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ANOTACE 

Diplomová práce popisuje projekt energeticky soběstačného ostrovního systému 

v konkrétní lokalitě Pionýrů – Moravské náměstí ve městě Uničov. Projekt zahrnuje návrh 

ostrovního provozu objektů zimního stadionu, základní školy a Městského kulturního 

zařízení. Práce popisuje technické řešení projektu, jeho ekonomiku a zabývá se také 

certifikací ostrovního provozu. V teoretické části práce je popsán energetický mix, nakládání 

s energiemi a potenciál rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie ve městě Uničov. 

V závěru je pak zhodnoceno dosažení stanovených cílů práce a potenciál realizace projektu 

v praxi.  

Klíčová slova 

Energeticky soběstačný ostrovní systém, ostrovní provoz, obnovitelné zdroje energie, 

energetický management, energeticky úsporná opatření, kogenerace, solární systémy, 

certifikace ostrovního systému. 

 

SUMMARY 

This thesis describes the project of self-sufficient island system in a specific location 

Pionýrů Street – Moravské Square in the Uničov town. The project includes a plan of the 

island operating of the following objects: ice stadium, elementary school and Municipal 

cultural centre. The thesis describes the technical arrangement of the project, its economy 

and also deals with the certification of the island operation. The theoretical part describes 

the energy mix, energy management and the potential for the development of the renewable 

energy sources in Uničov. At the end of the thesis, there is an evaluation of the given goals 

of this thesis achieved and the potential of putting this project into practice. 

Keywords 

Energy self-sufficient island system, grid operation, renewable energy sources, energy 

management, energy saving arrangements, cogeneration, solar systems, island system 

certification. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

CZT  Centrální zásobování teplem 

ČOV  Čistička odpadních vod 

EES  Electrical energy storage 

EU  Evropská Unie 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

DS  Distribuční soustava 

GJ  Gigajoul 

kW  Kilowatt 

kWh  Kilowatthodina 

MKZ  Městské kulturní zařízení 

MVE  Malá vodní elektrárna 

MW  Megawatt 

MWh  Megawatthodina 

NN  Nízké napětí 

OP  Ostrovní provoz 

OS  Ostrovní systém  

OZE  Obnovitelné zdroje energie 

PDS  Provozovatel distribuční soustavy 

PO  Provozní soubor (např. kogenerační jednotka, solární panely) 

PpS  Podpůrné služby 

RMě  Rada města Uničova 

SO  Stavební objekt (např. dešťová kanalizace, rozvod tepla) 

SyS  Systémové služby 

TCO  Total Cost of Ownership 

ÚEK  Územní energetická koncepce 

VN  Vysoké napětí 

ZMě  Zastupitelstvo města Uničova 
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1 ÚVOD 

 

Téma energeticky soběstačného ostrovního systému jsem si vybrala z několika 

důvodů. V podzimních komunálních volbách jsem se v Uničově stala zastupitelkou. Jedním 

z úkolů, které si nové vedení města v programovém prohlášení rady města dalo, je právě 

„provedení revize ekonomických dopadů provedených energetických úsporných opatření na 

budovách v majetku města“ [1]. Na výsledky provedené revize bychom chtěli dále navázat 

zpracováním projektu komplexního energetického managementu a postupně realizovat 

myšlenku energeticky soběstačného, zeleného města. Je však myšlenka zcela energeticky 

soběstačného města, tedy ostrovního systému o katastrální výměře  4 827 ha s 11 567 

obyvateli [2] technicky a ekonomicky uskutečnitelná? Dílčí odpověď by měla poskytovat 

tato diplomová práce. S jistotou víme, že nechceme jít pouze cestou realizace jednotlivých 

energeticky úsporných opatření, na která můžeme aktuálně čerpat peníze z dotačních 

programů. Chceme problematiku nakládání s energiemi posuzovat komplexně, s ohledem 

na dlouhodobou strategii Evropské Unie a Státní energetickou koncepci České republiky. 

Chceme stanovit plán úspor energie, podporovat obnovitelné zdroje energie a zaměřit se 

rovněž na klimatickou politiku města. Město Uničov by se mělo zabývat zpracováním 

územní energetické koncepce, která by stanovila cíle a zásady nakládání s energií pro 

stanovené období. S její přípravou je vhodné vyčkat na aktualizací státní a následně krajské 

energetické koncepce. 

