierez, zvyšuje hydraulický odpor, zhoršuje kvalitu dodávky TÚV a zvyšuje prevádzkové náklady.
Tabuľka č: 14 Inštalovaný výkon zariadení na výrobu tepla

Blokové VS HV / V
Hnedé uhlie a drevo
Plynové kotolne
Ostatné
Spolu

Inštalovaný výkon
kW
%
0
0,0%
63 618
32,3%
131 154
66,7%
2 000
1,0%
196 772

100,0%

Graf č: 4
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Hnedé uhlie a drevo
Plynové kotolne
Ostatné
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3. Analýza zariadení na spotrebu tepla
Analýza zahrňuje všetky existujúce zariadenia na spotrebu tepla /zásobované objekty/ na území
mesta Čadca. Pri hodnotení sme vychádzali z dostupných podkladov a to hlavne z podkladov
správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov a z vlastných skúseností, poznatkov a šetrení. Na území
mesta vykonáva činnosť viacero správcov bytových domov. Medzi správcov s najväčším objemom
spravovaných bytov patrí Okresné stavebné bytové družstvo,MTS a.s.,Byty s.r.o.

1.

Stavebné údaje o bytových objektoch

Bytové objekty sú postavené v rôznych stavebných sústavách. /príloha č.5/
Z prílohy č.5 vyplýva nasledovný podiel jednotlivých stavebných sústav /graf č.6/ :

Graf č: 5

Podiel stavebných sústav
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23%
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2.

Rozmerové parametre objektov

Rozmerové parametre sú dané stavebnou sústavou, v ktorej je bytový objekt postavený.V prílohe č. 5
sú uvedené počty b. j. a plocha umožňujuca výkon bilančných prepočtov.
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Dodatočné úpravy objektov z hľadiska tepelných vlastností

3.

Z hľadiska tepelných vlastností sú niektoré bytové domy zateplené. Pomer zateplených
a nezateplených domov ukazuje nasledovný graf. Ktoré domy sú zateplené je uvedené v prílohe č.5 .

Graf č: 6
Počet zateplených domov

17,8%
Zateplené
Nezateplené
82,2%

*

4.

Technické vybavenie objektov

Väčšina objektov je vybavená termostatickým ventilmi. Byty vybavené pomerovými rozdelovačmi
nákladov /PRN/ sú v menšine oproti bytom, ktoré nie sú vybavené PRN. Podrobné údaje viď príloha
č.5 v grafe č.7 je názorne vidieť pomer medzi bytmi vybavenými termostatickými ventilmi a bytmi,
ktoré nie sú vybavené termostatickými ventilmi. V grafe č.8 je uvedený pomer medzi bytmi
vybavenými PRN a bytmi, ktoré nie sú vybavené PRN.

Tabuľka č:15

Pomer technického vybavenia bytových objektov

Skutočnosť

TRV

PRN

EQR

MT

Zateplenie

127

83

0

139

28

88,54%

17,83%

Celkový počet domov
Pomer v %

157
80,89%

52,87%

0,00%

TRV – termostatické ventily
PRN – pomerové rozdelovače nákladov
EQR – eqitermická regulácia objektu
MT - merače tepla
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53%

Graf č: 7

Počet domov vybavených TRV

19,1%
TRV
Bez TRV
80,9%

/

Graf č: 8

5.

Domy vybavené ekvitermickou reguláciou

Žiadny objekt nie je vybavený samostatnou ekvitermickou reguláciou.
Graf č: 9
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Počet domov s ekvitermickou reguláciou

0,0%
EQR
Bez EQR
100,0%

&

Uvedené percentá korešpondujú s údajmi v prílohe č.5.Jednotliví správcovia majú iné percentá napr. objekty
v správe Byty s.r.o majú vybavenie PRN v 65 percetách.

4. Analýza dostupnosti palív a energie na území obce a ich podiel na
zabezpečovaní výroby a dodávky tepla
Vývoj spotreby primárnych energetických zdrojov v SR
Graf č: 10
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Možno predpokladať, že štruktúra spotreby primárnych energetických zdrojov sa bude meniť v
prospech vyššieho využitia tepelného obsahu zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie, čo
bude spôsobené poklesom spotreby uhlia v dôsledku sprísnených emisných limitov. Podiel jadrovej
energie na celkovej spotrebe primárnych energetických zdrojov sa zvýši po spustení 3.a 4. bloku JE
Mochovce do trvalej komerčnej prevádzky. V oblasti využívania kvapalných palív možno očakávať
mierny nárast spotreby ropných produktov v doprave.
Najvyššiu spotrebu všetkých druhov palív má priemysel a v porovnaní s vyspelými krajinami
pretrváva relatívne nízka spotreba obyvateľstva. V roku 2003 sa priemysel podieľal na konečnej
spotrebe energie takmer 38 %-mi.
Takmer 90% primárnych energetických zdrojov (vrátane jadrového paliva) sa dováža. Domáce
energetické zdroje sú obmedzené na obnoviteľné zdroje energie a hnedé uhlie. Vlastná ťažba
zemného plynu a ropy je na Slovensku nevýznamná.
Graf č: 11
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Štrukturálne rozdelenie využívaných primárnych zdrojov palív

Pre výrobu a zásobovanie objektov teplom v meste sa využívajú hlavne zemný plyn naftový, hnedé
uhlie, palivové drevo a spáliteľný odpad.

Ä
Tabuľka č: 16 Spotreba jednotlivých druhov energií a palív

GJ
m3
t
t
kWh
l
l
t
t
m3

Teplo z SCZT
Zemný plyn naftový
Hnedé uhlie
Koks
Elektrická energia
Odpad
Červená nafta
Palivové drevo
Použité motorové oleje
Bioplyn

0,0
14 070 519,3
12 250,0
0,0
0,0
600,0
0,0
3 820,0
0,0
0,0

Prepočet na GJ
0,0
481 211,8
213 762,5
0,0
0,0
5 400,0
0,0
53 766,5
0,0
0,0

Množstvá jednotlivých palív pre prepočet na GJ majú nasledovné výhrevnosťi:
✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶

Elektrická energia
Zemný plyn naftový
Červená nafta
Motorová nafta
Hnedé uhlie
Palivové drevo
Použité motorové oleje
Koks
Bioplyn

1 GJ = 3,6 * MWh
35,0 MJ / m3
41,0 MJ / kg
41,0 MJ / kg
14,5 MJ / kg
14,5 MJ / kg
40,0 MJ / kg
22,0 MJ / kg
16,0 MJ / m3

Výhrevnosti sú určené ako aritmetický priemer výhrevností palív podľa prílohy č.4.
Všetky druhy palív a energie sú dodávané plynule bez veľkých výkyvov. Z nasledujúceho grafu je
vidieť že závislosť odberateľov v Čadci na zemnom plyne je veľmi vysoká. Tvorí až 64,8%.
Najzložitejšia situácia z tohto pohľadu je v individuálnej bytovej výstavbe. Dlhodobé intenzívne
využívanie fosílnych palív prinieslo v súčasnej dobe dva významné globálne problémy. Prvým je
potreba zabezpečiť obyvateľstvo energiami pri postupnom vyčerpávaní tradičných zdrojov, druhým je
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ochrana životného prostredia. Z aktuálnych bilancií svetových zásob, aj pri súčasnej spotrebe tepla
v meste, e možné predpokladať, že ZP a uhlie budú v meste dominantné v ďalšom výhľadovom
období t.j. 15 až 20 rokov.
Graf č: 12

Hnedé uhlie,Palivové drevo
Zemný plyn naftový
Ostatné

/

Hlavnými dodávateľmi primárnych palív sú:
✶

SPP a.s. Bratislava

Tabuľka č:17

Predpokladané dodávky plynu SPP a.s.
m. j.

2006

2007

2008

2009

2010

Predpokladané dodávky plynu

tism3

15 140

15 443

14 671

13 938

13 241

Predpokladaná cena plynu *

Sk/GJ

381,00

457,20

525,78

578,36

607,28

Produkovaná kvalita

MJ/m3

34,2

34,2

34,2

34,2

34,2

* cena plynu závisí od sadzby, v tabuľke je uvedený odhad priemeru
Graf č: 13
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Z uvedeného grafu je zrejmé, že vzhľadom na rast cien zemného plynu sa predpokladá znižovanie
jeho dovozu.
✶

Hornonitrianske bane a.s. Prievidza

Tabuľka č: 18 Predpokladaná produkcia energetického uhlia a triedených druhov uhlia HBP a.s.
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m. j.

2006

2007

2008

2009

2010

Produkcia energetického uhlia (EU)
HBP, a.s.

kt

2 000

1 920

1 920

1 920

1 920

Produkcia triedených druhov uhlia
(TDU) HBP, a.s.

Kt

200

180

180

180

180

Predpokladaná cena uhlia do ENO

Sk/GJ

99,25

101,14

103,06

105,02

107,02

Produkovaná kvalita

MJ/kg

10,55

10,38

10,63

10,43

10,67

Graf č: 14
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Produkciu energetického uhlia predpokladáme stabilnú. Produkcia je závislá na predpokladanom
vývoji spotreby elektrickej energie a tepla. Okrem domácej produkcie je v súčasnosti realizovaný
nákup HU z Českej republiky, s ktorým vzhľadom na kotle do Vh. Sihly je potrebné počítať aj
v budúcom období.

Ďalšími potencionálnymi dodávateľmi primárnych palív a energií pre vykurovanie sú:
✶

SEZ a.s. Žilina – dodávka elektrickej energie

Tabuľka č: 19 Predpokladané dodávky elektrickej energie pre vykurovanie.

Elektrina

m. j.

2006

2007

2008

2009

2010

Predpokladané dodávky elektriny
pre vykurovanie

kWh

0

27 700

29 085

30 539

32 066

Predpokladaná cena elektriny pre
vykurovanie *

Sk/GJ

1 447,22

1 519,58

1 595,56

1 675,34

1 759,11

MJ/kWh

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Produkovaná kvalita

* cena elektriny závisí od sadzby, v tabuľke je uvedený odhad priemeru
Graf č: 15
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Do budúcich rokov predpokladáme mierne zvýšenie podielu elektrickej energie na vykurovaní.
Spotrebu elektrickej energie na vykurovanie predpokladáme hlavne v súvislosti s používaním
tepelných čerpadiel.
✶

Lesy Slovenskej republiky – dodávky biomasy

Tabuľka č: 20

Predpokladané dodávky biomasy pre vykurovanie.

Biomasa

m. j.

2006

2007

2008

2009

2010

Predpokladané dodávky dreva

t

4 013

4 815

9 149

12 809

19 214

Predpokladaná cena dreva pre
vykurovanie *

Sk/GJ

120,00

139,20

161,47

187,30

217,28

Produkovaná kvalita

MJ/kg

14,1

14,1

14,1

14,1

14,1

Graf č: 16
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Nárast dodávok biomasy predpokladáme exponenciálny. Využívanie biomasy je v súčasnosti
nedostatočné aj keď potenciál dodávok je vysoký. V súčasnosti sa potenciál dodávok biomasy využíva
na Slovensku cca na 9,1 %.
Graf č: 17

Porovnanie ceny GJ z paliva SKK / GJ

ZPN –
zemný
p l y n
naftový
UH –

165,1

509,9
103,1

ZPN
UH
EE
BM

1 599,4

energetické uhlie
EE – elektrická energia
BM – biomasa
Z grafu je zrejmé, že najvyššiu cenu bude mať GJ vyrobený z elektrickej energie. Najnižšiu cene bude
mať GJ vyrobený z uhlia a z biomasy. (HU– GJ v ENO Zemianske Kostoľany) TU je potrebné
pripomenúť cenotvorbu tepla .Konečná cena tepla pre konečného spotrebiteľa sa skladá zo zložky
variabilnej, fixnej a DPH. Zo 14-tych základných položiek okrem nákladov na palivo veľmi
ovplyvňujúce položka sú odpisy zariadení, údržba a opravy, V našich podmienkach sa spaľovanie
štiepok v centralizovanom zásobovaní teplom s primárnym palivom ZP realizuje na zmierňovanie
rastu ceny tepla. Podmienkou sú priaznivé miestne podmienky na opodstatnenosť dodatočnej
investície.

5. Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životné
prostredie
5.1.

Znečistenie ovzdušia

Zaradenie zón a aglomerácií do skupín na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia
v roku 2004
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia, na základe § 7, ods.
8 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení
neskorších predpisov
uverejňuje zoznam jednotlivých skupín zón
a aglomerácií na základe
výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2004.
1. skupina - Zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo
viacerými znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná hodnota
zvýšená o medzu tolerancie. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je koncentrácia
ozónu vyššia ako cieľová hodnota pre ozón.
Tabuľka č: 21 Zóny a aglomerácie zoradené v 1. skupine znečistenia ovzdušia
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Znečisťujúca látka, pre ktorú je daná zóna, resp. aglomerácia
zaradená v 1. skupine

Zóna, resp. aglomerácia
Zóny
Bratislavský kraj

PM10 , ozón

Trnavský kraj

PM10 , ozón

Trenčiansky kraj

PM10 , SO2, ozón

Nitriansky kraj

PM10 , ozón

Banskobystrický kraj

PM10 , ozón

Žilinský kraj

PM10 , ozón

Prešovský kraj

PM10 , ozón

Košický kraj

PM10 , ozón

Aglomerácie
Bratislava

PM10 , ozón

Košice

PM10 , ozón

2. skupina - Zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo
viacerými znečisťujúcimi látkami medzi limitnou hodnotou a limitnou hodnotou zvýšenou o
medzu tolerancie. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je koncentrácia ozónu
vyššia ako dlhodobý cieľ pre ozón, ale nižšia alebo sa rovná cieľovej hodnote pre ozón.
Tabuľka č: 22 Zóny a aglomerácie zoradené v 2. skupine znečistenia ovzdušia
Zóna, resp. aglomerácia
Zóny
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Aglomerácie
Bratislava
Košice

3. skupina - Zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia pod limitnými
hodnotami. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je koncentrácia ozónu nižšia ako
dlhodobý cieľ pre ozón.

Tabuľka č: 23 Zóny a aglomerácie zoradené v 2. skupine znečistenia ovzdušia - podlimitné

Zóna, resp. aglomerácia

Znečisťujúca látka, pre ktorú je daná zóna, resp. aglomerácia
zaradená v 2. skupine

Zóny
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Bratislavský kraj

oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén1)

Trnavský kraj

oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén

Trenčiansky kraj

oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén1)

Nitriansky kraj

oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén

Banskobystrický kraj

oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén1)

Žilinský kraj

oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén1)

Prešovský kraj

oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén1)

Košický kraj

oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén1)

Aglomerácie

1)

Bratislava

oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén

Košice

oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén

zaradenie vykonané na základe predbežného hodnotenia kvality ovzdušia

Vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia na základe výsledkov hodnotenia kvality
ovzdušia v roku 2004.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia, na základe § 9, ods.
3 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení
neskorších predpisov uverejňuje vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia
Tabuľka č: 24 Oblasti riadenia kvality ovzdušia

Vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia

Zóna, resp.
aglomerácia

Znečisťujúca
látka

územie hl. mesta SR Bratislavy

aglomerácia Bratislava

PM10

územie mesta Košíc a územie obcí Bočiar, Haniska,
Sokoľany, Veľká Ida

aglomerácia Košice,
zóna Košický kraj

PM10

územie mesta Trnavy

zóna Trnavský kraj

PM10

územie mesta Nitry

zóna Nitriansky kraj

PM10

územie mesta Trenčín

zóna Trenčiansky kraj

PM10

územie okresu Čadce

zóna Trenčiansky kraj

PM10

územie okresu Čadca

zóna Trenčiansky kraj

SO2

územie mesta Banskej Bystrice

zóna Banskobystrický
kraj

PM10

územia miest Hnúšťa, Tisovec a miestnych častí
Brádno, Hačava, Likier, Polom, Rimavské Brezovo
a Rimavská Píla

zóna Banskobystrický
kraj

PM10

územie obcí Jelšava, Lubeník, Chyžné, Magnezitovce,
Mokrá Lúka, Revúcka Lehota

zóna Banskobystrický
kraj

PM10

územie mesta Žiliny

zóna Žilinský kraj

PM10

územie mesta Martin

zóna Žilinský kraj

PM10

územie mesta Ružomberok

zóna Žilinský kraj

PM10

územie mesta Krompachy

zóna Košický kraj

PM10

územie mesta Strážske

zóna Košický kraj

PM10

územie mesta Prešova a obce Ľubotice

zóna Prešovský kraj

PM10
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územie mesta Vranov na Topľou a obce Hencovce

zóna Prešovský kraj

PM10

územie mesta Humenné

zóna Prešovský kraj

PM10

územie mesta Poprad

zóna Prešovský kraj

PM10

Pre uvedené oblasti riadenia kvality ovzdušia sú podľa § 11, ods. 2 zákona o ovzduší príslušné
krajské úrady povinné vypracovať program, resp. integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia.
Vzhľadom na skutočnosť, že prízemný ozón má regionálny charakter a jeho úroveň je v rozhodujúcej
miere ovplyvňovaná celoeurópskymi emisiami prekurzorov (oxidy dusíka, prchavé organické zlúčeniny
a oxid uhoľnatý) a diaľkovým prenosom ozónu, oblasti riadenia kvality ovzdušia pre ozón zatiaľ neboli
vymedzené. Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre ozón bude vypracovaný na národnej
úrovni pre celé územie Slovenskej republiky.
Znečisťovanie životného prostredia v posledných rokoch nadobúda rozsah ohrozujúci život na Zemi.
Už vzniknuté škody sa budú odstraňovať desiatky rokov. Škody, ktoré vznikli už nevrátime späť, ale
môžeme predísť novým poškodeniam našej prírody a okolia, v ktorom žijeme. Prognostika procesov,
monitorovanie na špičkovej úrovni, rýchle spracovanie dát. Vyhodnotenie a spracovanie získaných
informácií umožňuje zabráneniu havarijných situácií.
Vývoj emisií tuhých znečisťujúcich látok a emisií oxidu siričitého
Od roku 1990 je zaznamenaný plynulý pokles u emisií TZL a SO2, v dôsledku poklesu výroby a spotreby
energie, ako aj zmenou palivovej základne v prospech ušľachtilých palív s lepšími akostnými znakmi. Podiel na
redukcii emisií TZL malo aj zavádzanie odlučovacej techniky, resp. zvyšovanie jej účinnosti. Príčinou
klesajúceho trendu emisií SO2 od roku 1996 bolo zníženie spotreby hnedého, čierneho uhlia a ťažkého
vykurovacieho oleja a používanie nízkosírnych vykurovacích olejov, ako aj inštalovanie odsírovacích zariadení u
veľkých energetických zdrojov. Mierne kolísanie emisií SO2 v rokoch 2001 a 2004 bolo ovplyvnené ich
čiastočnou alebo úplnou prevádzkou.
Emisie oxidov dusíka (NOx) vykazovali v období 1990 - 2004 mierny pokles. Tento trend bol mierne narušený
v roku 1995, keď bol zaznamenaný mierny nárast, čo súviselo so zvýšenou spotrebou zemného plynu. V roku
1996 bol opäť pokles emisií oxidov dusíka, zapríčinený zmenou emisného faktora, zohľadňujúcou súčasný stav
techniky a technológie spaľovacích procesov. Znižovanie spotreby tuhých palív viedlo k ďalšiemu poklesu
emisií NOx od roku 1997. V rokoch 2003 - 2004 sa na znížení emisií výrazne prejavila denitrifikácia u veľkých
energetických zdrojov.

ŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

Emisie CO mali od roku 1990 klesajúcu tendenciu, ktorá bola zapríčinená najmä znížením spotreby a zmenou
zloženia paliva vo sfére malospotrebiteľov. Vývoj poklesu emisií CO z veľkých zdrojov bol len mierny. Na
celkových emisiách sa najvýznamnejšie podieľa priemysel zaoberajúci sa výrobou a spracovaním železa a ocele
a v dôsledku toho aj najviac ovplyvňuje tento trend. Zníženie emisií CO v roku 1992 bolo spôsobené práve
poklesom objemu výroby v tomto type priemyslu. Po jeho náraste v roku 1993 na úroveň z roku 1989 sa úmerne
zvýšili aj emisie CO. V roku 1996 nastal opäť mierny pokles emisií oxidov uhlíka ako následok účinkov opatrení
na obmedzovanie emisií CO v najvýznamnejšom zdroji tohto sektora (výroba železa a ocele). Kolísanie emisií v
rokoch 1997 až 2004 súvisí s množstvom vyrobeného železa ako aj spotrebou paliva. Graf 1. Porovnanie emisií
základných znečisťujúcich látok v roku 2002 (tony/HDP na 1 obyvateľa) vo vybraných štátoch.

