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Projekt ten obejmuje zastąpienie kotłowni opalanej mazutem na kompaktowy zestaw przetwarzający 
energię w układzie kogenerującym zasilany gazem ziemnym w kompleksie budynków 
uzdrowiskowych na południu Czech. W wyniku modernizacji nastąpiło zmniejszenie zużycia energii 
pierwotnej o 32%, zmniejszenie  emisji dwutlenku węgla o 45% i redukcja zasadniczych substancji 
zanieczyszczających o 48%. Jedna czwarta kosztów  projektu była sfinansowana przez dotację ze 
środków budżetu państwa.  Dyskontowany okres zwrotu wynosi 9,7 lat. 
 
 

MIASTO 
 
Pierwsza pisemna wzmianka o mieście Třeboň pochodzi z  
1240 r. Třeboň położone jest na południu Republiki Czeskiej. 
Posiada prawie 9 tysięcy mieszkańców, zajmuje powierzchnię 
około 9 831 ha. 
Třeboň jest znane dobrze jako piękne historyczne miasto z 
wieloma zabytkami kultury. Są tu dwa znane uzdrowiska 
(“AURORA” i “BERTINY lázně”), a miasto usytuowane jest w 
bardzo atrakcyjnym turystycznie środowisku naturalnym. 
Třeboň położone jest w sercu obszaru chronionego 
krajobrazu “Třeboňsko”, który od 1977 roku znajduje się na 
liście UNESCO (rezerwat biosfery). 
 
Dane klimatyczne: 
 
Średnia roczna temperatura: 6,5-7,5 °C.  
Położenie: 430-440 m nad poziom morza. 
 
Średnie miesięczne temperatury: 
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Średnia temperatura 
powietrza (°C) 

-3,1 -1,9 1,4 6,9 11,8 15,3 17,6 16,5 12,9 7,7 1,7 -2,1

 
 

KONTEKST  
 
Kompleks budynków uzdrowiska AURORA powstał w roku 1975. Źródłem ciepła zarówno dla 
uzdrowiska AURORA jak i osiedla mieszkaniowego Hliník był centralny parowy system ciepłowniczy.   
W 1999 roku,  ze względu na wzrost strat energii, rozpoczęto przygotowania do kompleksowej 
modernizacji centralnego dwu-paliwowego, systemu grzewczego. 
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Została przyjęta strategia decentralizacji do dwóch mniejszych systemów  grzewczych na gorącą 
wodę – oddzielny dla celów uzdrowiskowych i dla komunalnych. W przypadku uzdrowiska AURORA 
uporano się również z dystrybucją ciepła i systemem konsumpcji przy jednoczesnym wprowadzeniu 
nowego źródła energii składającego się z jednostki wytwarzającej ciepło i prąd elektryczny. 
Prace rekonstrukcyjne zostały wykonane w 2000 r. przy wkładzie finansowym w wysokości 7,5 mln 
CZK ze środków Czeskiej Agencji Energetycznej i Państwowego Funduszu Środowiska. 
Energetyczne korzyści, które wynikły z projektu to spadek zużycia gazu ziemnego o 32% w skali roku. 

 
DOŚWIADCZENIE MIASTA 
 
Proces tworzenia partnerstwa  
 
Modernizacja systemu ogrzewania w uzdrowisku AURORA w Třeboň jest jednym z przykładów 
pokazujących zmiany na lepsze w zakresie zarządzania systemem ciepłowniczym w kąpielisku i 
miejscowości uzdrowiskowej w południowym regionie Czech. Partnerami finansowymi projektu była 
Czeska Agencja Energetyczna i Państwowy Fundusz Środowiska. SEVEn, Centrum Efektywności 
Energetycznej wraz z firmą K-project Dačice przygotowały model rozwiązania technicznego projektu 
na jego konstrukcyjnym poziomie. Na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez K-
project Dačice prace wykonane zostały przez przedsiębiorstwo STAVCENT Jindřichův Hradec. 
Głównymi dostawcami urządzeń technicznych byli: Johnson-Controls Company (systemy kontrolne), 
TH Ratíškovice (kotły – hot wather boilers), TEDOM (agregaty kogeneracyjne) i KLIMATEST Milevsko 
(system klimatyzacji). 
 
Dane techniczne  
 
Uzdrowisko AURORA w Třeboň oferuje 450 
miejsc dla pacjentów. Uzdrowisko zatrudnia 
300 pracowników personelu medycznego i 
technicznego. Rocznie przebywa tutaj około 
7700 kuracjuszy. 
Główną częścią przebudowy systemu 
ogrzewania było wykonanie nowego źródła 
ciepła ze zdolnością produkcyjną ciepła 5,48 
MWT i prądu 0,3 MWE. 
Agregaty kogeneracyjne  (patrz rys. obok- 2 x 
150 kWE, 2 x 226 kWT) współpracują  równolegle z siecią elektryczną pokrywając własne 

zapotrzebowanie na energię elektryczną uzdrowiska  i spełniając rolę 
awaryjnego  źródła energii. 
Przebudowa systemu ogrzewania uzdrowiska AURORA 
doprowadziła do zasadniczej redukcji zużycia energii o 32%, co 
odpowiada 420 tys. m3 gazu ziemnego rocznie (14 200 GJ). Przepływ 
dostarczanej energii i jej zużycie  w uzdrowisku jest pokazane na 
diagramie Sankey`a. 
 
 

 
KORZYŚCI I KOSZTY 
 
Ekonomiczne  
 
Modernizacja systemu grzewczego została przeprowadzona na podstawie projektu technicznego 
przygotowanego przez SEVEn. W 2000 roku przeprowadzone zostały prace modernizacyjne. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 30 milionów CZK. Państwowy Fundusz Środowiska i Czeska 
Agencja Energetyczna wsparły finansowo projekt w wysokości 7,5 miliona CZK. 
Całkowita oszczędność kosztów (w skład których wchodzi koszt paliwa i elektryczności, koszty 
osobowe personelu technicznego, serwisu, innych usług i koszty utrzymania) wynosi około 5 milionów 
CZK rocznie. Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych osiąga wartość 6 lat. Przy dyskontowaniu 
strumieni pieniężnych wydłuża się do 9,7 lat.  
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Środowiskowe 
 
Emisja podstawowych zanieczyszczeń 
została zredukowana o około 48%, a 
emisja CO2 o 45%. Ten wymierny efekt 
ekologiczny został osiągnięty w wyniku 
zainstalowania agregatu 
kogeneracyjnego oraz dzięki 
zastąpieniu ciekłego paliwa kopalnego 
(mazutu) gazem ziemnym. 
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WIĘCEJ INFORMACJI: 
 
Organizacja: SEVEn, The Energy Efficiency Center, o.p.s.  
Adres: Zizkova 12, Ceske Budejovice 370 01, Czech Republic 
Tel:  +420 386 350 443  
Fax: +420 386 350 370 
E-mail: seven@svn.cz
 
 
Przykład ten został opracowany przez SEVEn,  The Energy Efficiency Center, o.p.s. w 
ramach Programu RUSE. Program RUSE jest finansowany przez Komisję Europejską  (DG 
REGIO w ramach “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE, 2W0057N) w ramach programu 
INTERREG III C. 
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