 

Energetika patří mezi hlavní témata i na půdě Evropské unie. Podpora konceptu 

energetické unie, který si klade za cíl zvýšit bezpečnost dodávek energie, dokončit vnitřní 

trh s energií, zvyšovat energetickou účinnost, nízkouhlíkovou ekonomiku a podporu 

výzkumu a inovací [3], bude také hlavním cílem českého předsednictví zemí Visegradské 

čtyřky v období červenec 2015 – červen 2016. S projektem energetické unie souvisí také 

dotační programy, které umožní financování projektů. Nedílnou součástí našich úvah je také 

otázka obavy z hrozby blackoutu, dlouhodobého výpadku dodávek energií obecně a 

nedostatku kvalitní pitné vody. Dopady těchto hrozeb můžeme částečně zmírnit 

energetickou soběstačností pro město klíčových zařízení a budov, jakými jsou např. školy, 

zdravotnická zařízení a budovy schopné pojmout větší množství osob. 
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Problematice jsem se rozhodla věnovat také z důvodu, že hlavním motivem, které 

vedou investory k realizaci energeticky úsporných opatření, jsou ekonomické úspory. 

Jednotlivé kalkulace však obvykle nezahrnují další přidané hodnoty a hodnoty externalit. 

Investoři tak často realizují pouze stavební úpravy a výměnu stávajících zařízení za novější 

typy, které ale pracují na stejném principu. Jakou hodnotu pro město a jeho obyvatele má 

ale např. jistota, že město dokáže v případě výpadek dodávky energií zajistit svůj provoz? 

Jakou hodnotu má vize, že lidé mají díky využití obnovitelných zdrojů pro výrobu energie 

práci v místě bydliště, kde se energie vyrábí i spotřebovává? Ve své diplomové práci proto 

beru v úvahu také tato hlediska. 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

 

Cílem projektu je navrhnout komplexní řešení energeticky soběstačného ostrovního 

systému v konkrétní lokalitě Pionýrů – Moravské náměstí, zahrnující objekt zimního 

stadionu, základní školy se školní kuchyní a Městského kulturního zařízení v Uničově, jako 

podklad pro certifikaci ostrovního provozu.  

 

Dílčí cíle: 

 

- Popsat energetický mix ve městě Uničov a zhodnotit potenciál využití jednotlivých 

obnovitelných zdrojů energie. 

- Poukázat na limity současných běžně dostupných a využívaných technologií. 

- Při sestavování projektu vzít v úvahu výhody i omezení plynoucí ze zvolené lokality, 

jakož i z charakteru a využití v ostrovním systému zapojených budov. 

- Spočítat rámcové náklady na realizaci projektu s přihlédnutím k hodnotě externalit a 

vyčíslit ekonomickou efektivnost investice navrhovaných opatření. 

 

Na základě stanoveného cíle a dílčích cílů jsem formulovala následující hypotézy: 

 

1. Realizace energeticky soběstačného ostrovního systému v lokalitě Pionýrů – 

Moravské náměstí je za stanovených podmínek technicky proveditelná a možná. 

2. Navržený projekt ostrovního systému je při zahrnutí hodnoty externalit ekonomicky 

rentabilní a předpokládaná doba návratnosti nákladů je pro město akceptovatelná, 

resp. účelná vzhledem k životnosti prvků systému. 

3. Navržený projekt ostrovního systému je teoreticky schopen získat certifikaci 

ostrovního provozu. 
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3 ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝ OSTROVNÍ SYSTÉM 

3.1 VÝCHODISKA ÚVAH O ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉM 

OSTROVNÍM SYSTÉMU 

 

Zastávám názor, že zvyšování energetické efektivnosti musí být na prvním místě. 

Neměli bychom primárně automaticky počítat s tím, že naše nároky na energii porostou a 

hledat zdroje, kterými tuto poptávku pokryjeme. Světové zásoby fosilních paliv nejsou 

nevyčerpatelné. Navíc nejsme schopni ani při predikci konstantní spotřeby s jistotou určit, 

na jak dlouho vystačí. Tyto druhy paliv pro výrobu energie také není možné zajistit v místě 

spotřeby (město Uničov). Je nutné je dopravovat na místo, kde se jejich přeměnou vyrábí 

energie a tu poté dopravovat na místo konečné spotřeby, což je další z výrazně limitujících 

faktorů při využití jejich energetického potenciálu. Na druhou stranu je energie z fosilních 

paliv ekonomicky dostupná a máme k dispozici existující rozvodnou soustavu a zařízení pro 

její využití v místě spotřeby. Pokud by ale tento systém přestal být funkční, např. v důsledku 

dlouhodobého výpadku dodávky z jakékoliv příčiny, město Uničov nemá ve vlastnictví 

žádnou budovu, která by byla schopna zajistit jeho nouzový provoz a poskytla útočiště 

občanům města. 