5.2.

Protokol o ďalšom znižovaní emisií síry

Protokol o ďalšom znižovaní emisií síry prijatý v Oslo v r.1994. SR protokol ratifikovala 2.3.1998,
platnosť nadobudol v 08/1998. Záväzky SR na zníženie emisií SO2 podľa protokolu sú:

Rok

2000

2005

2010

Emisie
SO2
[tis. t]

337

295

240

Podľa protokolu bolo potrebné prijať emisné limity, čo sa realizovalo nariadením vlády SR č.92/96,
ktorým sa vykonáva zákon o ovzduší. V rokoch 1994 a 1995 klesla úroveň emisií SO2 na 238 tis.t,
resp. 223 tis.t. Na splnenie záväzku podľa protokolu je potrebné zabezpečiť stabilizovanie dosiahnutej
úrovne a zabrániť prekročeniu uvedených objemov.

5.3.

Hodnotenie množstva vypúšťaných emisií
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Emisné limity viď vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.706/2002 Z. z.
Hodnotenie množstva vypúšťaných emisií vykonáme na základe emisných limitov a postupov výpočtu
vypúšťaných znečisťujúcich látok podľa platných vyhlášok a predpisov. V nasledujúcej tabuľke sú
uvedené množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok pre jednotlivé druhy palív a energie.

Tabuľka č: 25 Celkové množstvo vypúšťaných emisií pre okres Čadca /roky 1998 - 2001 – zdroj SHMÚ/

Znečisťujúca
látka

Okres
Čadca

TZL

Žilinský kraj
Čadca

SO2

Žilinský kraj
Čadca

NOx

Žilinský kraj
Čadca

CO

Žilinský kraj

Merné územné emisie[ t / rok
km2]

[ t / rok ]
1998

1999

2000

2001

1998

1999

2000

2001

642

633

633

738

0,845

0,833

0,832

0,971

6971

6189

6137

6487

1,027

0,912

0,904

0,956

866

836

836

825

1,139

1,100

1,100

1,086

11279

2,097

1,987

1,795

1,662

14236

13490 12184

241

242

242

302

0,317

0,318

0,318

0,398

5585

5204

4885

4909

0,823

0,767

0,720

0,723

1771

1729

1729

2117

2,330

2,275

2,274

2,786

20776

17261 17184

20897

3,061

2,543

2,532

3,079

Graf č: 18

Porovnanie vypúšťaných emisií v okrese Čadca
so Žilinským krajom [t/rok]
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Z uvedenej tabuľky a grafu je zrejmé, že okres Čadca (tým aj mesto) sa na celkovom znečistení
ovzdušia Žilinského kraja podieľa minimálne. /v tabuľke a grafe sú uvedené celkové emisie/
Tabuľka č: 26 Množstvo vypúšťaných emisií
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Znečisťujúca látka

Tuhé
znečisťujúce
látky
tr-1

Oxidy síry

Oxidy
dusíka

Oxid
uhoľnatý

Organický
uhlík

tr-1

tr-1

tr-1

tr-1

Teplo z SCZT
Zemný plyn naftový
Hnedé uhlie
Koks
Elektrická energia
Odpad
Červená nafta
Palivové drevo
Použité motorové oleje
Bioplyn

0,00
1,13
110,25
0,00
0,00
0,32
0,00
6,55
0,00
0,00

0,00
0,14
150,68
0,00
0,00
8,00
0,00
0,44
0,00
0,00

0,00
21,95
37,98
0,00
0,00
4,33
0,00
7,53
0,00
0,00

0,00
8,86
551,25
0,00
0,00
0,19
0,00
67,89
0,00
0,00

0,00
1,48
90,04
0,00
0,00
0,06
0,00
2,83
0,00
0,00

Spolu

118,24

159,25

71,78

628,19

94,40

V nasledujúcich grafoch je vidieť pomer znečisťovania ovzdušia pre jednotlivé druhy palív a energie
a pre druh znečisťujúcej látky v pomere na jeden vyrobený GJ.
Graf č: 19
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Graf č: 20

Zemný plyn naftový
Hnedé uhlie
Odpad
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/
Graf č: 21
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/
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Graf č: 22

Zemný plyn naftový
Hnedé uhlie
Odpad
Palivové drevo

/
Graf č: 23

Zemný plyn naftový
Hnedé uhlie
Odpad
Palivové drevo

/

Z uvedených grafov je zrejmé, že najväčší podiel znečisťovania ovzdušia vzhľadom k množstvu
vyrobeného tepla pripadá na hnedé uhlie. Najnižší podiel znečisťovania ovzdušia pripadá na zemný
plyn. Množstvo emisií bolo vypočítané na základe predpokladu, že spaľovacie zariadenie spaľujú
s účinnosťou deklarovanou výrobcom spaľovacieho zariadenia. To samozrejme nemusí byť vždy
pravda. Z uvedených prepočtov je zrejmé, že sú dodržiavané emisné limity.
Graf č: 24

Výhrevňa
Ostatné

/

1 – tuhé znečisťujúce látky
2 – oxidy síry
3 – oxidy dusíka
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4 – oxid uhoľnatý
5 – organický uhlík

Znečistenie povrchových vôd

5.4.

Povrchové vody rieky Kysuce, ktorá je najvýznamnejším tokom v oblasti, sú znečisťované
odpadovými vodami z priemyselných aktivít a zo sídelných aglomerácií. Rieka Kysuca je prítokom
hlavného toku povodia Váhu. Hlavný tok Váh je charakterizovaný výslednou III. - V. triedou kvality.
Skupiny ukazovateľov A, B a C sú zaradené do I. až III. triedy kvality s výnimkou miest odberov Váhnad Sereďou, Selice a Komárno, kde bola zaznamenaná v skupine B IV. trieda kvality kvôli zvýšeným
hodnotám teploty vody zaznamenaným v letných mesiacoch. Najviac znečisteným prítokom v hornej
časti Váhu je rieka Orava pod nádržou v Tvrdošíne - nízke hodnoty rozpusteného kyslíka namerané v
letných mesiacoch, koncentrácie celkového mangánu a mikrobiologické znečistenie radia toto
odberové miesto do IV. triedy kvality. Zdroje tepla na území Čadca sa na znečisťovaní vodných tokov
podieľajú nepatrne.
Tabuľka: Kvalita vody v rokoch 2000 - 2001

Tok

Miesto odberu vzorky

Riečny kilometer

Kysuca

Považský Chlmec

Váh

Pod nádržou Hričov

Skupiny ukazovateľov
A

B

C

D

E

F

0,6

III

II

II

IV

IV

IV

246

III

II

III

IV

IV

G

Tabuľka: Kvantitatívna vodohospodárska bilancia v roku 2001

Bilančný
profil

Obdobie

Kysuca –
ústie

Požiadavky na
vodu m3s-1

Qmes m3s-1

Kapacita
zdroja

Bilančný
stav

MPP

C

ENP

Mimovegetačné

0,92

5,36

6,14

5,22

6,66 A

Vegetačné

0,91

5,47

6,10

5,20

6,74 A

MPP – minimálny potrebný prietok, ENP –prietok ovplyvnený nádržami, prevodmi vody alebo rozdeľovacími objektmi
C – očistený prietok

5.5.

Znečistenie pôd

Znečistenie pôdy z výroby tepla je len z výhrevne SILHY – škvára. Jej produkcia v súčasnosti je
minimalizovaná. Ostatné zdroje sa na znečistení pôdy nepodieľajú.

5.6.

Celkové zhodnotenie enviromentálnej situácie

Obrázok č: 2
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Mesto Čadca leží na hranici oblasti so silne narušeným prostredím z pohľadu environmentálneho
zaťaženia. Mesto sa na zhoršovaní enviromentálnej situácie podieľa len málo.

6. Spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor
Cieľom energetických bilancií je zhodnotenie jestvujúceho stavu a zistenie potenciálu úspor energie a
následne návrh energeticky úsporných opatrení, na zaistenie hospodárnej spotreby palív a energie.
Ciele energetických bilancií môžeme rozdeliť na tri základné časti:
Zistiť potenciál úspor - potenciál úspor je potrebné zistiť vo všetkých troch častiach energetického
systému – to znamená v časti spotreby, rozvodu a výroby. Znamená to spracovať bilancie objektov,
rozvodov a zdrojov energie. Navrhnúť ekonomicky efektívne opatrenia na dosiahnutie úspor zistených
podľa bodu jedna – súčasná čistá hodnota kapitálu počas životnosti projektu musí byť kladná.
Zabezpečiť, aby vypočítané hodnoty úspor boli v praxi dosiahnuté a zabezpečiť ich permanentnú
úroveň počas životnosti projektu – zabezpečiť dohľad nad prevádzkou budovy, rozvodov a zdrojov. Ak
máme dosiahnuť tento cieľ musí byť personál prevádzky a údržby kvalifikovane pripravený
a motivovaný na vykonávanie tejto práce. Nedostatočne pripravený personál a nevhodné postupy
v prevádzke a údržbe vedú k zvýšenej spotrebe energie napriek realizovaným opatreniam na úsporu
energií.
Celková spotreba palív a energie na vykurovanie v mestských obvodoch resp. územno-priestorových
celkoch je uvedená v prílohe č.6.V nej je evidovaná spotreba ZP v hodnote 14 070,52 tisíc m3.
hnedého uhlia 12 250ton, palivového dreva v 3820 ton a spotreba odpadu ako paliva. V uvedených
hodnotách sa celkove nachádza 754140,8 GJ.
Tabuľka č.29

Celková spotreba palív pre vykurovanie územno-priestorových celkov

Merná jednotka
Zemný plyn naftový v ticíc m3
Hnedé uhlie v tonách
Palivové drevo
odpad

6.1.

GJ

14 070 519,3

481 211,8

12 250,0
3 820,0
600,0

213 762,5
53 766,5
5 400,0

Energetická bilancia bytového a verejného sektoru

Tabuľka č 30 Spotreba palív a energie – bytového a verejného sektoru
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Verejný a bytový sektor

Prepočet na GJ

Nakupované teplo z SCZT

0,0

231 762,5

Zemný plyn naftový

5 561 866,7 m³

190 215,8

Odpad

600,0 t

5 400,0

Graf č: 17

Zemný plyn naftový
Ostatné

/

6.2.

Energetická bilancia podnikateľského sektoru

Tabuľka č 31 Spotreba palív a energie – podnikateľského sektoru

Podnikateľský sektor
Teplo z SCZT
Zemný plyn naftový
Hnedé uhlie
Koks
Elektrická energia
Odpad
Červená nafta
Palivové drevo
Použité motorové oleje
Bioplyn

GJ
m3
t
t
kWh
t
l
t
t
m3

0,0
2 111 052,6
12 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Prepočet na GJ
0,0
72 198,0
213 762,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Graf č: 18

Hnedé uhlie,Palivové drevo
Zemný plyn naftový

/

Spotreba HU v 25 percentách je vo Vh SOTE s.r.o čiže podnikateľský subjekt vyrábajúci teplo sa
nachádza mimo územia mesta.

6.3.
Tabuľka č:32

Energetická bilancia individuálnych zdrojov tepla
Spotreba palív a energie – individuálna bytová výstavba

Individuálna bytová výstavba
GJ
Teplo z SCZT
m3
Zemný plyn naftový
t
Hnedé uhlie
t
Koks
kWh
Elektrická energia
t
Odpad
l
Červená nafta
t
Palivové drevo
Použité motorové oleje
t
m3
Bioplyn

0,0
6 397 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 820,0
0,0
0,0

Prepočet na GJ
0,0
218 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 766,5
0,0
0,0

Graf č: 19
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Hnedé uhlie,Palivové drevo
Zemný plyn naftový
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Tabuľka č:33 Zhodnotenie Inštalovaného výkonu v kotolniach a potreby tepelného výkonu
v územno-priestorových celkoch

!

Urbanistický obvod

Základné sídelné jednotky

Inštalovaný
výkon v
kotolniach

Potreba
výkonu

Pomer

kW

kW

%

Číslo

Názov

I.

Čadca stredŽarec

Žarec - Horná ulica, Čadca stred,
Železničná stanica, Slovena

20 007,0

4 798,6

23,98%

II.

Sídlisko Sihelník

U Hluška, Sídlisko, Sihelník, U Butty

75 124,0

16 838,4

22,41%

III.

Podzávoz Milošová

Jarošovský les, Podzávoz, Milošová, Sihly,
Priemyselný obvod, U Juroši

7 945,0

2 218,2

27,92%

IV.

Čadečka

Čadečka, U Klieška - U Králi, Javorská
(časť)

7 369,0

1 693,2

22,98%

V.

Bukov Drahošanka

Špindi - Drahošanka, Javorská (časť)

26 157,0

22 936,6

87,69%

VI.

Horelica

Horelica, Javorská časť

6 984,0

1 874,8

26,84%

VII.

Rieka

Rieka, U Kokošku

3 301,0

694,8

21,05%

VIII.

Blažkova

Blažkova

179,0

70,4

39,31%

Z predchádzajúcej tabuľky je zrejmé, že vo všetkých oblastiach je inštalovaný výkon v kotolniach
dostatočný pre potrebu odberu tepla a problémom bude ich efektívnejšie využívanie.
Podrobný rozpis podľa objektov viď. príloha č.8.
Tabuľka č:34 Merné spotreby podľa územno-priestorových celkov
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Urbanistický okrsok
Volebný obvod

Číslo

Základné sídelné jednotky

Názov

Merná plocha
[m2]

Merná
spotreba
MJ/m2MP.D

Merná
spotreba
tepla na
ohrev TÚV
GJ/m3

VI.

Horelica, Javorská časť

0,03

0,057712

0,367

VII.

Rieka

Rieka, U Kokošku

6,94

0,033426

0,450

VIII.

Vojty

Blažkova

5,29

0,033426

0,450

II.
2.

III.
IV.
V.

3.

4.

Žarec - Horná ulica, Čadca stred, Železničná
stanica, Slovena

Čadca stredŽarec
Sídlisko Sihelník
Podzávoz Milošová
Čadečka
Bukov Drahošanka
Horelica

I.
1.

U Hluška, Sídlisko, Sihelník, U Butty
Jarošovský les, Podzávoz, Milošová, Sihly,
Priemyselný obvod, U Juroši
Čadečka, U Klieška - U Králi, Javorská (časť)

0,17

0,092480

0,386

0,17

0,083928

0,397

0,27

0,089747

0,399

0,07

0,033426

0,450

Špindi - Drahošanka, Javorská (časť)

0,03

0,097688

0,437

Tabuľka:35 Porovnanie skutočnej spotreby podľa stavebných sústav s normatívnymi ukazovateľmi
podľa vyhlášky č.328/2005 Z. z.
Skutočná
spotreba
MJ/m2 MP. D
MS 11 b.
O1

0,0713925
0,09828301

NKS
T06B ZA
B-70 b.
MS 5 r.
nedefinované
Pl.14 r
T 15
T 03
T06B BB
MS 11 b.
T 01
PV 2

0,09768182
0,09006765
0,07764766
0,0334259
0,08115632
0,13927849
0,10933922
0,12009362
0,0713925
0,10345929
0,1182911

Normatívna
spotreba MJ/m
MP. D

2

Rozdiel medzi
normovanou a
skutočnou
spotrebou

0,108651
0,115376
0,113862
0,119888
0,098512
0,108749
0,078548
0,090238
0,120407
0,131741
0,108254
0,129355
0,113864

34,3%
14,8%
18,5%
8,6%
28,6%
57,4%
10,1%
-15,7%
17,0%
-10,9%
44,8%
9,1%

Normatívne ukazovatele sú uvedené v prílohe č.9
Z hodnôt uvedených v predchádzajúcich tabuľkách vyplýva že skutočná spotreba tepla v bytových
domoch ,s výnimkou dvoch stavebných sústav, na vykurovanie je nižšia ako je normatívna . Oveľa
horšia situácia je v prípade mernej spotreby TUV.

1.7 Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie.
Energia, ktorú dnes využívame (teplo, elektrina, palivá pre motorové vozidlá), má svoj pôvod
prevažne vo fosílnych palivách. Uhlie, ropa alebo zemný plyn sú práve takýmito palivami. Tieto palivá
sa nachádzajú pod zemským povrchom, kde vznikali po milióny rokov rozkladom pravekých rastlín a
živočíchov. Hoci sa fosílne palivá pôsobením prírodných síl (tepla a tlaku) stále vytvárajú, ich súčasná
spotreba mnohonásobne prevyšuje ich tvorbu. Skutočnosť, že nie sú doplňované tak rýchlo, ako ich
spotrebovávame znamená, že pri tomto spôsobe spotreby ich v blízkej budúcnosti vyčerpáme. Z toho
dôvodu sú fosílne palivá považované za neobnoviteľné. Obmedzenosť zdrojov palív nie je však jediná
hrozba, ktorej ľudstvo čelí. Spaľovanie fosílnych palív vedie tiež k vážnemu poškodzovaniu životného
prostredia. Medzi fosílnymi palivami má osobitné postavenie urán – palivo pre atómové elektrárne. Aj
tento zdroj je obmedzený a pri súčasnom trende vyčerpateľný za menej ako 100 rokov. Atómové
elektrárne neprodukujú takmer žiadne emisie skleníkových plynov a teoreticky by mohli byť
považované za riešenie problému globálnych klimatických zmien. Emisie skleníkových plynov
vznikajúce pri spaľovaní fosílnych palív sú v súčasnosti považované za najdôležitejšiu príčinu snahy o
prechod na čistejšie palivá a znižovanie ich spotreby vo svete. Hlavným problémom súčasnosti nie je
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fakt, že využívame energiu, ale ako vyrábame a spotrebovávame energetické zdroje. Pokiaľ budeme
pokrývať naše potreby hlavne spaľovaním fosílnych palív alebo využívaním atómových elektrární –
budeme mať stále viac problémov. Pretože náš svet závisí na energii potrebujeme zdroje, ktoré budú
trvať navždy. Také zdroje, ktoré sú schopné zabezpečiť udržateľný rozvoj spoločnosti, nazývame
obnoviteľné. Navyše tieto zdroje sú pri ich používaní omnoho čistejšie pre životné prostredie ako
palivá fosílne.

1.7.1 Využitie biomasy na energetické účely – stanovenie potenciálu
Biomasa v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná slnečná energia. Je to súčasne jeden z
najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Okrem toho, že poskytuje výživu,
používa sa ako stavebný materiál, vyrába sa z nej papier, lieky alebo chemikálie, je tiež výborným
palivom. Biomasa sa ako palivový zdroj využíva od objavenia ohňa. Jej výhodou je, že ponúka nielen
veľkú rôznorodosť vstupných surovín, ale aj univerzálne využitie v energetike. Je ju možné využiť
nielen na výrobu tepla ale aj na výrobu elektriny v moderných spaľovacích zariadeniach. Kvapalné a
plynné formy biomasy (etanol, metanol, drevoplyn, bioplyn) je tiež možné použiť na pohon motorových
vozidiel. Dnes sa však často považuje za nízko kvalitné palivo a v mnohých krajinách sa ani
neobjavuje v energetických štatistikách.
Tabuľka č: 36 Biomasa na zemi

/
CHEMICKÉ ZLOŽENIE BIOMASY
Hoci chemické zloženie biomasy sa medzi jednotlivými rastlinnými druhmi líši, v priemere rastliny
obsahujú asi 25% lignínu a 75% uhľovodíkov alebo cukrov. Uhľovodíková zložka pozostáva z
mnohých molekúl cukrov spojených do dlhých reťazcov polymérov. Dve významné zložky uhľovodíkov
sú celulóza a hemi-celulóza. Príroda využíva dlhé polyméry celulózy na stavbu vlákien, ktoré dávajú
rastlinám potrebnú pevnosť. Lignínová zložka pôsobí ako lepidlo, ktoré drží spolu celulózové vlákna.
AKO VZNIKÁ BIOMASA?
Rastliny na svoj rast využívajú oxid uhličitý z atmosféry a vodu zo zeme, ktoré vďaka fotosyntéze
pretvárajú na uhľovodíky - stavebné články biomasy. Slnečná energia, ktorá je hybnou silou
fotosyntézy je v skutočnosti uskladnená v chemických väzbách tohto organického materiálu. Pri
spaľovaní biomasy opätovne získavame energiu uskladnenú v chemických väzbách. Kyslík zo
vzduchu sa spája s uhlíkom v rastline, pričom vzniká oxid uhličitý a voda. Tento proces je cyklicky
uzatvorený, pretože vznikajúci oxid uhličitý je vstupnou látkou pre novú biomasu.
BIOMASA AKO PALIVO
Všetky fosílne palivá, ktoré dnes spotrebovávame (uhlie, ropa, zemný plyn) sú v podstate pradávnou
biomasou. Počas miliónov rokov sa prírodnými procesmi dostala pôvodná biomasa pod zem, kde sa
postupne menila na tieto palivá. Hoci fosílne palivá obsahujú rovnaké stavebné prvky (uhlíka a vodík)
ako čerstvá biomasa, nie sú považované za zdroje obnoviteľné, pretože ich vznik trval tak dlhú dobu.
Z hľadiska vplyvu na životné prostredie je veľký rozdiel medzi fosílnou a obnoviteľnou (čerstvou)
biomasou. Pri fosílnych palivách dochádza k ovplyvňovanou životného prostredia tým, že pri ich
spálení sa do atmosféry dostávajú látky, ktoré boli po mnoho milión rokov uložené pod zemským
povrchom. Na rozdiel od nich je spaľovanie čerstvej biomasy z hľadiska emisií skleníkových plynov
neutrálne. Najrozšírenejším palivom z kategórie biomasy je drevo. Drevo ako palivo môže mať rôznu
podobu - môže byť využívané ako kusové, ako drevný odpad (napr. vo forme štiepok, alebo peliet)
alebo môže byť špeciálne pestované ako energetická rastlina napr. vŕba. Existujú však aj iné zdroje,
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ktoré hrajú významnú úlohu v energetickej bilancii mnohých krajín. Sem patria napr. organické zvyšky
z poľnohospodárskej výroby ako je napr. slama. Biomasou je aj bioplyn získavaný zo skládok
komunálneho odpadu, čističiek odpadových vôd alebo hnojovice zo živočíšnej výroby. Z hľadiska
svojej perspektívy je biomasa považovaná za kľúčový obnoviteľný zdroj energie a to tak na úrovni
malých ako i veľkých technologických celkov. Už dnes sa podieľa asi 14 % na celosvetovej spotrebe
primárnych energetických zdrojov. Je možné predpokladať, že pri raste populácie a znižovaní rezerv
fosílnych palív bude jej význam vo svete ďalej narastať. Biomasa pestovaná na poľnohospodárskej
pôde by napr. dokázala bez problémov nahradiť energiu vyrábanú jadrovými reaktormi, a to i bez
dôsledkov na ceny poľnohospodárskych plodín. Navyše biomasa pestovaná na výrobu etanolu by
dokázala nahradiť viac ako 50 % dovážanej ropy.

Graf č: 20

Podiel biomasy na výrobe tepla

./
PRODUKCIA BIOMASY
Biomasa sa podstatne líši od iných zdrojov energie, pretože potrebuje pre svoj rast pôdu. Vo
všeobecnosti je možné povedať, že prirodzená produkcia biomasy je asi 5 ton na každý hektár za rok
pre drevité rastliny. Túto hodnotu je však možné podstatne zvýšiť zlepšeným hospodárením a
výberom rastlín. Napr. pestovanie rýchlorastúcich drevín vedie k 2 až 10-násobnému nárastu
produkcie. Vhodným výberom pôdy a pestovaného druhu je v našich klimatických podmienkach bežná
produkcia biomasy (sušiny) na úrovni 10 až 15 t/ha/rok.

1.7.2 Využitie slnečnej energie na energetické účely – stanovenie potenciálu
Každý rok dopadne zo Slnka na Zem asi 10 tisíckrát viac energie, ako ľudstvo za toto obdobie
spotrebuje. Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na územie Slovenska je asi 200-násobne väčšie,
ako je súčasná spotreba primárnych energetických zdrojov u nás. Je to obrovský, doposiaľ takmer
úplne nevyužitý potenciál. Využívanie slnečnej energie je dnes najčistejším spôsobom využívania
energie vôbec a na rozdiel od iných zdrojov (aj obnoviteľných) sú dopady na okolité životné prostredie
zanedbateľné.
Slnečná energia je hnacím strojom života na Zemi. Zohrieva atmosféru a Zem, vytvára vietor,
zohrieva oceány, spôsobuje odparovanie vody dáva silu vodným tokom, rastlinám aby mohli rásť a z
dlhodobého hľadiska vytvára aj fosílne palivá. Slnečná energia a z nej pochádzajúce obnoviteľné
zdroje energie – veterná, vodná a biomasa môžu byť využité na výrobu všetkých foriem energie, ktoré
dnes ľudstvo využíva.
Obrázok: Využitie slnečnej energie
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Slnečné žiarenie je elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami v rozsahu od 0,28 do 3,0 µm.
Slnečné spektrum zahrňuje malý podiel ultrafialového žiarenia (0,28 – 0,38 µm), ktoré je pre ľudské
oko neviditeľné a predstavuje asi 2 % solárneho spektra. Viditeľné svetlo má vlnové dĺžky od 0,38 do
0,78 µm a predstavuje asi 49% spektra. Zvyšok tvorí infračervené žiarenie s vlnovými dĺžkami 0,78 –
3,0 µm. Slnko neustále produkuje obrovské množstvo energie - približne 1,1 x 1020 kWh každú
sekundu (jedna kilowatthodina je množstvo energie, ktoré spotrebuje 100 W žiarovka po dobu desať
hodín). Vrchná vrstva atmosféry prijíma asi dve miliardtiny Slnkom vytvorenej energie, čo je asi 1,5 x
10E18 kWh za rok. V dôsledku odrazu, rozptylu a absorpcie plynmi a aerosólmi v atmosfére dopadá
na zemský povrch len asi 47% z tejto energie (7 x 1017 kWh). Okamžitý výkon slnečného zdroja
predstavuje v atmosfére 1,7 .1017 W.V našich zemepisných podmienkach to znamená, že energia
dopadajúca na plochu 1 m2 dosahuje hodnotu 1000 až 1250 kWh/rok (cca 5 GJ). Z uvedenej intenzity
žiarenia vyplýva, že teoreticky pri 100% účinnosti využitia tejto energie by sme z plochy 3 x 3,3 metra
mohli získať dostatok energie na pokrytie celoročnej spotreby tepla a teplej vody pre priemernú
domácnosť na Slovensku. Bariéru pre takéto využitie nepredstavuje len nerealizovateľná 100 %-ná
účinnosť zariadenia, ale aj odchýlky v množstve dopadajúceho žiarenia v priebehu roka a jeho
energetickej hustote. Hustota slnečného žiarenia je totiž mnohonásobne nižšia ako v prípade fosílnych
palív, na druhej strane je však toto žiarenie homogénnejšie rozložené ako zásoby klasických palív na
Zemi.
Tabuľka č: 37

Porovnanie hustoty energie pre rôzne zdroje.

/
Zemská atmosféra sa otepľuje v dôsledku priameho slnečného žiarenia priamo a nepriamo rozptylom
žiarenia vo vzduchu (tzv. difúzne žiarenie). Súčet oboch týchto zložiek predstavuje globálne žiarenie.
Množstvo dopadajúceho žiarenia na konkrétnom mieste však závisí na viacerých faktoroch ako sú
napr.:
✶
✶
✶
✶

zemepisná poloha
miestna klíma
ročné obdobie
sklon povrchu k dopadajúcemu žiareniu

ČAS A MIESTO
Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia sa mení v dôsledku relatívneho pohybu Slnka. Tieto
zmeny závisia na dennom a ročnom období. Vo všeobecnosti platí, že najviac žiarenia dopadá na
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Zem na poludnie, kedy poloha Slnka na oblohe je najvyššia a cesta prechádzajúceho slnečného
žiarenia cez atmosféru je najkratšia. Tým dochádza k najmenšiemu rozptylu a absorpcii žiarenia v
atmosfére. Množstvo dopadajúcej energie sa mení počas roka. Priemerná hustota dopadajúceho
žiarenia dosahuje v Strednej Európe 1100 kWh/m2. Je evidentné, že geografické a sezónne rozdiely
sú značné a musia byť brané do úvahy pri navrhovaní solárnych aplikácií .

Tabuľka č: 38 Intenzita slnečného žiarenia v Európe

/
Z hľadiska používaných technológií nižšia energetická hustota znamená väčšie nároky na plochu
zariadení. To spolu s problémom časovo meniacej sa intenzity dopadajúceho žiarenia predstavuje
hlavnú nevýhodu v porovnaní s fosílnymi palivami, kde je energia uskladnená vo vysoko
koncentrovanej forme.
OBLAKY
Meniace sa atmosferické podmienky majú výrazný vplyv na množstvo dopadajúceho slnečného
žiarenia na Zem. Je evidentné, že množstvo energie klesá s narastajúcou oblačnosťou a najlepšie
slnečné podmienky sa nachádzajú v oblastiach s minimálnou oblačnosťou v priebehu roka. V kopcoch
sa tvorí väčšia oblačnosť ako na rovinách. V našich podmienkach sa intenzita globálneho slnečného
žiarenia môže napoludnie meniť od asi 1000 W/m2 počas jasného dňa (za mimoriadne výhodných
podmienok to môže byť ešte viac) po menej ako 100 W/m2 počas zamračeného dňa.
ZNEČISTENIE OVZDUŠIA
Tak prírodné ako aj človekom spôsobené javy môžu ovplyvňovať intenzitu dopadajúceho žiarenia.
Znečistenie vzduchu v mestách, znižuje túto intenzitu v dôsledku absorpcie a rozptylu. Tieto faktory
majú veľký vplyv hlavne na priamu zložku slnečného žiarenia. Intenzita priameho slnečného žiarenia v
oblasti silne znečisteného ovzdušia smogom môže byť znížená až o 40
POTENCIÁL
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Potenciál slnečného žiarenia je z celosvetového pohľadu obrovský a pri nulových nákladoch na palivo
poskytuje až 10.000-krát viac energie, ako sa je každoročne vo svete spotrebuje. Podľa niektorých
expertov nekomerčná energia sa môže na celkovej spotrebe podieľať až jednou pätinou. Ale aj keby
bol tento príspevok započítaný do spotreby energie, aj tak by celková spotreba predstavovala jednu
sedem tisícinu energie dopadajúcej na Zem zo Slnka. V mnohých krajinách by stačilo pokryť menej
ako 1 % územia (napr. strechy budov, nevyužité plochy) slnečnými technológiami, aby bol
zabezpečený dostatok energie pre celú krajinu. Z praktického hľadiska však nie je logické, aby pri
existencii iných obnoviteľných zdrojov energií bola energetická spotreba výlučne pokrývaná takýmito
technológiami.
Podstatné je, že aj v našich klimatických podmienkach je potenciál slnečnej energie obrovský, veď len
energia dopadajúca na strechu budovy vo väčšine prípadov presahuje spotrebu energie v nej.
Intenzita slnečného žiarenia u nás predstavuje asi 1100 kWh/m2 za rok, kým priemerná spotreba v
obytných domoch je len asi 150 kWh/m2 na vykurovanie a 25-50 kWh/m2 na chod elektrospotrebičov
a na varenie. Z uvedeného vyplýva, že množstvo dopadajúcej slnečnej energie je až 5-krát väčšie
alebo vyjadrené inak je postačujúce na pokrytie spotreby až 5-poschodovej obytnej budovy (merané v
hodnotách na m2 horizontálneho povrchu). Hoci slnečná energia je z hľadiska celoročného priemeru
dostatočná na pokrytie spotreby energie v mnohých domácnostiach, jej praktické využitie je
obmedzené premenlivosťou intenzity žiarenia v priebehu roka a obmedzenou možnosťou skladovania
energie. Bez ohľadu na nevýhody, dnes existuje dostatok možností a technických zariadení, ktoré sú
schopné veľmi účinne premieňať slnečnú energiu tak na teplo ako aj elektrinu a to aj pri relatívne
nízkych investičných nákladoch. Napr. pre jednoduché solárne systémy (kolektory) vychádza, že v
našich podmienkach sú schopné bežne pokryť 60-80% spotreby teplej vody a 25 - 50% spotreby
energie na kúrenie pre priemerný dom.
Obrázok: Intenzita slnečného žiarenia v SR.

/
VYUŽÍVANIE SLNEČNEJ ENERGIE
Rozlišujeme tri základné spôsoby využitia slnečnej energie :
✶ Pasívne využitie vhodnou architektúrou kde tvar a výstavba budov je navrhnutá tak, aby
dopadajúce žiarenie a následne jeho skladovanie a distribúcia po budove viedli k
maximálnemu efektu.
✶ Využitie slnečných kolektorov na prípravu teplej úžitkovej vody resp. vykurovanie priestorov.
✶ Výroba elektrickej energie slnečnými (fotovoltaickými) článkami alebo inými systémami
koncentrujúcimi slnečné žiarenie.
PASÍVNE VYUŽÍVANIE SLNEČNÉHO ŽIARENIA
Pasívna slnečná architektúra (dizajn) je v súčasnosti využívaná v budovách pomocou existujúcich
technológií a materiálov s cieľom zohrievať (resp. chladiť) a osvetľovať priestory budov. Takáto
architektúra v sebe zahrňuje integrovanie tradičných stavebných elementov ako je kvalitná izolácia
alebo energeticky účinné okná a umiestnenie budovy resp. rozmiestenie vnútorných priestorov budov
tak, aby bol dosiahnutý maximálny energetický účinok.
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Dnešná solárna architektúra využíva konštrukciu budovy ako kolektor, akumulátor a zariadenie na
transport tepelného žiarenia. Takáto definícia vyhovuje väčšine systémov, kde je slnečné tepelné
žiarenie absorbované v stenách alebo podlahách budov. Existujú však aj systémy, ktoré využívajú
niektoré špeciálne stavebné prvky ako nádrže s vodou alebo betónové bloky na akumuláciu tepla.
Najjednoduchšou formou pasívneho využívania slnečnej energie je navrhovanie a stavba domov tak,
aby množstvo dopadajúcej energie bolo čo najvyššie. Pre typickú budovu môže príspevok pasívneho
slnečného dizajnu predstavovať až 15%-nú úsporu energie na vykurovanie. Keď si uvedomíme, že na
Slovensku sa až 40% spotrebovanej energie (v prípade domácností až 78 %) využíva na vykurovanie
budov zistíme, že v slnečnej architektúre sa skrýva obrovský potenciál úspor.
Najväčší zisk z pasívneho využitia slnečného žiarenia, a to pri najnižších nákladoch, sa dá docieliť už
pri projektovaní budovy. Zásadou býva, že všetky veľké okná by mali byť orientované na juh. Dom s
takto orientovanými oknami potrebuje až o 10-20 % menej tepelnej energie ako podobný dom so
severnou resp. východo-západnou orientáciou okien. Ak je takáto orientácia okien kombinovaná s
efektívnym rozložením obytných a neobytných (nevykurovaných) priestorov domu, tak úspory bez
vynaloženia dodatočných nákladov môžu dosiahnuť až 50 %. Pod efektívnym rozložením sa rozumie
umiestňovanie obytných miestností v južnej časti domu a neobytných resp. miestností s nižším
nárokom na vykurovanie v severných častiach domu (kuchyňa, predsieň, chodba). Veľké okná sa
kombinujú s prístreškami a tienením, ktoré zabraňujú prehriatiu miestností v lete. Úspory energie sú
najväčšie, ak je vnútorná časť domu vybudovaná z teplo absorbujúcich materiálov a pri použití okien s
dvojitým sklom.
K pasívnemu využitiu slnečnej energie a úsporám energie taktiež prispievajú aj zimné záhrady alebo
presklenné balkóny tie si však často vyžadujú dodatočné náklady. Tepelné úspory sú v týchto
priestoroch dosahované trojakým spôsobom :
✶
✶
✶

dodatočnou izolačnou vrstvou, ktorú tieto priestory predstavujú
tým, že slnečné žiarenie vyhrieva presklenný priestor znižujú sa tepelné straty cez stenu
budovy
vzduch z tohto priestoru môže byť ventilovaný do vnútorných priestorov domu.

Ukazuje sa, že presklenné priestory znižujú straty energie cez steny budovy asi na polovicu. Celkové
úspory však závisia na spôsobe, ako sa dom a jeho presklenná prístavba využívajú. Ak napr. dvere a
okná medzi týmto priestorom a domom sú otvorené alebo je tento priestor osobitne vykurovaný,
výsledkom môže byť vyššia spotreba energie ako bez použitia týchto priestorov.
PRVKY SLNEČNEJ ARCHITEKTÚRY
Existuje niekoľko základných princípov využívania pasívnej solárnej architektúry s cieľom úspory
energie na vykurovanie budovy. Tieto princípy, tak ako sú definované nižšie, môžu mať mnoho
variácií, a tak obohatiť tradičnú architektúru.
Podstatným prvkom pasívneho solárneho domu je umiestnenie budovy vrátane kvalitnej izolácie,
orientácia okien a tepelná kapacita. Všetky tieto prvky by mali byť navrhované súčasne. Pre
dosiahnutie malých zmien vnútornej teploty by mala byť izolácia umiestňovaná zvonku teplo
absorbujúcich materiálov (tepelná kapacita). Avšak v priestoroch, kde sa vyžaduje rýchly nárast
vnútornej teploty, by mala byť istá časť izolácie a materiálov s nízkou teplotnou kapacitou
umiestňovaná na vnútorné povrchy budovy. Optimálny výber materiálov a izolácie pre každý objekt
znamená nielen úsporu energie, ale aj finančnú úsporu za materiál. Solárnu architektúru je tiež
vhodné kombinovať s aktívnymi slnečným systémami ako sú slnečné kolektory alebo slnečné články.
MIESTO
Rozumné umiestnenie budovy v teréne môže znamenať až 25%-nú úsporu energie na vykurovanie a
klimatizáciu. Mimoriadny význam sa prikladá rozmiestneniu stromov, vrhajúcich tieň v okolí budovy v
lete a chrániacich budovu pred zimnými vetrami. Popri tieni stromov má význam zaoberať sa aj
povrchom okolia napr. trávnikom, ktorý v dôsledku odparovania vlhkosti z vegetácie môže znížiť
teplotu vzduchu v okolí až o 5 stupňov, a tak ochladzovať budovu. Stromy sú síce vynikajúcim
prírodným tienidlom, avšak musia byť rozumne umiestnené, aby poskytovali tieň v lete a netienili
slnečné žiarenie v zime. Je treba si uvedomiť, že aj listnaté stromy, ktoré už v zime lístie nemajú,
tienia časť slnečného žiarenia v tomto období. Niekoľko takýchto stromov dokáže odtieniť až 50 %
potrebného slnečného svitu v zime, čo je potrebné vyvážiť zvýšeným vykurovaním.
OKNÁ
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Všetky budovy s aplikovanou pasívnou solárnou architektúrou závisia na účinnosti okien. Sklo a iné
transparentné materiály dovoľujú prenikať krátko-vlnovému slnečnému žiareniu do budovy a
zabraňujú unikaniu dlho-vlnového (tepelného) žiarenia z budovy do jej okolia. Okná regulujú tok
tepelnej energie v princípe dvoma spôsobmi:
✶
✶

umožňujú ohrievanie vnútorného priestoru miestnosti slnečným žiarením na teplotu vyššiu,
ako je vonkajšia teplota a
zamedzením vstupu slnečného žiarenia do miestnosti (orientáciou a tienením) tiež
ochladzovať vnútorný priestor v lete.

Parameter, ktorý v odbornej literatúre vyjadruje izolačné vlastnosti skla sa nazýva R-faktor. Je určený
stupňom vodivosti, žiarenia a pohybu tepla cez sklo. Je potrebné zdôrazniť, že infiltrácia vzduchu má
tiež vplyv na výsledný R-faktor skla. Množstvo tepla, ktoré prechádza v okolí skla, je rovnako dôležité
ako množstvo tepla prechádzajúce cez sklo. Vzduch môže unikať alebo vnikať do budovy v okolí
presklenných priestorov cez rámy a iné konštrukcie. Kvalita práce a inštalácie celého okenného
systému vrátane rámu má vplyv na infiltráciu vzduchu.
Pokroky v technológii výroby skla okien sa od roku 1970 stali najväčším prínosom k úsporám energie
v budovách a hrajú významnú úlohu v slnečnej architektúre. Hlavnými prínosmi vo vývoji okien sú:
✶
✶
✶
✶

Dvojité a trojité sklá okien s vysokým R–faktorom.
Sklá s nízkym vyžarovaním alebo pokrytím, ktoré umožňujú zachytávať viac tepla vnútri a
prepúšťať menej von.
Okná plnené argónom (alebo inými vzácnymi plynmi), ktoré zvyšujú tepelno-izolačné
vlastnosti v porovnaní s oknami s normálnym vzduchom.
Technológie so zmenenou fázou, ktoré umožňujú meniť sklo na priesvitné a nepriesvitné
podľa napätia, ktoré je na ne priložené.