 

Úvahy o decentralizaci zaznamenáváme v posledních letech zejména u dodávek 

elektřiny a tepla. Důvody pro tento krok jsou ekonomické, environmentální a politické. 

Podle údajů statistického úřadu Evropské Unie EUROSTAT se ceny elektřiny v roce 2014 

držely mírně pod úrovní roku 2010, ceny plynu mírně nad úrovní roku 2011 [4]. 

 

Tabulka 1: Ceny elektřiny a plynu účtované průmyslovým spotřebitelům v České republice (zdroj: EUROSTAT 1) 

                                                 

1 Přesná data pro rok 2014 nebyla ke dni 10. 4. 2015 k dispozici, proto uvádím pouze porovnání s rokem 2010, 

resp. 2011, jež se výši cen za danou komoditu blíží. Hodnoty pro „průmyslové spotřebitele“ jsem zvolila 

z důvodu, že spotřeba odběrných míst v majetku města patří podle mého názoru do této kategorie spíše, než do 

kategorie „domácnosti“. 
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Z grafického znázornění vývoje cen je ještě jasněji zřejmé, že vývoj cen obou komodit není 

stabilní a možnost predikce je limitovaná. V dalších částech teoretické části práce se budu 

primárně zaměřovat na elektřinu, neboť tato je z hlediska energetiky klíčová, je podle mého 

názoru nejdůležitějším sekundárním zdrojem energie. 

 

Graf 1: Graf vývoje ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (EUR / kWh) (zpracováno v programu MS Excel) 

 

Graf 2: Graf vývoje ceny plynu pro průmyslové spotřebitele (EUR / GJ) (zpracováno v programu MS Excel) 

 

V souvislosti s pojmem decentralizace hovoříme často o alternativních, nebo 

obnovitelných zdrojích energie. Obnovitelné zdroje energie definuje zákon č. 165/2012 
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Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v §2, písm. a) jako 

obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního 

záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, 

energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie 

bioplynu [5]. Nejistota na trhu nepřeje investicím s dlouhodobou návratností, mezi něž patří 

i investice do obnovitelných zdrojů energie. Směrnice 2009/28/ES však stanovuje povinnost 

původu 20% podílu spotřeby energie EU z obnovitelných zdrojů. Podle dat Eurostatu byl 

v roce 2013 podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů na hrubé 

spotřebě elektřiny v České republice 12,4 % [6]. Zavázali jsme se, že do roku 2020 bude 

z obnovitelných zdrojů energie kryto 13 % konečné spotřeby energie [7]. Decentralizace a 

využití obnovitelných způsobů energie tak bezesporu patří a bude patřit mezi současné 

environmentalistické trendy. 

 

Částečná řešením investiční nákladnosti je vhodná dotační politika státu, resp. 

nižších územně samosprávných celků. V důsledkem chybného nastavení dotační politiky, 

resp. nesmysluplného nastavení výkupních cen v minulosti ale došlo k tomu, že se zejména 

fotovoltaika stala výnosným obchodem. Podle mého názoru by dotace měly směřovat 

primárně do oblasti výzkumu, aby tak došlo ke zvýšení efektivity získávání energie 

z obnovitelných zdrojů a snížení cen technologií. 