Najrozšírenejším typom okna je okno s dvoma sklami. Vnútorný priestor okien zvyšuje odpor pre
prenos tepla a ich celkový R-faktor je asi 1,1-2,1. Veľké priestory medzi sklami nevedú k zvyšovaniu
R-faktora. V skutočnosti veľké medzery zvyšujú vedenie tepla vo vnútri a vedú k tepelným stratám.
TEPELNÁ KAPACITA – AKUMULÁCIA TEPLA V BUDOVE
Slnečné žiarenie dopadajúce na povrchy stien, okien a iných štruktúr je budovou absorbované a
skladované v závislosti na tepelnej kapacite materiálov. Takto uskladnená energia je potom
vyžarovaná do vnútorných priestorov budovy. Tepelná kapacita použitých materiálov pôsobí podobne
ako batérie v systémoch so slnečnými článkami alebo ako zásobník teplej vody v systémoch so
slnečnými kolektormi. Všetky tieto zariadenia skladujú slnečnú energiu pre neskoršie využitie. Tepelná
kapacita môže byť využitá v pasívnej slnečnej architektúre viacerými spôsobmi siahajúcimi od pokrytia
podlahy až po
vodou plnené nádrže. Je potrebné vedieť, že tmavé povrchy odrážajú menej
slnečného žiarenia, a preto pohlcujú viac tepla. Tmavá podlaha pohlcuje teplo počas celého dňa a
opätovne teplo vyžaruje do miestnosti v noci. Rýchlosť prestupu tepla závisí na rozdiele teplôt medzi
zdrojom tepla a objektom kam teplo uniká. Všetky povrchy budov strácajú teplo vedením, žiarením a
pohybom. Dobre navrhnutá budova minimalizuje straty a maximalizuje účinnosť rozvodu tepla v
budove. Vhodne aplikovať tepelnú kapacitu (teplo-absorbujúce materiály) vo vnútri budovy znamená
tiež zvážiť okolitú klímu. Ťažké budovy s vysokou tepelnou kapacitou sú zvyčajne príjemnejšie v
horúcom (suchom) a tiež chladnom podnebí. V teplom ale vlhkom podnebí majú len málo predností. V
chladnom prostredí vyššia tepelná kapacity budovy pôsobí ako tepelný sklad a znižuje nároky na
vykurovanie s výnimkou veľmi chladných dní so zatiahnutou oblohou. V ťažkých budovách, kde sa
kúri nepravidelne, však zabezpečenie príjemnej mikroklímy, znamená vyššie nároky na vykurovanie.
Pri navrhovaní tepelnej kapacity budov alebo pri porovnávaní rôznych materiálov je potrebné poznať
tepelnú kapacitu týchto materiálov, ktorá sa udáva v J/m3. stupeň Celzia. Keďže táto charakteristika
vyjadruje schopnosť materiálu pohlcovať a skladovať teplo je vyššia hodnota znakom lepších tepelnoakumulačných vlastností.
Tabuľka č: 39 Tepelná kapacita pre vybrané materiály.
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TEPELNÁ IZOLÁCIA
Izolačné materiály sú pre solárnu architektúru nesmierne dôležité. Tepelný zisk môže byť veľmi rýchlo
vykompenzovaný únikmi tepla z budovy v dôsledku slabej izolácie. Kľúčovou úlohou je teda
kontrolovanie toku tepla cez vonkajší materiál budovy. Na trhu existuje viacero izolačných materiálov.
Niektoré, hlavne porózne materiály, fungujú na princípe odporu vzduchu zachytenom v drobných
medzerách medzi vláknami alebo medzi bunkami vytvorenými v rôznych plastových resp. penových
štruktúrach (polystyrén, polyuretán). Inými typmi izolačných materiálov sú rôzne reflexné fólie, ktoré
odrážajú energiu (žiarenie) mimo objektu alebo povrchu.

SLNEČNÉ KOLEKTORY
Ohrievanie vody slnečnými kolektormi môže výrazne znížiť náklady za teplo a to často až o 70%.
Slnečný kolektor, ktorý je možné tiež využiť na
predohrev vody, je jednoduché zariadenie a
nevyžaduje si takmer žiadnu údržbu.
Kolektor zohrieva vodu na veľmi jednoduchom princípe, s ktorým sa väčšina ľudí stretla napr. v
automobile alebo v záhradnej hadici, na ktorú dlhší čas svieti Slnko. Voda alebo predmety vo vnútri
automobilu sa v nich môžu zohriať na veľmi vysokú teplotu. Slnečný kolektor sa zohrieva rovnako,
pričom využíva absorbátor umiestnený v tepelno-izolovanom ráme, ktorý umožňuje podstatne zvýšiť
účinnosť prestupu tepla. Aj keď sa dnes kolektory uplatňujú hlavne pri príprave teplej úžitkovej vody, je
energiu nimi vyrobenú možné využívať aj na vykurovanie (prikurovanie) v objektoch. V takomto
prípade sa však používajú kolektory s väčšou plochou resp. vákuové kolektory napojené na systém
podlahového kúrenia. Často je však potrebné mať aj zálohový systém kúrenia, čo zvyšuje investičné
náklady a cenu energie. Vykurovanie objektov slnečnými kolektormi je takto v našich podmienkach
(poznačených zvýhodňovaním klasických fosílnych palív) dnes zväčša neekonomické. Príprava teplej
úžitkovej vody sa i napriek pretrvávajúcim dotáciám do klasickej energetiky ukazuje ako podstatne
ekonomickejšia. Kvalitné slnečné kolektory sú schopné ročne pokryť 60-75% energie potrebnej na
prípravu teplej vody pre priemerný rodinný dom, pričom v období od apríla do októbra je možné úplne
spoľahnúť sa na slnečnú energiu.
Na Slovensku bolo do roku 1997 inštalovaných asi 20.000 m2 slnečných kolektorov, ktoré sa
využívajú prevažne v rodinných domoch. Výnimkou nie sú však ani kolektory v priemyselných resp.
poľnohospodárskych podnikoch. Medziročný prírastok novo-inštalovaných kolektorov je u nás veľmi
malý a v roku 1994 bol len 0,25 m2 na 1000 obyvateľov. Na Slovensku dnes existuje dostatočná
materiálna základňa pre širšie uplatnenie týchto technológií.
Kolektory sú vyrábané v rôznych veľkostiach a tvaroch v závislosti na požiadavkách ich využitia. Na
trhu existuje viacero typov, ktoré možno rozdeliť do niekoľkých kategórií. Jedno z takýchto rozdelení je
v závislosti na teplote, ktorú v pracovnom médiu (voda alebo vzduch) kolektory dosahujú.
✶
✶

kolektory zohrievajú vodu na
menej ako 50 st. Celzia. Zvyčajne bývajú tvorené len
absorbátorom (kovovým alebo plastovým) a používajú sa hlavne na ohrev vody v bazénoch.
Strednoteplotné kolektory dosahujú teploty približne 60 až 80 st. Celzia a najčastejšie sa
používajú na prípravu teplej vody v budovách. Sem patria aj u nás najrozšírenejšie ploché
presklenné kolektory. Teplotným médiom môže byť aj vzduch prechádzajúci cez trubky
kolektora. Osobitnú skupinu tvoria tzv. vákuové kolektory, ktoré koncentrujú žiarenie do
ohniska, v ktorom prechádza trubka s teplonosným médiom. Koncentráciou slnečného
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✶

žiarenia sa dosahuje vyšší teplotný zisk (viac ako “jedno slnko”), čo dáva možnosť využiť
takéto kolektory aj na vykurovanie budov.
Vysokoteplotné kolektory predstavujú hlavne parabolické zrkadlá alebo iné fokusujúce
konštrukcie, ktoré zohrievajú teplonosné médium na viac ako 100 st. Celzia. Takéto solárne
termické zariadenia sa požívajú hlavne na výrobu elektriny. Uplatňujú sa predovšetkým v
oblastiach s vysokou intenzitou slnečného žiarenia.

POUŽITIE SLNEČNÝCH KOLEKTOROV
Slnečnú energiu premieňanú slnečnými kolektormi na užitočnú energiu je dnes možné využiť
viacerými spôsobmi, z ktorých mnohé sú cenovo výhodné. Najčastejšie sa s nimi môžeme stretnúť pri:
/

príprave teplej vody v domácnostiach, priemysle a komerčných budovách,
/

ohreve vody pre bazény,
/

vykurovaní budov,
/

sušení rastlín,
/

vykurovaní i chladení priestorov,
/

destilácii vody a slnečnom varení.
Technológie pre uvedené aplikácie sa považujú za dostatočne vyvinuté a pre prvé dve aplikácie
(príprava teplej vody a vyhrievanie bazénov) aj cenovo výhodné v porovnaní s inými technológiami
prípravy teplej vody. Osobitnú kategóriu tvoria koncentrujúce
kolektory, ktoré sú v niektorých
oblastiach (púšte) ekonomicky výhodnými aj na výrobu elektrickej energie (pozri kapitolu o slnečnej
výrobe elektriny).
Zohrievanie vody kolektormi je veľmi účinnou metódou premeny slnečného žiarenia na energiu. Kým
slnečné (fotovoltaické) články dosahujú účinnosť výroby elektriny asi 10-15%, slnečné kolektory majú
účinnosť prípravy teplej vody 50 až 90%. Hoci slnečná energia nedokáže úplne pokryť celoročné
nároky na prípravu teplej vody, slnečné kolektory v kombinácii s inými obnoviteľnými zdrojmi napr.
drevom, štiepkami alebo peletami spaľovanými v kotloch na biomasu, sú schopné pokryť takúto
potrebu počas roka bez nárokov na fosílne palivá.
FINANČNÉ NÁKLADY
Slnečné kolektory spolu s ostatnými nevyhnutnými zariadeniami (zásobník, čerpadlo, potrubie atď.) sa
vyznačujú relatívne vysokou cenou celého zariadenia, ktorá v našich podmienkach môže pre jeden
rodinný dom dosiahnuť i 100 tisíc korún. Nevýhodou je, že celú investíciu, ktorá je vyššia, ako v
prípade plynového alebo elektrického boilera, je potrebné realizovať na začiatku. Fakt, že počas
životnosti solárneho zariadenia nie je potrebné platiť za palivo znamená, že celkové náklady počas
životnosti zariadenia sú zvyčajne nižšie ako v prípade plynového alebo elektrického boilera.
Návratnosť vložených investícií závisí hlavne na cene fosílnych palív nahradených slnečným žiarením
a v Európe sa pohybuje na úrovni 10 rokov. Životnosť solárnych zariadení však býva 20 i viac rokov.
Veľkou výhodou je, že majiteľ takéhoto zariadenia nebude ohrozený rastom cien klasických palív v
budúcnosti. Dôležitou črtou solárneho zariadenia je tzv. energetická návratnosť t.j. doba po ktorú
zariadenie vyrobí toľko energie, koľko sa spotrebovalo na jeho výrobu.
KOĽKO ENERGIE KOLEKTOR VYROBÍ ?
Množstvo energie vyrobenej slnečným kolektorom závisí od dopadajúceho žiarenia a od účinnosti
celého systému. Intenzita slnečného žiarenia sa často mení a je kľúčovým parametrom solárneho
zariadenia. Účinnosť solárneho systému závisí na účinnosti kolektorov a stratách v obehovom
systéme teplej vody (kolektor-zásobník). Účinnosť kolektora je definovaná ako podiel vyrobenej
energie a energie dopadajúcej na kolektor. Je evidentné, že účinnosti sa pre rôzne typy kolektorov
líšia a okrem intenzity dopadajúceho žiarenia závisia aj od tepelných a optických strát – väčšie straty
znamenajú nižšiu účinnosť. Tepelné straty sú minimálne, keď je teplota vody kolektora rovnaká ako
okolitá teplota vzduchu. Z tohto dôvodu vykazujú jednoduché absorbátory bez skleneného pokrytia
pracujúce s nízkymi prevádzkovými teplotami a používané na vyhrievanie bazénov najvyššie účinnosti
– až 90%. Avšak keby sa tieto kolektory použili na prípravu teplej vody, ktorá má zvyčajne teplotu asi
40 stupňov Celzia nad okolitou teplotou, ich účinnosť klesne na menej ako 20%. V takomto prípade
sa najlepšie výsledky dosahujú s vákuovými a plochými kolektormi so selektívnym pokrytím. Keď sa
vyžadujú ešte vyššie teploty vody napr. na vykurovanie, najlepšie výsledky sa dosahujú s vákuovými
kolektormi.
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Tabuľka č:40 Účinnosť slnečných kolektorov v Strednej Európe na poludnie v letnom dni (pre intenzitu
žiarenia -800 W/m2).

/
* Rozdiel medzi okolitou teplotou vzduchu a teplotou vody vo vnútri kolektora.
** Hodnoty pre nižšiu intenzitu žiarenia začiatkom jari (400 W/m2).
Pozn. Nízka účinnosť vákuových kolektorov v oblasti nízkych teplôt je spôsobená vysokými optickými
stratami na zakrivenom povrchu skla.
Je evidentné, že kľúčovým parametrom pri výbere kolektora je popri jeho cene spôsob jeho využitia.

SOLÁRNE KÚRENIE
Na to, aby mohli byť kolektory využívané aj na vykurovanie miestností, je často potrebné vybudovať v
budove tzv. nízko-teplotné vykurovanie (najčastejšie podlahové pracujúce s teplotou približne 50°C) a
celý systém musí byť doplnený skladovaním teplej vody. Podlahové kúrenie má výhodu v tom, že
trubky v podlahe môžu slúžiť tiež aj ako zásobník tepla.
Solárne vykurovanie však zvyčajne prináša užívateľovi menší zisk ako systémy na prípravu teplej
vody, a to tak z hľadiska energie ako i ceny. Súvisí to s tým, že vykurovanie je potrebné hlavne v
zimnom období, kedy je účinnosť výroby tepla kolektormi najnižšia. A naopak v lete je celý systém vo
väčšine prípadov nevyužívaný. Avšak v miestach, kde je potrebné vykurovanie aj v lete napr. na
horských chatách, môže byť solárne kúrenie vhodným riešením. V našich klimatických podmienkach
je možné slnečným kúrením inštalovaným v typickom dome pokryť asi 20% celkovej spotreby tepla a
pre tzv. nízkoenergetické domy (s veľmi dobrou izoláciou) to môže byť až 50%. Zvýšiť tento podiel je
možné napr. zväčšením zásobníkov teplej vody. Ak by mal solárny systém pokryť 100 % energie na
vykurovanie, potom by dom mal byť vybavený kolektormi s plochou 25 m2 a zásobníkom (s objemom
85 m2) s izoláciou až 100 cm. Hoci solárne vykurovanie domov je technicky možné, zvyčajne býva
oveľa ekonomickejšie investovať do lepšej izolácie domu, a tak znížiť spotrebu energie a náklady na
vykurovanie.
SEZÓNNE SKLADOVANIE TEPLEJ VODY
V prípade, že sa spojí viac solárnych kolektorov napr. na viacerých domoch spolu s veľkým
zásobníkom vody do jedného systému, je možné účinnejšie skladovať teplo a následne v zime
vykurovať tieto domy. Vo svete existuje niekoľko takýchto systémov, ktoré pracujú na princípe výroby
teplej vody kolektormi v lete a jej celoročnom skladovaní v obrovskom zásobníku, z ktorého sa teplá
voda odoberá v zimnom období. Takéto sezónne skladovanie teplej vody však znamená, že objem
vody potrebnej na vykúrenie jedného domu je porovnateľný s objemom celého domu a spoločný
zásobník okrem toho, že musí byť veľký, musí byť tiež veľmi dobre izolovaný. Väčší zásobník má však
relatívne nižšie straty tepla na jednotku objemu ako malý zásobník, a preto aj izolácia môže byť
relatívne tenšia.
Skúsenosti ukazujú, že návratnosť vložených investícií do systémov sezónneho skladovania tepla je
často veľmi dlhá. Je preto výhodnejšie najskôr investovať do úspor energie (izolácie), potom do
pasívneho solárneho dizajnu a až potom do solárnych kolektorov zabezpečujúcich zvyšok zníženej
spotreby energie.
Kombinácia slnečnej energie s inými technológiami využívajúcimi obnoviteľné zdroje napr. s biomasou
môže byť často ideálnym riešením problémov so skladovaním slnečnej energie. Solárne kúrenie
doplnené záložným systémom na spaľovanie biomasy napr. dreva alebo peletov je jedným z takýchto
riešení. Spotreba biomasy (napr. dreva) na vykurovanie jedného domu za rok predstavuje asi 15 m?
za rok, pričom približne 3 až 4 m? dreva môže nahradiť solárny systém.
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SOLÁRNA TERMÁLNA VÝROBA ELEKTRINY
Popri priamom využívaní tepelného žiarenia je možné slnečné žiarenie využiť (hlavne v oblastiach v
dostatočnou intenzitou) aj nepriamo na výrobu pary, z ktorej je možné v parnej turbíne vyrobiť
elektrickú energiu. Ak sa tento proces využije vo veľkom rozsahu, môže byť dokonca cenovo
konkurencie schopný s klasickými postupmi výroby elektriny.
Solárne termálne zariadenia je možné rozdeliť na niekoľko typov. Podľa svojej konštrukcie sa
rozdeľujú na koncentrátory slnečného žiarenia alebo solárne absorpčné nádrže.
SLNEČNÉ KONCENTRÁTORY
Slnečné koncentrátory vyrábajú teplo využitím sústavy reflektorov, šošoviek alebo zrkadiel , ktoré
koncentrujú slnečné žiarenie do ohniska, v ktorom sa nachádza teplonosné médium. Keďže takto
vyrobené teplo je možné skladovať, zariadenia sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj v noci alebo
pri zatiahnutej oblohe. Zrkadlá pokrývajúce obrovskú plochu dokážu koncentrovať slnečné žiarenie do
takej intenzity, že voda nachádzajúca sa v ohnisku (bodovom alebo čiarovom) sa mení na paru
poháňajúcu turbínu elektrického generátora. Účinnosť premeny energie dosahuje asi 15 %. Typický
koncentračný systém pozostáva z koncentrátora, teplonosného média, ohniskovej jednotky, potrubí,
generátorov elektrického prúdu a skladovacieho systému. Slnečné žiarenie môže byť koncentrované
viacerými technológiami ako sú napr. parabolické korytá, parabolické taniere alebo solárne veže.
Keďže všetky tieto systémy obsahujú teplonosné médiá môžu byť kombinované aj s inými fosílnymi
palivami (záložný systém). Výhodou takýchto hybridných systémov je, že elektrina môže byť vyrábaná
nielen v čase keď svieti Slnko, ale hlavne vtedy keď je to potrebné, čo zvyšuje ekonomickú hodnotu
vyrábanej elektrickej energie a znižuje priemerné výrobné náklady.
Pre mnoho aplikácií sú slnečné články už dnes výhodnou alternatívou ku klasickým palivám. Slnečný
článok premieňajúci svetlo na elektrinu totiž neobsahuje žiadne pohyblivé časti, čo zvyšuje jeho
spoľahlivosť a nekladie nároky na údržbu a prevádzku. Solárne články sú schopné vyrábať elektrinu v
každom počasí. Pri čiastočne zatiahnutej oblohe výkon dosahuje 80% ich potenciálu a aj pri úplne
zatiahnutej oblohe počas dňa je tento výkon ešte 30%.
Fotovoltaické (FV) systémy sa stali najlepším riešením v takých aplikáciách, ako je napájanie
vesmírnych satelitov elektrickou energiou, kde sú takmer výlučným energetickým zdrojom už od roku
1960. Na odľahlých miestach sa presadzujú slnečné články už do 70-tych rokov a v komerčných
spotrebiteľských produktoch ako sú kalkulačky, rádiá alebo hodinky sa presadzujú od 80-tych rokov. V
90-tych rokoch sa o slnečné články začali vážne zaujímať aj elektrárenské spoločnosti a nastala éra
ich využívania v malých elektrárňach.
Skúsenosti z USA ukazujú, že čerpadlá vody napájané solárnymi článkami sú ekonomicky výhodné
všade tam, kde by inak bolo potrebné predĺžiť sieť elektrického vedenia. Dnes viacero elektrárenských
spoločností ponúka svojim zákazníkom solárne články pre takéto účely. V aplikáciách ako je napr.
napájanie plotov elektrickým prúdom (ochrana zvierat na farmách), pohon cirkulačných zariadení vody
alebo klimatizačných jednotiek, si slnečné články už našli svoje uplatnenie.
TECHNOLÓGIA
Slnečný článok pracuje na fyzikálnom princípe toku elektrického prúdu medzi dvoma prepojenými
polovodičmi s rozdielnymi elektrickými vlastnosťami, na ktoré dopadá svetelné žiarenie. Sústava
článkov vytvára modul alebo panel, ktorý vzhľadom na svoje elektrické vlastnosti je zdrojom
jednosmerného prúdu. Jednosmerný prúd na rozdiel od striedavého tečie len jedným smerom. Tento
prúd využíva mnoho jednoduchých elektrických zariadení ako sú napr. prenosné elektrospotrebiče na
batérie. Tento typ prúdu je dodávaný verejnou elektrickou sieťou a využíva ho väčšina bežných
elektrospotrebičov. V najjednoduchších solárnych aplikáciách je jednosmerný prúd vyrábaný
slnečnými článkami využívaný elektrospotrebičmi priamo. V aplikáciách, kde je potrebný striedavý
prúd je potrebné použiť tzv. menič, ktorý z jednosmerného vyrába prúd striedavý.
Dnešné slnečné články sa takmer výlučne vyrábajú z kremíka. Približne 80% všetkých článkov je
vyrobených z kryštalického kremíka (multikryštalického alebo monokryštalického) a asi 20% sú tzv.
amorfné (nekryštalické) kremíkové články nanesené na podklad vo forme tenkého filmu o hrúbke
tisíciny milimetra. V laboratórnych podmienkach sú dnes vyvíjané články, ktoré sú založené i na iných
materiáloch ako je kremík.
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Tabuľka č:41 Účinnosť vyrábaných slnečných článkov s predpokladaným vývojom v budúcnosti (v%).

/
O tom, že v blízkej budúcnosti je možné očakávať nárast účinnosti článkov svedčia aj hodnoty
dosiahnuté pri výrobe článkov v laboratórnych podmienkach.
Účinnosť článkov vyrobených v laboratórnych podmienkach.

Tabuľka č: 42 Účinnosť článkov vyrobených v laboratórnych podmienkach.

/

Tabuľka č: 43 V našich klimatických podmienkach je pri použití rôznych typov článkov možné získať
približne nasledujúce množstvo elektrickej energie.

/
Bežný fotovoltaický článok veľkosti 100 cm2 s účinnosťou 10 % dokáže za jasného dňa vyrobiť 1
Watt elektrickej energie.
VÝHODY SLNEČNÝCH ČLÁKOV
Slnečné články využívajú energiu, ktorá je zadarmo, preto sa vyznačujú nízkymi prevádzkovými
nákladmi a navyše aj vysokou spoľahlivosťou. Výhodou slnečných článkov a systémov z nich
vytvorených je, že panely sa dajú jednoducho pridávať, a tak zväčšovať výkon celého zariadenia.
Majiteľ takéhoto zariadenia môže zväčšovať jeho výkon, v závislosti na narastajúcej spotrebe energie.
Panely sú prenosné podobne ako ostatné súčasti solárnych zariadení, a tak je ich možné bez
problémov inštalovať na akomkoľvek mieste. Cena solárne vyrobenej elektriny z väčších systémov
použitých napr. v plne elektricky vybavených domácnostiach závisí na počiatočných investičných
nákladoch, úrokovej miere, nákladoch na prevádzku, očakávanej životnosti zariadenia a množstve
vyrobenej elektriny. Významnú položku tu má osvetlenie a použitie vhodných typov žiaroviek. Ukazuje
sa, že v solárnych aplikáciách je takmer vždy výhodné investovať do úsporných kompaktných
fluorescenčných žiariviek, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou (menej ako 20 % spotreby klasickej
žiarovky) a dlhou životnosťou (často až 10 rokov). Úsporná 18 W žiarivka dokáže nahradiť tradičnú
100 W žiarovku. Nevýhodou je, že na trhu (aj to len v zahraničí) existuje len veľmi málo žiariviek na
jednosmerný prúd, a preto býva nevyhnutné používať menič napätia.
ŽIVOTNOSŤ A CENA KOMPONENTOV
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Dôležitým parametrom v ekonomickej analýze solárneho systému je životnosť a cena komponentov, z
ktorých sa systém skladá. Výrobcami udávaná životnosť jednotlivých zariadení je nasledovná:
Solárne panely vydržia pracovať asi 20 rokov. Dobré upevnenie a kryt zo skla s nízkym obsahom
železa sú schopné zaručiť aj dlhšiu životnosť. Galvanizovaná kovová konštrukcia a ukotvenie panelov
vydržia asi tak dlho ako panely samotné. Vyžaduje si však istú údržbu podobne ako iné kovové
materiály. Solárne batérie vydržia v závislosti v závislosti na charaktere nabíjania a vybíjania v
priemere asi 4 roky. Elektronický regulátor má životnosť minimálne 10 rokov podobne ako meniče
napätia.
Tabuľka č: 44 Orientačné ceny komponentov solárneho systému v USA (1999).

/

1.7.3 Využitie geotermálnej energie – stanovenie potenciálu
Geotermálna energia nie je v pravom slova zmysle obnoviteľným zdrojom energie, nakoľko má pôvod
v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. Vzhľadom na
obrovské, takmer nevyčerpateľné zásoby tejto energie, však býva medzi tieto zdroje zaraďované.
Teplota jadra sa odhaduje na viac ako 4000 st. Celzia a v desaťkilometrovej vrstve zemského obalu,
ktorá je dostupná súčasnej vŕtacej technike, sa nachádza dostatok energie na pokrytie našej spotreby
na obdobie niekoľko tisíc rokov. Teplo postupuje zo žeravého zemského jadra smerom k povrchu.
Teplotný nárast sa pohybuje od 20 do 40 st. Celzia na vertikálny kilometer s miestnymi maximami
(geotermálne pramene). V hĺbke zhruba 2500 metrov sa často nachádza voda teplá až 200 st. Celzia.
Geotermálna energia sa v prevažnej miere využíva na vykurovanie objektov ako sú bazény, skleníky
ale aj obytné domy napojené na systém centralizovaného zásobovania teplom.

Tabuľka č: 45 Rozdelenie využitia geotermálnej energie na výrobu tepla vo svete

!
Veľmi často sa však geotermálna energia využíva aj na výrobu elektrickej energie. Od roku 1980
výrazne narastá inštalovaný elektrický výkon v geotermálnych elektrárňach a v roku 2000 dosiahol
7974 MW.
Ceny energie z tohto zdroja sú však v závislosti na miestnych podmienkach značne rozdielne. Cena
geotermálne vyrobenej elektriny sa pohybuje od 0,02 USD/kWh pre staršie zariadenia (The Geysers)
po 0,06 USD/kWh pre novšie zariadenia. Cena tepelnej energie z geotermálnych zdrojov sa
pohybuje v ešte širšom rozpätí, nakoľko táto nezávisí len na charakteristike zdroja, ale aj na
prítomnosti potenciálnych odberateľov v blízkom okolí.
Tabuľka č: 46 Stav rozvoja geotermálnej energie vo svete v roku 2000.
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Hodnoty pre výrobu tepelnej energie sú málo spoľahlivé a pravdepodobne sú podhodnotené o 20 % ,
nakoľko v mnohých krajinách nevystupujú v oficiálnych energetických štatistikách.

Tabuľka č: 47 Výroba elektriny z geotermálnej energie v roku 2000.

!
Technológia využívajúca geotermálnu energiu podlieha stálemu vývoju, hlavne v oblasti vývoja
systémov ťažiacich teplú vodu z hĺbky viac ako 4000 metrov. Nevýhodou, ktorá bráni širšiemu
využívaniu geotermálnej energie je, že voda
obsahuje veľké množstvo solí.
Využívanie
geotermálnej energie na ohrev vody sa preto nezaobíde bez použitia výmenníkov. Nové
technológie využívajú nehrdzavejúce výmenníky a nízkoteplotné vykurovacie systémy. Moderné
aplikácie zahŕňajú okrem iného aj využitie geotermálnej energie pre chemickú výrobu a produkciu
čistej vody. Opatrenia na zníženie nežiadúcej ekologickej záťaže z využívania tohto zdroja, napríklad
reinjekcia vody a rozpustných odpadov, sa dnes stávajú bežnou praxou. Účinne sa zabraňuje aj
plynným výpustiam, hlavne sírovodíku. Náklady na tieto opatrenia sú zahrnuté v ekonomických
analýzach geotermálnych projektov.

TEPELNÉ ČERPADLÁ
Relatívne novými zariadeniami sú tzv. tepelné čerpadlá, ktoré využívajú okolité prostredie ako zdroj
vstupnej energie a túto potom premieňajú na užitočnú tepelnú energiu napr. pre systémy
individuálneho vykurovania domov. Je to najrýchlejšie sa rozvíjajúca oblasť celého geotermálneho
priemyslu. Počet inštalovaných tepelných čerpadiel využívajúcich teplo Zeme zaznamenal od roku
1995 obrovský nárast až 269 %, pričom ročný prírastok predstavuje 30 %. V 26 krajinách, v ktorých sa
vedú štatistiky predaja presiahol počet inštalovaných zariadení až 500 tisíc, pričom len v USA sa ich
ročne inštaluje asi 40 tisíc. Väčšina tepelných čerpadiel dnes pracuje vo vyspelých krajinách a ich
priemerné ročné využitie sa pohybuje od 1000 hodín v USA po 6000 hodín vo Švédsku a Fínsku.
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Funkcia tepelného čerpadla je založená na termodynamickom procese, pri ktorom sa odoberá teplo
okolitému prostrediu a odovzdáva sa tepelnému médiu (voda). K tomu, aby tento proces prebiehal v
uzavretom cykle, je potrebné systému dodávať elektrickú energiu na pohon elektromotora
kompresorového tepelného čerpadla resp. iné palivo (nafta, plyn). Ako médium, z ktorého sa teplo
odoberá môže slúžiť teplo zeme (odoberá sa trubkami uloženými pod povrchom), okolitý vzduch,
alebo tiež voda zo studní.
Charakteristickou veličinou tepelného čerpadla je podiel výkonu a príkonu. Užívateľovi dodané teplo
predstavuje často niekoľko násobok energie dodanej tepelnému čerpadlu. Tento podiel, ktorý býva
až 3, znamená že na 1 kWh príkonu dodaného vo forme elektrického prúdu, nafty, alebo plynu, sa
získajú až 3 kWh vo forme úžitkového tepla. Energia sa pri tomto procese nevytvára, nakoľko aj tu
platí zákon zachovania energie. Uvedený zisk znamená, že okolitému prostrediu boli odobraté 2 kWh.
Pre hospodárnosť prevádzky tepelných čerpadiel je výhodné využívať tepelné zdroje s čo najvyššou
teplotou, napríklad odpadové teplo z priemyslových procesov, alebo využívať získané teplo v
nízkoteplotných vykurovacích systémoch. Investičné náklady na využitie takéhoto tepla v regióne
bývajú v mnohých prípadoch nižšie, ako sú náklady na výstavby nových zdrojov.

VYUŽITIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE NA SLOVENSKU
Územie Slovenska je v porovnaní s inými krajinami relatívne bohaté na geotermálne zdroje a na
základe geologického prieskumu bolo už v roku 1993 vyčlenených 25 perspektívnych oblastí. Celkový
potenciál využiteľných zdrojov aj s vodami s nízkou teplotou (okolo 30 st. Celzia) je odhadovaný na
5200 MW termálneho výkonu. Potenciál geotermálnych vôd s teplotou vôd 75-95 °C využiteľný
napríklad na vykurovanie budov predstavuje asi 200 MW.
Využívanie geotermálnej energie je možné vtedy, keď sa vyrieši problém s odpadnými vodami a to či
už reinjektážou alebo jej čistením.

V roku 1998 sa na Slovensku využívala geotermálna energia v 35 lokalitách. Celková výdatnosť týchto
zdrojov je 110 litrov teplej vody za sekundu, pričom tepelný výkon využívaných zdrojov predstavuje
zhruba 93 MW.

Tabuľka č: 48 Kúpaliská s termálnou vodou v roku 2000.

/
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Na základe doterajších skúseností (Galanta) je možné povedať, že vo viacerých slovenských obciach
by bolo možné pokryť značnú časť spotreby tepelnej energie v bytovo - komunálnej sfére práve z
takýchto zdrojov. Napriek tomu, že geotermálnych zdrojov je u nás dostatok, problém ktorý ovplyvňuje
ich širšie využitie spočíva dnes predovšetkým vo vysokých finančných nákladoch. Tie súvisia hlavne s
geologickým prieskumom a uskutočnením vrtov do hĺbky často 1500-3000 metrov.
Tabuľka č: 49Energetická koncepcia pre Slovenskú republiku do roku 2005 uvádza nasledujúci potenciál
jednotlivých oblastí Slovenska.

/

Stanovenie potenciálu pre oblasť Čadce
Horné Považie z hľadiska geotermálnych vôd patrí do oblasti bez geotermálnych vôd.
Obrázok: Geotermálne vody

!
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Z uvedenej tabuľky o obrázku je zrejmé, že množstvo tepla v geotermálnych vodách je veľmi nízke.

1.7.4 Využitie veternej energie – stanovenie potenciálu
Energia vetra je formou slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom ohrievaní zemského
povrchu. Slnko vyžaruje smerom k Zemi energiu rovnajúcu sa 100,000,000,000,000 kWh. Z tejto
hodnoty sa približne 1 až 2 % mení na energiu vetra. Je to 50 až 100-krát viac ako energia, ktorú
premenia všetky rastliny na Zemi na živú biomasu. Vietor, keďže je prítomný všade, bol človekom
využívaný od nepamäti. Navyše táto energia je príťažlivá aj dnes, pretože jej využívanie neprodukuje
žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí. Vietor ako primárny
zdroj energie je zadarmo a je ho možné využiť decentralizovane takmer v každej časti sveta.

Tabuľka č.50 Výkon veterných turbín vo svete.
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* v decembri 1999 dosiahol inštalovaný výkon 4444 MW.
Vzhľadom na narastajúcu produkciu, klesajúcu cenu turbín a tiež lepšie umiestňovanie turbín klesala
aj cena vyrobenej elektrickej energie. Kým v roku 1986 bola priemerná cena vetrom vyrobenej
elektriny asi 0,14 USD/kWh v roku 1999 to bolo len 0,05 USD/kWh (asi 2,5 Sk/kWh). Veterná energia
sa tak stala konkurencie schopnou v porovnaní s klasickými palivami na mnohých miestach sveta, čo
je hlavný dôvod jej búrlivého rozvoja. V posledných rokoch každoročný prírastok predstavuje takmer
30% .
Tabuľka č:51 Energia vetra

/
Príroda nám poskytuje rozdielne poveternostné podmienky, pričom rýchlosť vetra sa neustále mení.
Veterné turbíny sú špeciálne stavané tak, aby boli schopné využiť rýchlosti vetra od 3 do 30 m/s.
Vyššia rýchlosť by mohla turbínu poškodiť, a preto sú väčšie turbíny vybavené brzdami, ktoré v
prípade potreby zastavia otáčanie rotora. Menšie turbíny sú často stavané tak, aby boli schopné
využiť aj rýchlosti vetra nižšie ako 3 m/s, pričom niektoré z nich sú riešené tak, že v prípade veľmi
silného vetra sa natočia do bezpečnej polohy.
Bežná turbína s výkonom 1 MW dokáže pri priemernej rýchlosti vetra asi 9 m/s vyrobiť viac ako 5
milión kWh za rok. Turbína s výkonom 1,3 MW vyrobí na takomto mieste až 7 milión kWh za rok.
Tabuľka č: 52 Porovnanie MW-ových turbín.

/
VÝROBA ENERGIE
Dôležitou charakteristikou veternej turbíny je jej menovitý výkon.
Graf č: 21

Chakteristika 500 kW-ovej veternej turbíny v závislosti na priemernej rýchlosti vetra.
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Potenciálne množstvo vyrobiteľnej energie nie je možné jednoducho vypočítať násobením výkonu a
priemernej rýchlosti vetra. Pri výpočte totiž hrá dôležitú úlohu doba počas ktorej má turbína dostatok

vetra pre výrobu energie. Táto doba sa môže teoreticky pohybovať od 0 do 100 %, v praxi sa
pohybuje od 20 do 70 %, pričom pre väčšinu turbín je táto hodnota (vyťažiteľnosť) na úrovni 25-30%.
Vyťažiteľnosť vyjadruje pomer medzi teoretickým maximom výroby (365 dní v roku po 24 hodín) a
skutočnou výrobou energie v danej lokalite. Napríklad pre 600 kW turbínu, ktorá do roka vyrobí 2
milióny kWh je táto hodnota = 2.000.000 : (365,25 * 24 * 600) = 2.000.000 : 5 259 600 = 0,38 alebo
38 %.
Z uvedeného príkladu vyplýva, že veľmi dôležitú úlohu popri menovitom výkone turbíny hrá jej
umiestnenie. Vo všeobecnosti býva výhodnejšie umiestňovať turbíny na vyššie položené miesta resp.
predlžovať výšku veže, nakoľko s narastajúcou výškou sa znižuje vplyv okolitých prekážok na rýchlosť
vetra. Turbíny vyššie ako 50 metrov sú však mimoriadne náročné na pevnosť materiálov. Vo veterných
farmách sú jednotlivé turbíny umiestňované do vzdialenosti 5-15 násobku priemeru rotora, čím sa
obmedzuje ovplyvňovanie turbín v dôsledku turbulencie vetra.
Graf č: 22 Chakteristika 500 kW-ovej veternej turbíny v závislosti na priemernej rýchlosti vetra –
výroba elektriny.

MALÉ TURBÍNY
Malé veterné turbíny sa vo svete využívajú väčšinou ako samostatné energetické zdroje. V niektorých
prípadoch sú však aj tieto malé systémy pripájané na verejnú elektrickú sieť, čo umožňuje majiteľovi
takéhoto systému znížiť náklady na nákup elektriny a súčasne v prípade prebytku dodávať ním
vyrobenú elektrinu do siete. Odber a dodávanie do siete sa vykonáva pomocou automatických
prepínačov. Meradlo spotreby elektriny je zvyčajne zapojené tak, že pri dodávaní elektriny do siete sa
točí naopak.
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ENVIRONMENTÁLNE DÔSLEDKY VYUŽÍVANIA VETERNEJ ENERGIE
Malé turbíny nijako neovplyvňujú okolité prostredie. V prípade väčších turbín sa ako problémové
parametre uvádzajú hluk, vizuálny efekt resp. rušenie elektromagnetického poľa.
HLUK
Hluk, ktorý vytvárajú veterné turbíny, vzniká ako dôsledok turbulencie vzduchu pri prechode vrcholu
listu rotora okolo stožiara turbíny a tiež ako dôsledok chodu prevodovky. Pretože tento nízko
frekvenčný hluk je znakom neefektívnosti a tiež s ohľadom na sťažnosti obyvateľov, výrobcovia sa
týmto problémom intenzívne zaoberajú. Výsledkom bolo značné zníženie hlučnosti moderných turbín.
Za kritickú hladinu hluku je považovaných 40 dBA (decibel), čo je úroveň pri ktorej je možné spať. Táto
úroveň sa zvyčajne dosahuje vo vzdialenosti menšej ako 250 metrov od veľkej veternej turbíny.
Úroveň akceptovateľnej hladiny hluku je však veľmi individuálna.
Graf č: 23

Charakteristika hlučnosti 500 kW-ovej veternej turbíny v závislosti na vzdialenosti.

VIZUÁLNY EFEKT

Veterné turbíny sú viditeľné z veľkej vzdialenosti a niektorými skupinami obyvateľstva sú považované
za rušivé momenty v reliéfe krajiny. Pravdou však je, že krajina býva veľmi často zastavaná inými
vysokými objektmi napr. stožiarmi elektrického vedenia, voči ktorým sa kritika neozýva. Okrem
negatívneho ovplyvňovania vizuálneho dojmu z okolitej krajiny sa niekedy uvádza aj problém súvisiaci
s rizikom pre pilotov malých lietadiel lietajúcich nízko nad zemou. Pre nich vysoké stožiare turbín
môžu byť niekedy nebezpečné.
VTÁKY
Niekedy sa ako problém spojený s veternými turbínami udávajú aj kolízie vtákov s týmito
zariadeniami. Skutočnosťou je, že vtáky narážajú do budov, stožiarov elektrického vedenia a iných
vysokých objektov. Tiež sú zabíjané autami a inými dopravnými prostriedkami.
RUŠENIE ELEKTROMAGNETICKÉHO ŽIARENIA
Televízne, rádiové i radarové vlny (elektromagnetické žiarenie) sú často rušené elektrickými vodičmi.
Preto všetky kovové časti rotujúcich turbín môžu predstavovať isté riziko. V súčasnosti sa však listy
rotorov vyrábajú len z plastov a dreva, ktoré neovplyvňujú elektromagnetické žiarenie. Ani turbíny
umiestnené v blízkosti letísk nemajú preukázateľný vplyv na radarové stanice.
PRIEMERNÁ RÝCHLOŤ VETRA
Informácia o rýchlosti vetra v danej lokalite je nesmierne dôležitá z hľadiska správneho umiestnenia
turbíny. V praxi sa využíva hlavne údaj o priemernej celoročnej rýchlosti vetra. Kratšie obdobia ako
napr. mesačné alebo denné priemery sa využívajú pri veľmi precíznej analýze podmienok
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Graf č: 24 Rýchlosť vetra sa výrazne mení aj v priebehu roka, pričom najvyššia býva v zimných
mesiacoch.