 

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011 se Německo rozhodlo odstavit 

své jaderné elektrárny a posílilo investice do obnovitelných zdrojů energie. Po roce 2010 

zaznamenal ČEPS, který zajišťuje provoz elektroenergetické přenosové soustavy, nárůst 

neplánovaných tranzitních toků ze severu Německa na jih, na velkou vzdálenost. Problémy 

způsobují parky větrných elektráren koncentrované na malém území. Ke vzniku kritických 

přetoků přispívá také zvýšený výkon fotovoltaických elektráren v Německu a způsob 

obchodování s elektřinou. Elektřina teče cestou nejmenšího odporu a vyhne se tedy přetížené 

vnitroněmecké síti, jak znázorňuje obrázek tranzitních toků elektřiny. Na území České 

republiky by tyto přetoky mohly být jednou z příčin blackoutu, tedy výpadku dodávky 

elektřiny [8]. 
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Obrázek 1: Tranzitní toky elektřiny ve střední Evropě (zdroj: ČEPS) 

3.2 SMART GRIDS 

 

Hrozbu blackoutu můžeme zmírnit investicemi do přenosové soustavy, do jejího 

posílení a modernizace. K předcházení blackoutu a stabilizaci elektrizační soustavy by 

mohly přispět Smart Grids, neboli inteligentní sítě [9]. Smart Grids jsou elektrické sítě, 

které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. „Základním 

principem Smart Grids je vzájemná obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji 

elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli o okamžitých možnostech výroby a spotřeby 

energie“ [10]. 

 

Základní znaky Smart Grids: 

- plná automatizace sítě formou digitálního řídícího a kontrolního monitoringu za 

účelem měření, řízení a regulace, zahrnující automatické obnovení při poruše; 

- plné začlenění zákazníků a jejich vybavení inteligentními elektroměry, což umožňuje 

flexibilní účtování tarifů podle aktuální situace v síti a zákazníci tak mohou efektivně 

řídit spotřebu; 

- adaptace na různé způsoby výroby elektřiny umožňuje efektivní zapojení 

decentralizovaných zdrojů (např. obnovitelných zdrojů), podporu chytrých 

domácností, elektromobility a dalších aplikací [10] [11]. 
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Jednotlivé Smart Grids jsou rozděleny na menší oblasti, Smart regiony. Smart 

region je jako pilotní projekt společnosti ČEZ vybudován a testován v mikroregionu 

Vrchlabí (lokalita Liščí kopec) [12]. V tomto projektu Smart Region se testuje provoz 

inteligentních elektroměrů, využití IT technologií k řízení sítě, zapojení lokální kogenerační 

jednotky a testuje elektromobilita. Cílem je také testování režimu ostrovního provozu. 

Chytrý region skupiny ČEZ je součástí Evropského projektu moderních chytrých sítí 

Grid4EU [13] [14].  

Obrázek 2: Schéma projektu Smart region Vrchlabí (zdroj: Grid4EU) 

3.3 OSTROVNÍ SYSTÉM 

 

Ostrovní systémy, nebo tzv. grid-off Lapčík definuje jako „systémy nezávislé na 

rozvodné síti“ [15]. O těchto systémech hovoříme především v souvislosti s výrobou a 

dodávkou elektrické energie, jsou instalovány tam, kde není účelné budovat elektrickou 

přípojku. V posledních několika letech se termín vžil také pro ostrovní domy, které se dnes 

staví nejen z důvodu úspory provozních nákladů, ale také snaha o šetrnost k životnímu 

prostředí. Obecně je možné ostrovní systém definovat jako systém, který je nezávislý na 

jednom, nebo více energetických zdrojích a vodě poskytovaných veřejnou rozvodnou sítí. 

Naše legislativa hovoří o ostrovním systému nejčastěji v souvislosti se stavem nouze 

v elektroenergetice.  Ostrovní systémy jsou také označovány jako podpůrné služby. 

Podpůrné služby (PpS) jsou prostředky pro zajištění systémových služeb (SyS) [16]. Jsou 

definovány jako činnosti fyzických nebo právnických osob pro zajištění provozování 

elektrizační soustavy a pro zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny. 
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Abychom zajistili ostrovní provoz, je nejdůležitější dostupnost zdroje pitné vody. 

Dále musíme vyřešit zásobování elektřinou a teplem. Nutné je zejména správné 

nadimenzování zdrojů a akumulačních jednotek, a jejich vzájemné propojení v systému, aby 

dodával dostatek energie a zároveň generoval co nejmenší nevyužité přebytky, které by byly 

zmařeny. V energeticky soběstačném ostrovním systému je také potřeba položit si otázku, 

jak naložit s vyprodukovaným odpadem. Je tedy třeba se současně zabývat využitím odpadu 

jako suroviny a opětovným plnohodnotným využitím vytříděného materiálu. Primárně je 

vhodné zaměřit se na nákup větších a ekonomicky výhodnějších balení, nakupovat zboží 

s důrazem na minimalizaci zejména nešetrného obalového materiálu a nakupovat zboží 

v recyklovatelných obalech. 