/
Pre katastrálne územie mesta je veterná energia prakticky nepoužiteľná.

1.8Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území obce
Vývoj spotreby tepla na území obce má dlhodobo klesajúcu tendenciu čo dokladá nasledujúca
tabuľka a graf. Predpokladáme, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. Väčšina odberateľov
a používateľov tepla si uvedomuje cenu tepelnej energie a možnosti znižovania spotreby tepla
a nutnosti investícií do technológií, ktoré priamo vplývajú na spotrebu tepla. Tento trend je markantný
hlavne v podnikateľskom sektore a v sektore individuálnej bytovej výstavby. Predpokladáme, že tento
trend sa naplno rozvinie aj v bytovo_komunálnom a verejnom sektore.

Tabuľka 53: Spotreba tepla zásobovaných objektov v rokoch 1998 – 2004 z CZT
SPOLU VS a PK

Rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Celkové teplo

[GJ]

449
640,0

428
228,5

407
836,7

399
680,0

391
686,4

383
852,6

376
175,6

Teplo pre ÚK

[GJ]

264
836,8

252
225,5

240
214,8

235
410,5

230
702,3

226
088,2

221
566,5

Počet dennostupňov

[0D]

3 459,3

3 007,3

3 516,7

3 422,7

3 502,9

3 483,2

3 755,6

Spotreba tepla na ÚK
prepočítaná na
priemerný rok

[GJ]

297
749,1

326
191,5

265
659,1

267
496,0

256
144,2

252
441,0

229
451,4

Teplo na prípravu TÚV

[GJ]

134
119,3

127
732,7

121
650,2

119
217,2

116
832,9

114
496,2

112
206,3

Teplo spolu

[GJ]

431
868,4

453
924,2

387
309,3

386
713,2

372
977,0

366
937,2

341
657,7

SV na prípravu TÚV

[ m3 ]

336
862,8

314
825,0

294
229,0

291
286,7

288
373,8

285
490,1

282
635,2

Merná spotreba TÚV

[ GJ/
m3 ]

0,398

0,406

0,413

0,409

0,405

0,401

0,397

Graf č: 33

!58

Spotreba tepla [GJ]
500 000,0
400 000,0
300 000,0
200 000,0
100 000,0
0,0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

!

V rokoch 200 -2002 sa trend znižovania spotreby zastavil, ale po zvýšení cien vstupných palív
znovu začal klesať. Spotreba v roku 2004 je oproti roku 1998 nižšia o 20,9%.

1.8.1 Stanovenie potenciálu úspor v existujúcich sústavách zásobovania teplom
Zistiť potenciál úspor - potenciál úspor je potrebné zistiť vo všetkých troch častiach
energetického systému – to znamená v časti spotreby, rozvodu a výroby. Znamená to spracovať
energetický audit objektov, rozvodov a zdrojov energie. Navrhnúť ekonomicky efektívne opatrenia na
dosiahnutie úspor. Zabezpečiť, aby vypočítané hodnoty úspor boli v praxi dosiahnuté a zabezpečiť ich
permanentnú úroveň počas životnosti projektu – zabezpečiť dohľad nad prevádzkou budovy, rozvodov
a zdrojov. Ak máme dosiahnuť tento cieľ musí byť personál prevádzky a údržby kvalifikovane
pripravený a motivovaný na vykonávanie tejto práce. Nedostatočne pripravený personál a nevhodné
postupy v prevádzke a údržbe vedú k zvýšenej spotrebe energie napriek realizovaným opatreniam na
úsporu energií. Súčasťou procesu energetického auditu je tiež zavedenie systému energetického
manažmentu , ktorý priamo vplýva na nízku spotrebu energií. Tento bod sa zo skúsenosti javí ako
najdôležitejšia súčasť procesu realizácie energeticky úsporných opatrení. Zo skúseností je totiž
zrejmé, že po realizácií úsporných opatrení sa tieto dosahujú prvé dva roky a potom sa spotreba
dostane na úroveň pred realizáciou opatrení. Vždy je to dané chýbajúcim profesionálnym
energetickým manažmentom.
Postupnosť krokov pri určení potenciálu možných úspor
Potenciál úspor určíme pre dve základné oblasti:
✶
✶

výroba a distribúcia tepla
spotreba tepla

Každá energetická sústava je svojim spôsobom jedinečná. S trochou nadsádzky môžeme povedať, že
je dynamickým organizmom, ktorý žije svoj vlastný život. Okrem toho majitelia môžu mať rôzne
predstavy o rozširovaní prevádzok, využití jednotlivých budov. V rámci identifikácie projektu a
prehliadky je možné zistiť výrazné možnosti úspor, ktoré sa dajú realizovať. V rámci tejto koncepcie
sa obmedzíme na všeobecné stanovenie úspor pre jednotlivé základné oblasti.
1.8.1.1 Opatrenia na zníženie spotreby tepla vo výrobe a distribúcia tepla
Pri výrobe a distribúcii tepla vznikajú straty tepla priamo v procese výroby a sú závislé na
účinnosti spaľovania primárneho paliva, na spôsobe prevádzky spaľovacích zariadení, na kvalite
izolácií tepelných rozvodov a na spôsobe distribúcie tepla a TÚV. Opatrenia, ktoré sú vhodné na
zníženie strát v procese výroby tepla a v distribúcií tepla môžeme rozdeliť na:
✶

beznákladové

✶

nízkonákladové

✶

vysokonákladové

!59

Beznákladové opatrenia spočívajú v dôslednom riadení procesu výroby a distribúcie tepla na
všetkých úrovniach riadenia. Zo skúseností môžeme konštatovať, že tieto opatrenia sú veľmi dôležité
v celom procese výroby a distribúcie tepla.
Nízkonákladové opatrenia:
1. hydraulické vyregulovanie primárnych aj sekundárnych okruhov
2. dôsledné opravy poškodených izolácií kotlov a rozvodov
3. zoradenie spaľovacích pomerov kotlov
4. prispôsobenie obehových čerpadiel okamžitému odoberanému tepelnému výkonu
Vysokonákladové opatrenia:
1. výmena pôvodných tepelných rozvodov za bezkanálové predizolované
2. zmena spôsobu dodávky TÚV – výroba v mieste spotreby
3. výmena zastaralých kotlov a horákov za zariadenia spĺňajúce súčasné požiadavky
4. zmena paliva
5. využitie obnoviteľných zdrojov tepla /tepelné čerpadlá, geotermálna voda, slnečná
energia/
1.8.1.2 Opatrenia na zníženie spotreby tepla v objektoch spotreby tepla
Z predchádzajúceho textu a grafov je zrejmé, že možnosti znižovania spotreby na strane
odberateľov sú značné. V oblasti spotreby tepla sú úspory závislé od ochoty vlastníkov objektov
investovať do opatrení na zníženie nákladov na vykurovanie a prípravu TÚV. V oblasti spotreby tepla
môžeme opatrenia rozdeliť na tri základné časti:
✶

beznákladové

✶

nízkonákladové

✶

vysokonákladové

Beznákladové opatrenia spočívajú v dôslednom riadení spotreby tepla a TÚV. Teplo využívať
len tam kde ho potrebujeme a len v vtedy, kedy ho potrebujeme. To isté platí aj pre spotrebu TÚV.
Nízkonákladové opatrenia:
1. hydraulické vyregulovanie vnútorných okruhov ÚK a TÚV
2. dôsledné opravy poškodených izolácií rozvodov
3. inštalácia termostatických ventilov
Vysokonákladové opatrenia:
1. zateplenie objektov
2. inštalácia frekvenčne riadených čerpadiel do objektu
3. realizácia energetického dispečingu objektu
4. výmena okien a dverí
5. využitie obnoviteľných zdrojov tepla /tepelné čerpadlá, geotermálna voda, slnečná
energia/
3.

Stanovenie potenciálu úspor pre jednotlivé oblasti a opatrenia

Na základe skúseností a štatistických spracovaní výsledkov z už realizovaných úsporných
opatrení a poznania, aké opatrenia v meste už boli realizované môžeme konštatovať, že potenciál
úspor v obci je nasledovný:
Tabuľka č: 54 Potenciál úspor pre jednotlivé oblasti a opatrenia
Výroba a distribúcia tepla

Spotreba tepla

Úspora
Opatrenie

[GJ]

Úspora
[%]

Opatrenie

[GJ]

[%]
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Beznákladové opatrenia

nedá sa určiť

8 256,0

1,2%

hydraulické
vyregulovanie
vnútorných okruhov
ÚK a TÚV

301,1

0,0%

zoradenie spaľovacích
pomerov kotlov

1 325,0

0,2%

prispôsobenie obehových
čerpadiel okamžitému
odoberanému tepelnému
výkonu

6 789,0

1,0%

výmena pôvodných
tepelných rozvodov za
bezkanálové
predizolované

23 741,4

3,5%

zateplenie objektov

zmena spôsobu dodávky
TÚV – výroba v mieste
spotreby

1 343,9

0,2%

výmena zastaralých kotlov
a horákov za zariadenia
spĺňajúce súčasné
požiadavky

732,0

0,1%

biomasa

bez úspory tepla

Nový zdroj pre Kýčerku,
Hlušeh, Martinkov potok a
sídlisko III

bez úspory tepla

hydraulické vyregulovanie
primárnych aj
sekundárnych okruhov

Nízkonákladové
opatrenia

Vysokonákladové
opatrenia

nedá sa určiť

dôsledné opravy
poškodených izolácií
kotlov a rozvodov

využitie obnoviteľných
zdrojov tepla /tepelné
čerpadlá, geotermálna
voda, slnečná energia/

33 596,3

Spolu

5,0%

76 084,6

11,3%

5 235,0

0,8%

dôsledné opravy
poškodených
izolácií rozvodov

165,4

0,0%

inštalácia
termostatických
ventilov

2 536,0

0,4%

112
744,3

17,7%

inštalácia frekvenčne
riadených čerpadiel
do objektu

7 764,7

1,2%

realizácia
energetického
dispečingu objektu

6 363,1

1,0%

výmena okien
a dverí

77 647,2

12,2%

využitie
obnoviteľných
zdrojov tepla /
tepelné čerpadlá,
geotermálna voda,
slnečná energia/

31 815,7

5,0%

244
271,5

38,4%

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že potenciál úspor je značný. Percentuálne vyjadrenie úspor GJ je
vypočítané pre každé opatrenie jednotlivo.Nízkonákladové opatrenia pre efektívny systém sú už v
prevádzke samozrejmosťou a aj v Čadci je im venovaná veľká pozornosť a preto hodnoty úspor tela
sú odhadované opatrnejšie.Ak by sa im však nevenovala počas každého roka prevádzky pozornosť
misto úspor by sa začali vykazovať straty.Vysokonákladové opatrenia sú väčšinou investičného
charakteru a obyčajne majú niekoľko riešení, ktoré je nutné optimalizovať a to z hľadiska technického
aj ekonomického.Preto je potrebná ich dôsledná príprava.
Tabuľka č: 55 Spotreba palív po realizácií navrhnutých opatrení
Spotreba pred
realizáciou GJ

Teplo z SCZT

Spotreba po
realizácií GJ

0,00

0,00

Zemný plyn
naftový

481 211,76

223 893,52

Hnedé uhlie

213 762,50

194 769,39
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Koks

0,00

0,00

Elektrická energia

0,00

0,00

5 400,00

4 212,93

0,00

0,00

53 766,50

52 579,43

Použité motorové
oleje

0,00

0,00

Bioplyn

0,00

0,00

754 140,76

475 455,28

Odpad
Červená nafta
Palivové drevo

Spolu

1.8.2 Identifikácia rozvojových oblastí obce s kvantifikovaním nárokov na dodávku tepla
1.

Bytová výstavba

Nové plochy pre rozvoj bývania sú navrhnuté pre 550 bytov v bytových domoch a 480 bytov
v rodinných domoch v etape do roku 2020. 360 bytov v rodinných domoch a asi 240 bytov
v prelukách, podkroviach a polyfunkčných domoch bude realizovaných po roku 2020.
Plochy pre rozvoj bývania
Označ.

Názov
lokality

Plocha
v etape
návrh
ha

Počet
bytov
v IBV
návrh

Počet
bytov
v HBV
návrh

Plocha
v etape
výhľad
ha

Byty v
polyfunkčnýc
h objektoch

Počet
bytov
výhľad
190

1

HBV Sihly

7,68

11

2

IBV Sihly

5,52

37

3

Siheľník-juh

4

Sihly-juh

5

350

Urbanistický
okrsok

I. Čadca-centrum

II. Sídlisko-Siheľník
II. Sídlisko-Siheľník
3,30

25

21,14

90

IBV Kýčerka

1,80

22

II. Sídlisko-Siheľník

6

Na Kýčerke

2,22

20

II. Sídlisko-Siheľník

7

Butovci

9,02

45

II. Sídlisko-Siheľník

8

Na Kýčerke
terasové RD

4,00

50

II. Sídlisko-Siheľník

9

Kyzkovci

1,50

10

II. Sídlisko-Siheľník

8,80

85

4,20

25

47,38
10

Jurošovci

11

U Poláka

12

Surovská
roveň

225

200

II. Sídlisko-Siheľník

550

II. Sídlisko-Siheľník

III. Milošová
Podzávoz

-

18,10

90

III. Milošová
Podzávoz

-

7,78

45

III. Milošová
Podzávoz

-
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13

Kadlubovci

7,48

40

33,36

175

III. Milošová
Podzávoz
6,20

25

14

Michalinovci

3,40

20

15

U Hľuzy

1,30

10

IV. Čadečka

16

U Kliešťa

2,04

10

IV. Čadečka

6,74

80

40

IV. Čadečka

80

17

Kultánovci

4,00

20

V. Bukov-Drahošanka

18

Mančovci

12,50

80

V. Bukov-Drahošanka

16,50

100

5,00

25

VI. Horelica

10,40

45

VI. Horelica

15,40

70

19

Veščárovci

20

Hanuščákovci

21

Gajdošovci

3,20

20

3,20

20

3,74

20

3,74

20

Spolu

VII. Rieka

480

550

360

Byty
v prelukách a
podkroviach

Spolu

-

50
Najmä v urb. okrskoch
/odhad/ I. Čadca- centrum
III. Milošová Podzávoz
IV. Čadečka
VI. Horelica
94,42

1030

46,90

600

Výhľad výstavby bytov do roku 2020 je z pohľadu predpokladaného demografického vývoja
primeraný. Pre uvedenú výstavbu je v oblastiach výstavby dostatočný výkon zdrojov. Pre rodinné
domy je alternatívou napojiť sa na SCZT pokiaľ to je ekonomicky možné. Z hľadiska koncepcie
rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je táto výstavba nepodstatná, nakoľko zdroje tepla
v uvedených lokalitách majú dostatočný výkon a vätšinou aj dobrý technický stav..

2.

Školstvo

Materské školy
V meste Čadca je v súčasnosti v prevádzke 7 materských škôl. 5 MŠ má vlastný areál, 2 MŠ sú
umiestnené v areáloch základných škôl. Údaje o počte detí a tried v školskom roku 2004/2005 sú
uvedené v tabuľke. V budúcnosti sa očakáva zníženie počtu detí vo vekovej kategórii 3-6 rokov. Z
ekonomických dôvodov sa uvažuje o zrušení niektorých materských škôl (MŠ Horelica, MŠ
Milošová).V roku 2020 bude kapacitne postačovať 5 MŠ.
Materská škola

Počet detí

Počet tried

Počet detí/
1 trieda

Návrh
Rok 2020

ZŠ a MŠ Horelica

28

2

14

Bude zrušená
– priestory budú
využité pre strednú
školu

ZŠ a MŠ Podzávoz

43

2

21-22

Ostane v prevádzke

MŠ Fraňa Kráľa

90

4

22-23

Ostane v prevádzke
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MŠ Milošová

56

2

28

Bude zrušená
– priestory budú
využité pre sociálne
služby

MŠ Hurbanova
1155

147

7

21

Ostane v prevádzke

MŠ Kýčerka I-SNP

180

9

20

Ostane v prevádzke

MŠ Žarec

173

8

22

Ostane v prevádzke

Spolu

717

33

22

Základné školy
V meste Čadca je v súčasnosti v prevádzke 7 základných škôl. Údaje o počte žiakov a tried
v školskom roku 2004/2005 sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Názov školy

Počet
žiakov

Počet
tried

Priemerná
naplnenos
ť

Školský klub
Počet
žiako
v

Počet
oddelení

ZŠ a MŠ Horelica

ZŠ Andreja Hlinku
ZŠ Rázusova
ZŠ a MŠ Podzávoz
ZŠ Žarec I
M.R.Štefánika
ZŠ Prívary

ZŠ Komenského

Spolu

Návrh
Rok 2020

Bude zrušená
– priestory budú
využité pre strednú
školu
455
914
402
369
48

769

3
122

19

23,94

91

4

Ostane v prevádzke

38

24,05

103

4

Ostane v prevádzke

17

23,65

40

2

Ostane v prevádzke

18

20,50

51

2

Ostane v prevádzke

4

12,00

17

1

Bude zrušená
– priestory budú
využité pre školu v
prírode

34

22,62

90

3

Bude zrušená
– priestory budú
využité pre vysokú
školu

139

22,46

409

17

Zdroj : MsÚ Čadca
Počet žiakov v základných školách má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Prudký
pokles populácie stále pokračuje, v školskom roku 2009/2010 bude plniť povinnú školskú dochádzku
2399 žiakov. Už v súčasnom období majú niektoré základné školy kapacitné rezervy (ZŠ a MŠ
Podzávoz - 100 žiakov, ZŠ Žarec, ZŠ Komenského).
V školských jedálňach sa stravuje 1189 žiakov (asi 38 % z celkového počtu žiakov).
Ekonomická prevádzka základných škôl núti mesto Čadca k redukcii ich počtu. V I. etape sa
bude rušiť ZŠ Prívary.
Základné umelecké školy
V školskom roku 2004/2005 navštevuje základnú umeleckú školu 1213 žiakov (ZUŠ Školská
624 žiakov, ZUŠ M.R: Štefánika 589 žiakov). Základné umelecké školy zabezpečujú vzdelanie detí a
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mládeže v oblasti hudobného, výtvarného a dramatického umenia aj pre deti, ktoré bývajú v okolitých
obciach. V návrhu do roku 2020 ostávajú.
Centrum voľného času
Centrum voľného času organizuje rôzne aktivity detí a mládeže. Celá činnosť je organizovaná
v priestoroch škôl a zariadeniach mesta. Centrum voľného času má sídlo na ul. A Hlinku. Počet členov
ZÚ je 1094. V návrhu do roku2020 ostáva.

Stredné školy
Na území mesta zabezpečujú stredné vzdelanie školy, ktorých zriaďovateľom je Krajský
školský úrad alebo Žilinský samosprávny kraj. Prehľad škôl s počtom žiakov a tried v školskom roku
2003/2004 je uvedený v tabuľke.
Počet

Typ školy

Poznámka

žiakov

tried

SOU strojárske

553

22

SOU textilné a odevné

196

9

Gymnázium J.M.Hurbana

847

27

Obchodná akadémia

674

20

1 368

46

Pedagogická a sociálna akadémia

193

8

Stredná zdravotná škola sv.
Františka z Assisi

130

5

3 961

137

Združená stredná škola hotelových
služieb a obchodu

Spolu

8 roč. 11 tried 325 žiakov
4 roč. 12 tried 399 žiakov
bilingv. 4 triedy 123 žiakov

Okrem uvedeného prehľadu stredných škôl je v Čadci zriadená súkromná jazyková škola,
ktorá zabezpečuje výučbu anglického a nemeckého jazyka pre 520 žiakov s 10 učiteľmi. Zámerom
školy je rozšíriť a skvalitniť učebné priestory na 600 miest a rozšíriť vyučovanie ďalších cudzích
jazykov.
Financovanie stredného školstva je z prostriedkov buď Krajského školského úradu, alebo
Žilinského samosprávneho kraja. Je závislé od počtu žiakov, čo má za následok, že školy s nízkym
počtom žiakov budú mať finančné problémy.
Kapacitu a jednotlivé študijné odbory stredných škôl treba prispôsobovať podmienkam a
potrebám regiónu Kysúc ako aj okolitých regiónov.
V areáloch stredných škôl je potrebné dobudovať ihriská a zeleň.
Pre rozvoj stredného školstva navrhujeme využiť priestory ZŠ a MŠ Horelica, ktorá bude
zrušená.
Z hľadiska koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky a uvedeného nebude
potrebné zvyšovať tepelný výkon.
3.

Zdravotníctvo

Problematika zdravotníctva je vyčerpávajúco spracovaná v programe hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Čadca. Zdravotnú starostlivosť v meste Čadca zabezpečujú štátne a
neštátne zdravotné zariadenia. Medzi štátne patrí predovšetkým Nemocnica s poliklinikou, pod
kompetenciou ktorej sú jednotlivé lôžkové oddelenia, spoločné vyšetrovacie zložky a do súčasnosti
ešte neodštátnené praktické a odborné ambulancie.
Zdravotná starostlivosť v NsP Čadca je poskytovaná pre obyvateľov spádového územia
okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a v rámci slobodnej voľby lekára. NsP Čadca je nemocnicou II.
typu, financovanou zdravotnými poisťovňami. Spádové územie NsP má 127 000 obyvateľov, čo je v
porovnaní s obdobnými NsP v Žilinskom samosprávnom kraji (Liptovský Mikuláš, Trstená a Dolný
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Kubín) najväčšie spádové územie čo do počtu obyvateľov a rozlohy. Súčasné zdravotnícke zariadenia
v meste Čadca kapacitne postačujú.
Z hľadiska koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky a uvedeného nebude
potrebné zvyšovať tepelný výkon.
4.

Sociálna starostlivosť

Jestvujúce zariadenia sociálnej starostlivosti nepostačujú potrebám obyvateľov Čadce. Do roku 2020
je plánované zrealizovať:
V rámci rozvojovej stratégie celkovej koncepcie rozvoja mesta Čadca je v sociálnej oblasti cieľom
zosúladenie potrieb mesta s trendami Európskej únie, s možnosťami čerpania prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ - najmä v oblasti rozšírenie neexistujúcich služieb sociálnej pomoci. Ide o
realizáciu týchto zariadení :
− Útulok, kde je možné poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je bez prístrešia a je v hmotnej
núdzi, alebo občanovi po dosiahnutí plnoletosti, u ktorého bola predtým nariadená ústavná
alebo ochranná výchova. V útulku je tiež možno poskytovať starostlivosť občanovi, na ktorom je
páchané násilie osobou, s ktorou žije v spoločnej domácnosti. Týmto občanom sa poskytuje
prístrešie, zaopatrenie, sociálne poradenstvo a prevencia. Stravovanie je možné riešiť aj
dovozom z iného zariadenia sociálnych služieb. Pre zriadenie útulku navrhujeme využiť objekt
MŠ Milošová.
− Stredisko osobnej hygieny, kde možno zabezpečovať osobnú hygienu občanom, ktorým sa
poskytuje opatrovateľská služba alebo občanom, ktorí sú z dôvodu sociálnej neprispôsobenosti
bez prístrešia. Pre zriadenie strediska osobnej hygieny navrhujeme využiť niektorý vhodný
objekt v priestore polyfunkčných zón.
− Zariadenie pre poskytovanie dennej alebo krátkodobej starostlivosti občanom, o ktorých sa
krátkodobo nemôžu postarať ich príbuzní. Pre zriadenie tohto zariadenia navrhujeme využiť
niektorý vhodný objekt v priestore polyfunkčných zón.
− Hospic - zariadenie na dôstojné dožitie občanov v konečnom štádiu choroby. Možnosť zriadenia
hospicu je v objekte bývalej ZŠ Čadečka.
− Centrum zdravého života, ktoré by slúžilo na zlepšenie informovanosti verejnosti o civilizačných,
chronických a iných chorobách, prekonávanie bariér verejnosti vo vzťahu k handicapu
postihnutých osôb. Vyvíjalo by nasledovné aktivity : vzájomné poradenstvo, advokácia, osobná
asistencia, informačný servis, dispečing bezbariérovej dopravy, propagácia, kultúrne akcie,
špecifické služby ako tlmočníkov posunkovej reči, sprievodcov nevidomých a slabozrakých a
pod. Pre zriadenie tohto zariadenia možno využiť niektorý vhodný administratívny objekt
v priestore CMZ.
Jedná sa o zariadenia v oblastiach kde sú objekty k dispozícií . Z hľadiska koncepcie rozvoja
mesta v oblasti tepelnej energetiky a uvedeného nebude potrebné zvyšovať tepelný výkon.
5.

Kultúra

Pre rozvoj kultúrno-spoločenskej činnosti je potrebné zabezpečiť :
1. Rekonštrukciu Domu kultúry vrátane modernizácie technických zariadení.
2. Obnovu zdevastovanej budovy Palárikovho domu po požiari, ktorá bude v budúcnosti slúžiť pre
činnosť Kysuckej galérie, Mestského múzea, koncertné dianie v novej koncertnej sále a letné
kultúrne aktivity na letnej scéne pre cca 1000 návštevníkov. Okrem toho nová budova bude na
prízemí slúžiť aj pre umiestnenie obchodov a služieb.
3. Zriadiť oddychový park pre deti pri budove Kysuckého múzea s maketami objektov,
reprezentujúcich Kysucký skanzen; poslúži to rozvoju cestovného ruchu na Kysuciach.
4. Realizovať projekt „Ostrov“, čo je vybudovanie oddychovej zóny v meste Čadca, ktorá bude slúžiť
pre rodičov s deťmi a pre mládež.
Potreba tepelného výkonu:
Spotreba tepla:

250 kW
1 980 GJ / rok

Telovýchova, obchod, verejné stravovanie, verejná administratíva a správa
6.
Z hľadiska telovýchovy,športový areál a športové plochy nepožadujú nárast spotreby tepla.Z hľadiska
obchodu,verejného stravovania a ubytovania sú požiadavky na:
potrebu tepelného výkonu:

250 kW
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spotreba tepla:

1 980 GJ / rok

V súčasnej dobe nemá mesto Čadca dostatok zariadení pre verejné ubytovanie, a to vo všetkých
kategóriách. Hotel vyššej triedy vôbec neexistuje. V návrhu sú určené plochy pre hotel vyššej
kategórie v centre 90 lôžok, športhotel 200 lôžok (podľa UŠ Sihly), penzión Rieka 50 lôžok a škola
v prírode Prívarovci 60 lôžok. Turistické ubytovne sa nenavrhujú vyhľadom na nízky štandard.
Predpokladá sa tiež zvýšenie počtu lôžok v súkromí.
1.8.2.7 Priemysel
V západnej časti mesta je plánovaná výstavba priemyselného areálu. Predpoklad otvorenia areálu je
v roku 2008. Areál je mimo dostupnosti jestvujúcich zdrojov tepla a preto sa uvažuje pre výrobu tepla
so ZP,výužívaním odpadného tela z technológie a s využitím alternatívnych zdrojov energie.
Potreba tepelného výkonu:
Spotreba tepla:

650 kW
4 200 GJ / rok

1.8.3Určenie problémových oblastí, ktoré si vyžadujú riešenie v dodávke tepla
V meste Čadca nie sú zásadné problémové oblasti zásobovania teplom. Spoľahlivosť a hospodárnosť
prevádzky niektorých častí súčasných systémov výroby, distribúcie a spotreby tepla v určitom
každodennom objeme bude potrebné preventívne zabezpečovať tak, aby bola zaistená aj bezpečnosť
dodávky tepla. Ide hlavne o:
zabezpečenie dlhodobých kontraktov na dodávku fosílnych palív (ZP, Uhlie)
systémovým prístupom zabezpečovať s mininálnymi nákladmi zhodnocovanie
súčasnej úrovne výroby, distribúcia aj spotreby tepla tak, aby sa zvyšovala
energetická efektívnosť. Znamená to zvyšovanie účinnosti pri výrobe a prenose tepla,
postupe odstraňovanie fyzicky opotrebovaných rozvodov tepla a ich aktuálne
nadimenzovanie tak, aby sa znížili teleplné straty a pod.
doplniť súčasné systémy o hydraulické a riadiace prvky, ktoré umožnia hospodárnu
a kvalitnú prevádzku

2. Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania
teplom územia obce
Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení na území obce je závislý od predpokladaného
rozvoja v jednotlivých oblastiach života obce. /kultúrna, športová, priemyselná, sociálna..../ a od
vonkajších podmienok pre rozvoj v oblasti tepelnej energetiky./legislatíva,cenový vývoj,.../

2.1 Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení
Pri formulácií alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení vychádzame
z požiadaviek územného plánu,z výsledkov analýz o území,o existujúcich tepelných a odberateľských
zariadení a z aktuálnych informácií o budúcnosti energetickej politiky v SR a EÚ.

2.1.1 Stratégia rozvoja súčasných sústav tepelných zariadení
Vzhľadom na to, že kapacita výhrevne SOTE a ostatných zdrojov tepla s rozhodujúcim primárnym
palivom hnedé uhlie a zemný plyn je v súčasnej dobe nevyužitá a na základe predpokladaného vývoja
spotreby tepla sa navrhujú nasledovné varianty rozvoja sústav tepelných zariadení
VARIANTA č 1
:.
✶ zachovať a rozvíjať mistne sústavy CZT aj pre nové objekty s odberom tepla , pri znižovaní
podieľu spaľovania ZPN a pri zvyšovaní využívania obnoviteľných zdrojov tepla a technológií
na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.Pre urbanistický okrsok II /U Hluška,Sídlisko
III,Kyčerka/ sa navrhuje využitie technických a kapacitných dispozícií Vh SIHLY.
VARIANTA č.2
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✶

zachovať a rozvíjať miestne sústavy CZT aj pre nové odberné objekty pri znižovaní podielu
spaľovania ZPN
a zvyšovaní využívania obnoviteľných zdrojov tepla a technológií na
kombinovanú výrobu tepla a elektriny.Pre urbanistický okrsok II sa navrhuje nový zdroj tepla
v blízkosti sídliska Kyčerka

Návrh opatrení na zníženie výroby tepla v existujúcich zariadeniach aj s predpokladanými investičnými
nákladmi je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č: 56 Návrh opatrení
Výroba a distribúcia tepla

Spotreba tepla

Investície
Opatrenie

[SKK]

Investície
Opatrenie

[SKK]

Beznákladové opatrenia
hydraulické
vyregulovanie
primárnych aj
sekundárnych
okruhov

Nízkonákladové
opatrenia

5 687 380

400 000

dôsledné
opravy
poškodených
izolácií rozvodo
v

300 000

zoradenie
spaľovacích
pomerov kotlov

284 126

inštalácia
termostatických
ventilov

9 646 733

prispôsobenie
obehových
čerpadiel
okamžitému
odoberanému
tepelnému
výkonu

11 322 467

výmena
pôvodných
tepelných
rozvodov za
bezkanálové
predizolované

122 093 539

dôsledné opravy
poškodených
izolácií kotlov
a rozvodov

0

zateplenie
objektov

457 456 666

4 894 773

inštalácia
frekvenčne
riadených
čerpadiel do
objektu

11 800 000

výmena
zastaralých kotlov
a horákov za
zariadenia
spĺňajúce
súčasné
požiadavky

6 354 906

realizácia
energetického
dispečingu
objektu

25 448 127

biomasa, 12 MW
- Sihly +
prepojenie na PK
III

62 900 000

výmena okien
a dverí

5 300 000

Nový zdroj pre
Kýčerku, Hlušeh,
Martinkov potok a
sídlisko III 24
MW z toho 12
MW drevoštiepka
a 12 MW plyn

161 000 000

zmena spôsobu
dodávky TÚV –
výroba v mieste
spotreby

Vysokonákladové
opatrenia

3 880 181

hydraulické
vyregulovanie
vnútorných
okruhov ÚK a
TÚV
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tepelné čerpadlá
cena na MW

15 000 000

tepelné
čerpadlá cena
na MW

1 437 747

geoterm, cena na
MW

nerealizovateľné

geoterm, cena
na MW

Nerealizovateľné

slnečná energia,
cena na MW

2 039 637

slnečná
energia, cena
na MW

4 470 489

2.1.3 Zabezpečenie spoľahlivej dodávky tepla
Dodávky tepla pre verejný a bytový sektor sú zabezpečované z Vh SOTE, a predpoklad
ťažby uhlia v oblasti je minimálne na 30 rokov. Z tohto hľadiska konštatujeme, že bezpečnosť dodávok
je veľmi dobrá. Iná situácia je v podnikateľskom sektore a v sektore individuálnej bytovej výstavby.
Tieto sektory sú z veľkej časti závislé na ZPN, ktorý je do SR dovážaný a jeho cenový vývoj je nustále
ovplyvňovaný politickými rozhodnutiami a zvyšujúcim sa dopytom pri jeho obmedzovanom množstve
zásob.

4.

Využitie obnoviteľných zdrojov palív a energie

Využiť slnečnú energiu ako doplnkový zdroj, tepelné čerpadlá ako hlavný aj doplnkový zdroj a
biomasu /drevná hmota/ ako hlavný zdroj tepla,má reálny podklad.. Využívanie obnoviteľných zdrojov
je veľmi nízke a sporadické. Závisí na ochote a potrebách investorov. Ako alternatívu je možné ich
využiť ako náhradu primárneho paliva ZPN.Pre určité objasnenie problematiky v koncepcii uvádzame
základné ukazovatele alternatívy vybudovania nového zdroja tepla pre Kyčerku,Hlušek,Martinkov
potok a sídlisko III.
Koncepcia zdroja predpokladá potrebu tepelného výkonu 24 MW Zloženie kotlových jednotiek 1x8
MW a 1x4 MW pre spaľovanie drevnej štiepky, 1x8 MW a 1x 4 MW pre spaľovanie ZP.Takáto skladba
umožní max.dobu prevádzky kotlov na štiepky počas kalendárneho roka. V rámci stavebnej časti je
potrebné riešiť prístupovú komunikáciu plynovú prípojku,komín,objekt kotolne a skládky paliva.V rámci
prevádzkových súborov je potrebné riešiť technologiu kotolne,skládky,rozvody silnoprúdu,M
a R,plynofikáciu a ďalšie súvislosti.Pred realizáciou je potrebné územné konanie,stavebné konanie
projektová činnosť a zabezpečenie financovania.Tepelné rozvody pre distribúciu tepla sú uvožované
v úrovni obnovy podľa opatrení uvedé v tab.č.56. Minimalna plocha pozemku -8 000 m2 Investičný
náklad -141 900 tisíc SKK,s prepojením na PK III 161000 tisíc SKK..

5.

Vplyv realizácie navrhnutých opatrení na ochranu životného prostredia

V nasledujúcej tabuľke je uvedené množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok po realizácií
navrhnutých opatrení
Tabuľka č:57 Množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok

Znečisťujúca látka

Tuhé
znečisťujúce
látky
tr-1

Oxidy síry

Oxidy
dusíka

Oxid
uhoľnatý

Organický
uhlík

tr-1

tr-1

tr-1

tr-1

Teplo z SCZT
Zemný plyn naftový
Hnedé uhlie
Koks
Elektrická energia
Odpad
Červená nafta
Palivové drevo
Použité motorové oleje
Bioplyn

0,00
0,57
95,67
0,00
0,00
0,30
0,00
5,93
0,00
0,00

0,00
0,07
130,75
0,00
0,00
7,61
0,00
0,40
0,00
0,00

0,00
11,09
32,95
0,00
0,00
4,12
0,00
6,82
0,00
0,00

0,00
4,48
478,35
0,00
0,00
0,18
0,00
61,47
0,00
0,00

0,00
0,75
78,13
0,00
0,00
0,05
0,00
2,56
0,00
0,00

Spolu

102,47

138,83

54,98

544,48

81,49
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Porovnaním s tab.č.11 vplyv realizácie navrhnutých opatrení sa prejaví znížením produkcie tuhých
znečisťujúcich látok o 13,34%,oxidov síry o 12,82%,oxidov dusíka o23,4%.

2. Vyhodnotenie požiadaviek na realizáciu jednotlivých alternatív technického
riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení
Navrhnuté opatrenia nemajú žiadne významné priestorové požiadavky, s výnimkou vo variante č.2 t.j.
výstavba novej Vh .Významnou požiadavkou je tu prefinancovanie ich realizácie. To závisí od
rozhodnutia vlastníkov a tiež od možností využitia prostriedkov z rôznych podporných fondov. Z
hľadiska hodnotenia je dôležité si uvedomiť ,že čím vyššia investícia, tým vyššie negatívne
ovplyvnenie ceny tepla Zároveň je potrebné poukázať na ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z., ktoré
sa týkajú podmienok pre výstavbu tepelných zariadení ,práv a povinností účastníkov trhu s teplom .

2.2.1 Spotreba prvotných energetických vstupov – nový stav
Tabuľka č: 58 Spotreba pred a po realizácií opatrení

Spotreba
pred
realizáciou

Spotreba po
realizácií

Merná
jednotka

0,00

0,00

GJ

14 070 519,34

7 107 730,79

m3

12 250,00

10 630,07

t

Koks

0,00

0,00

t

Elektrická energia

0,00

0,00

kWh

600,00

570,86

t

0,00

0,00

l

3 820,00

3 458,95

t

Použité motorové oleje

0,00

0,00

t

Bioplyn

0,00

0,00

m3

Teplo z SCZT
Zemný plyn naftový
Hnedé uhlie

Odpad
Červená nafta
Palivové drevo

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že realizovaním navrhnutých opatrení dôjde k zníženiu spotreby
prvotných palív čo má priamy vplyv na zníženie zaťaženia životného prostredia emisiami.Zníženie
spotreby ZPN uvoľní prenosové kapacity súčasných mestkých plynových sietí pre ďalšie rozvojové
požiadavky.

2.2.2 Nároky na umiestnenie energetických zdrojov a pomocných priestorov
Nároky na umiestnenie energetických zdrojov a pomocných priestorov sú vo variante II..
Predpokladáme, že navrhnuté opatrenia sa budú realizovať v existujúcich priestoroch a na plochách,
s ktorými sa počíta pre rozvoj (napr. premyslený park).

2.2.3 Dôsledok na nové pracovné príležitosti
Navrhnuté opatrenia nemajú zásadný negatívny ani pozitívny dopad na pracovné príležitosti.

3. Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných
zariadení
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Pre navrhnutú alternatívu sú vypočítané základné ukazovatele efektívnosti.
1. Jednoduchá doba návratnosti investície – doba splatenia (TS)
TS = IN / CF
kde

IN = investičné náklady
CF = ročný Cash - Flow projektu

2. reálna doba návratnosti (výpočtom z diskontovaného Cash – Flow projektu)
3. čistá súčasná hodnota (NPV) – ak jej hodnota je kladná,projekt je životaschopný.
Tž

/
kde:

NPV = ∑
t =1

CFt
−N
I
(1 + r ) t

CFt - Cash - Flow projektu v roku t

r - diskont
t - hodnotené období (1 až n rokov)
Tž – doba životnosti projektu

4. vnútorné výnosové percento (IRR)- čím vyššie tým je projekt lepší
Tž

/

N
I −∑
t =1

CFt
=0
(1 + r ) t

platí:

IRR = r

Pre ekonomické vyhodnotenie bolo hodnotené obdobie uvažované v súlade s technickou životnosťou
investície, a to 15 rokov technológia a 30 rokov (stavebné konštrukcie). Pre výpočet bola použitá
diskontná sadzba 8 %. Pri výpočte jednoduchej doby návratnosti navrhnutej varianty boli použité
celkové investičné náklady na jednotlivé opatrenia a úspora nákladov na energie a palivo bez
zohľadnenia prípadných úspor prevádzkových nákladov /údržba fasád, opravy technológie/. Ďalšie
tabuľky zhŕňajú prehľadným spôsobom technické a ekonomické ukazovatele energeticky úsporných
opatrení.

3.4.

Ekonomické hodnotenie realizácie navrhovaných opatrení

Pre navrhnuté opatrenia sme vypočítali základné ekonomické ukazovatele. Investičné náklady
a úspory boli určené na základe odborného odhadu a výpočtu. Opatrenia kde je cena investície
určená na MW výkonu tieto ukazovatele sú vypočítané pre 1 MW výkonu a ročné hodinové využitie
tohto výkonu 1800 hod. V závislosti od hodinového využitia sa budú ekonomické ukazovatele meniť.

Tabuľka č: 59 Ekonomické ukazovatele pre výrobu a distribúciu

Označenie opatrenia

Zníženie
prevádzkový
ch nákladov
R

Investičné
náklady Jt

Životnosť
z

Jednoduchá
doba
návratnosti
nt

Diskontovaná
doba
návratnosti
nz

NPV

IRR

[tis SKK/rok]

[tis SKK/rok]

[rok]

[rok]

[rok]

[tis SKK/rok]

[%]
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hydraulické
vyregulovanie
primárnych aj
sekundárnych
okruhov

4 953,6

3 880,2

15

0,78

0,84

38 520

127,66%

dôsledné opravy
poškodených izolácií
kotlov a rozvodov

180,6

400,0

15

2,21

2,53

1 146

44,99%

zoradenie
spaľovacích pomerov
kotlov

795,0

284,1

15

0,36

0,38

6 521

279,81%

prispôsobenie
obehových čerpadiel
okamžitému
odoberanému
tepelnému výkonu

4 073,4

11 322,5

15

2,78

3,27

23 544

35,60%

výmena pôvodných
tepelných rozvodov
za bezkanálové
predizolované

14 244,8

122 093,5

30

8,57

15,04

38 272

11,18%

zmena spôsobu
dodávky TÚV –
výroba v mieste
spotreby

806,3

4 894,8

15

6,07

6,80

4 731

14,24%

výmena zastaralých
kotlov a horákov za
zariadenia spĺňajúce
súčasné požiadavky

439,2

6 354,9

15

14,47

19,26

-1 111

0,45%

Z tabuľky vyplýva, že všetky opatrenia sú reálne, okrem opatrenia posledného, ktoré je realizovateľné,
ale z hľadiska návratnosti investície nie veľmi vhodné. Vzhľadom na technickú úroveň kotlov
a súčasné požiadavky na využitie tepelného obsahu primárneho paliva bude potrebné posledné
opatrenie tiež zrealizovať, ale v období keď už prevádzkové a ekonomické podmienky budú za
hranicou únosnosti napr. z dôvodu fyzického opotrebovania teplosmerných plôch v kotloch.

Graf č: 25
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NPV - výroba a distribúcia tepla
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Tabuľka č:60 Ekonomické ukazovatele pre spotrebu

Označenie
opatrenia

hydraulické
vyregulovanie
vnútorných okruhov
ÚK a TÚV

Zníženie
prevádzkových
nákladov R

Investičné
náklady Jt

Životnosť
z

Jednoduchá
doba
návratnosti nt

Diskontovaná
doba
návratnosti nz

NPV

IRR

[tis SKK/rok]

[tis SKK/rok]

[rok]

[rok]

[rok]

[tis
SKK/
rok]

[%]

3 141,0

5 687,4

15

1,81

2,03

21
198

55,15%

99,2

300,0

15

3,02

3,60

549

32,60%

1 521,6

9 646,7

15

6,34

9,19

3 377

13,37%

zateplenie objektov

67 646,6

457 456,7

30

6,76

10,12

304
094

14,54%

inštalácia
frekvenčne
riadených čerpadiel
do objektu

4 658,8

11 800,0

15

2,53

2,94

28
077

39,21%

realizácia
energetického
dispečingu objektu

3 953,4

26 351,6

15

6,67

9,90

7 488

12,41%

46 588,3

5 300,0

30

0,11

0,12

519
181

879,02
%

dôsledné opravy
poškodených
izolácií rozvodov
inštalácia
termostatických
ventilov

výmena okien
a dverí
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Z tabuľky vyplýva, že všetky opatrenia sú reálne.
Graf č: 26
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Tabuľka č:61 Ekonomické ukazovatele pre obnoviteľné zdroje
Zníženie
prevádzkový
ch nákladov
R

Investičné
náklady Jt

Životnosť
z

Jednoduchá
doba
návratnosti
nt

Diskontovaná
doba
návratnosti
nz

NPV

IRR

[tis SKK/rok]

[tis SKK/rok]

[rok]

[rok]

[rok]

[tis SKK/rok]

[%]

biomasa, 12 MW Sihly + prepojenie na
PK III

20 535,4

62 900,0

15

3,06

3,65

112 872

32,15%

Nový zdroj pre
Kýčerku, Hlušeh,
Martinkov potok a
sídlisko III 24 MW z
toho 12 MW
drevoštiepka a 12
MW plyn

38 935,4

161 000,0

15

4,14

5,22

172 267

23,11%

2 761,2

15 000,0

15

5,43

7,41

8 634

16,56%

3,44

3 969

33,99%

Označenie opatrenia

tepelné čerpadlá
cena na MW
geoterm, cena na
MW
slnečná energia, cena
na MW

nerealizovateľné
702,0

2 039,6

15

2,91
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Z tabuľky vyplýva, že všetky opatrenia sú reálne.Nižšia hodnota zníženia prevádzkových nákladov pri
využívaní biomasy vo Vh Sihly oproti novej Vh pre Kýčerku, je spôsobené v rozdielnou cenou
nahradzovaných palív.

Graf č: 27
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3.5.

Výber alternatívy na základe kriteriálneho hodnotenia jednotlivých navrhovaných
alternatív

Výberová matica
Výber najvhodnejšej alternatívy znamená ocenenie výhodnosti možných spôsobov jednania
z hľadiska cieľov, o ktoré riešiteľ usiluje. V našom prípade postupujeme takto:
Stanovenie kritérií rozhodovania a zostavenie rozhodovacej matice
V tomto kroku zvolíme kritéria na základe ktorých rozhodneme o vhodnosti tej ktorej
alternatívy. Tieto kritéria môžu byť kvantitatívne , alebo kvalitatívne. Jednotlivé kritéria oceníme buď
číselne , alebo slovne. Aby sme mohli jednotlivé kritéria porovnať musíme ich previesť na spoločnú
základňu. V našom prípade sme jednotlivé kritéria ocenili stupnicou od 1 do 100. Je možné zvoliť
ľubovolný počet kritérií. Zvolené kritéria však musia byť relevantné k danej problematike. Pre
kvantitatívne kritéria je hodnota prevedená na 100-bodovú stupnicu a následne ohodnotená podľa
pravidla:
•
•
•
•
•

hodnota prepočítaná na 100-bodovú hodnotu <= 20 - priradený počet bodov = 20
hodnota prepočítaná na 100-bodovú hodnotu >20 a súčasne <=40 - priradený počet bodov = 40
hodnota prepočítaná na 100-bodovú hodnotu >40 a súčasne <=60 - priradený počet bodov = 60
hodnota prepočítaná na 100-bodovú hodnotu >60 a súčasne <=80 - priradený počet bodov = 80
hodnota prepočítaná na 100-bodovú hodnotu >80 a súčasne <=100 - priradený počet bodov = 100

Pre kvalitatívne kritéria sme zvolili nasledovné pravidlá:
•
•
•
•
•

kritérium ohodnotené ako „veľmi nízke“ - priradený počet bodov = 100
kritérium ohodnotené ako „nízke“ - priradený počet bodov = 80
kritérium ohodnotené ako „stredné“ - priradený počet bodov = 60
kritérium ohodnotené ako „vysoké“ - priradený počet bodov = 40
kritérium ohodnotené ako „veľmi vysoké“ - priradený počet bodov = 20

Zostavená matica aj s bodovým ohodnotením je uvedená v prílohovej časti.
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Vzhľadom na to, že nie všetky kritéria sú rovnako dôležité, priradili sme jednotlivým kritériám
príslušné váhy, ktoré zohľadňujú ich dôležitosť. Váhy sme určili pomocou párového zrovnávania
jednotlivých kritérií.
Určenie váh je v prílohe č.10.
Vynásobením bodovej hodnoty váhami a následným sčítaním bodov pre jednotlivé varianty
určíme poradie výhodnosti jednotlivých variant. Variantu s najvyšším počtom bodov považujeme za
najlepšiu z hľadiska úžitkovosti.
Matica ocenená váhami je uvedená v prílohe č.11
Pri realizácií ľubovolného projektu sa vyskytujú riziká, ktoré je potrebné tiež zohľadniť. Pri
stanovení rizík a ich ohodnotenia postupujeme obdobne, ako pri stanovení matice prostej úžitnosti.
Bodovú hodnotu rizika predstavuje pravdepodobnosť, že k uvedenému riziku dôjde.
Zostavená matica rizík aj s bodovým ohodnotením je uvedená v prílohe č.12.
Vyhodnotenie výsledného efektu
Vyhodnotenie výsledného efektu je porovnanie váženej užitnočnosti a stupňa váženého rizika.
Tabuľka č: 62 Vyhodnotenie výsledného efektu

Opatrenie

Rozdiel

Podiel

%

Spolu

Celkové
poradie

hydraulické vyregulovanie vnútorných
okruhov ÚK a TÚV

1,0

2,0

1,0

4

1

zoradenie spaľovacích pomerov kotlov

3,0

1,0

3,0

7

2-3

inštalácia termostatických ventilov

2,0

3,0

2,0

7

2-3

dôsledné opravy poškodených izolácií
kotlov a rozvodov

4,0

4,0

4,0

12

4

realizácia energetického dispečingu
objektu

5,0

5,0

5,0

15

5

hydraulické vyregulovanie primárnych
aj sekundárnych okruhov

6,0

7,0

6,0

19

6

dôsledné opravy poškodených
izolácií rozvodov

8,0

6,0

8,0

22

7-8

inštalácia frekvenčne riadených
čerpadiel do objektu

7,0

8,0

7,0

22

7-8

prispôsobenie obehových čerpadiel
okamžitému odoberanému tepelnému
výkonu

9,0

9,0

9,0

27

9

výmena zastaralých kotlov a horákov
za zariadenia spĺňajúce súčasné
požiadavky

10,0

13,0

10,0

33

10

zateplenie objektov

12,0

11,0

12,0

35

11

zmena spôsobu dodávky TÚV –
výroba v mieste spotreby

13,0

10,0

13,0

36

11-12

výmena okien a dverí

11,0

14,0

11,0

36

11-12

biomasa, 12 MW - Sihly + prepojenie
na PK III

15,0

12,0

15,0

42

14

Nový zdroj pre Kýčerku, Hlušeh,
Martinkov potok a sídlisko III 24 MW z
toho 12 MW drevoštiepka a 12 MW
plyn

14,0

17,0

14,0

45

15
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výmena pôvodných tepelných
rozvodov za bezkanálové
predizolované

16,0

16,0

16,0

48

16

slnečná energia, cena na MW

17,0

15,0

17,0

49

17

tepelné čerpadlá cena na MW

18,0

18,0

18,0

54

18

0,0

0,0

150

19

geoterm, cena na MW

nerealizovateľn
é

Z uvedenej tabuľky je zrejmá výhodnosť jednotlivých opatrení podľa zvolených kritérií.

3. Závery a odporúčania pre rozvoj tepelnej energetiky na území obce
3.1. Odporúčania energetickej politiky SR
Od roku 2000 bola vykonaná pomerne rozsiahla reštrukturalizácia vo všetkých
najvýznamnejších spoločnostiach pôsobiacich v odvetviach energetiky. Jej vykonaním sa zvýšila
ekonomická efektívnosť, došlo k oddeleniu takých činností, ktoré nesúvisia s predmetom hlavnej
činnosti, zmenili sa vlastnícke vzťahy a znížil sa počet zamestnancov.
Dôležitým hospodárskym ukazovateľom je energetická náročnosť. V posledných rokoch bol
rast hrubého domáceho produktu sprevádzaný vyrovnanou spotrebou primárnych energetických
zdrojov (PEZ) a poklesom konečnej spotreby energie. Energetická náročnosť, ktorá je vyjadrená ako
podiel hrubej domácej spotreby energie a hrubého domáceho produktu, má od vzniku Slovenskej
republiky klesajúcu tendenciu.
Energetický sektor v roku 2003 dosiahol približne 2,5% podiel na tvorbe HDP.
Graf č: 28

Energetická náročnosť prepočítaná na paritu kúpnej sily postupne klesá, pričom v roku 2003
bola 1,9 krát vyššia ako bol priemer EÚ. Dôvodom je pretrvávajúci vysoký podiel priemyslu na tvorbe
hrubého domáceho produktu.
Graf č: 29
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Energetická náročnosť vyjadrená v parite kúpnej sily
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Spotreba primárnych energetických zdrojov na obyvateľa v SR zaznamenala mierny nárast
a v súčasnosti dosahuje cca 90 % priemeru krajín Európskej únie.

Graf č: 30

3.2. Odporúčaná alternatíva
Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky po schválení mestským zastupiteľstvom sa stáva záväzným
dokumentom mesta. Mesto má takto možnosť zlepšovať energetickú účinnosť v miestnych sektoroch
a zároveň takto prispieva k podpore stratégie znižovania spotreby a nákladov za energie. Pri riešení
tejto koncepcie je dominantná spotreba tepla a dostupnosť prvotných zdrojov energie palív pre výrobu
tepla.
Analýza územia zariadení na spotrebu tepla potvrdila veľkú koncentráciu potreby tepla na území
mesta. Preto súčasné zásobovanie z Vh SOTE je pre urbanistické riešenie mesta výhodné.
Výhodnosť charakterizujú:
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-

-

dosahovaný ukazovateľ tepelnej hustoty v meste je vyhovujúci pre uplatňovanie systému CZT
teplo je vyrábané z „domáceho“ prvotného paliva. Výroba tepla katastrálneho územia mesta je
v zdroji, ktorý má dostatočnú kapacitu pri plnení požiadaviek energetickej efektívnosti, ekológie,
prijateľnej ceny tepla a spoľahlivosti dodávky tepla
SCZT je v meste rozvinutá a v rokoch 2002 až 2006 progresívne modernizovaná so zlepšujúcimi
sa výsledkami v technicko-prevádzkových hodnotách (zníženie tepelných strát vo vonkajších
rozvodoch tepla, zvýšenie efektívnosti distribúcie a pod.). Prenosové kapacity rozvodu pre
súčasné spotreby vyhovujú s určitými rezervami. Vzhľadom na vývoj bytového fondu ako
hlavného odberateľa tepla zo SCZT je predpoklad pokrytia aj výhľadových požiadaviek na odber
tepla
Nakupované teplo vzhľadom na tepelnú hustotu odberu tepla znižuje počet lokálnych zariadení
spaľujúcich prvotné palivo (zemný plyn, uhlie, naftu...) v priestorovo-územných celkoch, znižuje
ich ekologickú záťaž a zabezpečuje pružnejšie a rýchlejšie reakcie na potreby odberu
Celkové priemerné náklady na zabezpečenie dopytu na odber tepla v súčasnosti predstavuje
niečo cez 12000 SKK/obyvateľ. Z porovnania je možné konštatovať, že je to dolná hranica
rozptylu. Maximálna hodnota intervalu je 54 tisíc SKK/obyvateľ. Táto skutočnosť vytvára priaznivé
prostredie pre riešenie ekonomicky zdôvodneného a ekologického únosného rozvoja územného
celku t.j. katastrálneho územia mesta v zásobovaní teplom.

Z infraštruktúrneho systému zásobovania teplom nepredstavuje úplný systém riešenia energetického
rozvoja. Pre optimálne modernizovanie a rozvíjanie energetických zdrojov a rozvodných systémov
v meste sa pri stanovení záväzných zásad a navrhovaných opatrení zohľadnilo využívanie aj ďalších
druhov palív a energie používaných pri výrobe tepla. Jedná sa hlavne o zabezpečenie zámerov
budúcej európskej energetickej politiky.

3.3. Stanovenie záväzných zásad využívania jednotlivých druhov palív a energie
Pri uplatňovaní rozvoja pri výrobe tepla, je potrebné uplatňovať strategické zásady. Jedná sa
o účinnosť využívania energetického využitia palív, konzistentnosť so životným prostredím
a zabezpečenie dostatočnosti. Uplatnením tejto stratégie stanovujeme záväzné zásady využívania
jednotlivých druhov palív a energie:
•
•
•
•

uprednostniť maximálne využitie domáceho hnedého uhlia a lignitu a biomasy
spaľovanie zemného plynu uprednostňovať v kondenzačných kotloch a pri ekonomickej
výhodnosti v kombinovanej výrobe tepla a elektriny
zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie (, biomasa, tepelné čerpadlá, slnečná
energia) zo súčasného využívania 1,8% na hodnoty ktoré sa štát zaviazal plniť v rámci dohôd
EU
ostatné druhy palív a energie len v nevyhnutných prípadoch (ak si to vyžaduje technologický
proces, bezpečnosť...)

3.4. Postupnosť krokov realizácie odporúčanej alternatívy
•
•
•
•

Vo Vh SOTE rozšíriť palivovú základňu o biomasu, prepojiť primárny rozvod do kotolne PK III
rekonštrukcia tepelných okruhov výmenníkových staníc a okrskových PK
rekonštrukcia pôvodných primárnych rozvodov na predizolovaný potrubný systém s cieľom
dosiahnuť zníženie tepelných strát a zníženie poruchových stavov
zvyšovanie energetickej efektívnosti v distribúcií tepla prostredníctvom modernizovaného
zariadenia centrálneho dispečingu ktorý bude monitorovať prevádzkové stavy a pružne
reagovať na požiadavky odberu tepla.

3.5. Návrh spôsobu financovania
Na základe predchádzajúcich statí môžeme konštatovať, že navrhnutá postupnosť opatrení
doporučenej alternatívy je reálna a možná. Z hľadiska finančných nárokov pre mesto nepredstavuje
z výnimkou obecných budov žiadne zaťaženie. Pre realizáciu opatrení pre obecné budovy navrhujeme
ich realizáciu prefinancovať formou účelových grantov. Pri využití finančných prostriedkov z účelových
grantov sa aj podstatne zlepší ekonomická výhodnosť investície.

3.6. Návrh záväznej časti koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike
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Cieľom koncepcie je zabezpečiť spoľahlivú, hospodárnu prevádzku pri „dobrej“ cene tepla. Je
potrebné pri tom zdôrazniť, že súčasnú cenu tepla z uhlia pozitívne ovplyvňuje situáciu v meste.
Obnoviteľné zdroje v rámci mesta túto situáciu môžu podporiť pri využívaní rôznych grantov, ale
hlavne tam kde sa teplo vyrába zo ZPN. Aj táto skutočnosť spolu s dodatočným inštalovaním výkonom
v súčasných zdrojoch tepla a prenosových kapacitách distribučných sieti tepla podporuje zachovanie
miestnych systémov zásobovania teplom s vhodnými realizáciami navrhovaných opatrení. Tieto sú
v súlade s Energetickou politikou SR aj so stratégiou rozvoja mesta, v ktorom aj pre budúce obdobie
zostane najväčší podiel výroby tepla zo ZPN a z uhlia. Realizácia využívania biomasy,slnečnej
energie bude znižovať objem závislosti na potrebe ZPN, čo bude mať vplyv na určitú stabilizáciu
cenového vývoja vo výrobe a dodávke tepla. Navrhovaná koncepcia je v kontexte so súčasnými
trendami zásobovania teplom, dáva odpoveď na dôležitú otázku, ako sa bude vyvíjať potreba tepla
v horizonte 15-20 rokov, optimisticky kalkuluje s možným potenciálom úspor. Neobmedzuje práva
odberateľov a investorov definované v zákone č. 657/2004 Z. z. Ich konanie je potrebné zosúladiť
s vyhláškou o energetickej efektívnosti budov. Rastúce ceny (ZP, el. energie) závislosť na vonkajších
dodávateľoch ako aj globálne otepľovanie vyžadujú nové investície do súčasnej infraštruktúry, ktoré
umožnia pokrývať dopyt po energiách v meste pri zabezpečení bezpečnej a stabilnej dodávky tepla
v meste. Je známe, že takéto ciele sú aj v Európskej energetickej politike. Z nich hlavný cieľ EU do
konca r. 2020 je zníženie spotreby energií o 20%. Koncepcia mesta Čadca vytypovala možné cesty
ako takýto cieľ nielen dosiahnuť, ale ho aj prekročiť a tým zároveň dosiahnuť pozitívne prínosy
s ohľadom na životné prostredie v meste.
Nahradenie Vh SOTE novým zdrojom tela – Vh palivo ZP a štiepka, pri predpokladanom uvedení do
prevádzky v roku 2011 ,vzhľadom na výšku investície ,jej odpisy ako aj ďalšie súvisiace náklady,
spôsobí, že cena tepla bude vyššia ako po realizácii opatrení vo Vh SOTE. Výhodnosť dokumentuje
tab.č.61 Ekonomické ukazovatele pre obnoviteľné zdroje..
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Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky

4. Prílohy