 

Pro účely své diplomové práce jsem se rozhodla popsat technologii energeticky plně 

soběstačného ostrovního systému, navrhnout projekt možného technického řešení a rámcově 

spočítat ekonomiku projektu, aby tak mohl sloužit jako podklad pro pozdější certifikaci 

energeticky soběstačného ostrovního provozu. Do systému jsou ale také zapracovány prvky 

Smart Grids, protože jedině takto bude dosaženo jeho maximální efektivity při použití 

dostupné technologie. Prvky chytré sítě by měly zajistit, že výroba energie jednotlivými 

zdroji systému bude reagovat na požadovanou spotřebu. V uvažovaném energeticky 

soběstačném ostrovním systému chci využít výhradně obnovitelných zdrojů energie, aby tak 

splnil podmínku funkčnosti i v případě výpadku dodávek surovin.  
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4 ENERGETICKÝ MIX VE MĚSTĚ UNIČOV 

4.1 NAKLÁDÁNÍ S ENERGIEMI – MĚSTO UNIČOV JAKO VLASTNÍK 

  

Podle zákona 318/2012 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcí vyhlášky č. 480/2012, o energetickém auditu a energetickém posudku §2, odst. 2 

vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým 

organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství 

energetický audit od celkové roční spotřeby energie 1 500 GJ [17]. Energetický audit 

definuje zákon 318/2012 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, § 2, 

písm. n) jako „písemnou zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni 

využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a 

energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky 

efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně 

doporučení k realizaci“ [18]. 

 

Město jako vlastník a správce majetku realizuje nejčastěji na základě provedených 

energetických auditů zejména energeticky úsporná opatření stavebně-technického 

charakteru. Pokud je to účelné, využívá možnosti výměny technických zařízení za nová, 

fungující na stejném principu. Na realizaci energeticky úsporných opatření se vždy snaží 

získat dotaci, některá realizovaná opatření se kryjí s plánem běžné údržby.  Město pro 

energetické zásobování svých objektů nevyužívá alternativní zdroje energie, ačkoliv některé 

z energetických auditů jejich zapojení v konkrétních variantách projektů v některých 

případech doporučují.  

4.1.1 Elektřina a plyn 

Sledování spotřeby elektřiny a plynu a evidenci nákladů na energie provádí město 

nyní prostřednictvím komoditního portálu EnergyBroker, který je provozovaný společností 

ENSYTRA s.r.o., prostřednictvím níž byly v roce 2013 vybráni dodavatelé elektřiny a plynu.  

„Jedná se o nástroj energetického managementu, díky němuž lze sledovat a vyhodnocovat 

energetická data, kontrolovat správnost dodavatelských faktur za energie, sledovat a 

vyhodnocovat realizovaná technická úsporná opatření na jednotlivých odběrných místech, 

kvalifikovaně stanovovat předpokládané náklady na každé odběrné místo“ [19]. Smlouva na 
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dodávky elektřiny a plynu je nyní sjednána do 30. 6. 2015. Tento systémem zajištění 

dodávek je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zadavateli plně 

vyhovuje. Osvědčil se postupný nákup komodit, jímž je možné diverzifikovat 

riziko jednorázového nákupu elektřiny, nebo zemního plynu v nesprávném období a 

optimalizovat tak cenu nákupu pro zákazníka. „Postupný nákup energií je režim, kdy 

dodavatel energií specifikuje svoji maržovou přirážku k ceně daného velkoobchodného 

produktu hodnotou násobícího nebo sčítacího koeficientu“ [20].  

 

Město začalo nejdříve s centrálním nákupem elektřiny pro sebe a své organizace, s 

centrálním nákupem plynu máme zatím jednu zkušenost. Roční spotřeba elektřiny činí 767, 

183 MWh v hodnotě 930 627 Kč (v cenách roku 2014) a roční spotřeba plynu činí 5 665 

MWh v hodnotě 4 067 248 Kč (v cenách roku 2014) [19]. Organizacím města je ponechána 

možnost rozhodnout se, zda se do systému centrálního nákupu zapojí, či nikoliv, záleží také, 

zda a na jak dlouho jsou subjekty vázány smlouvou s jiným dodavatelem. Např. mateřská 

škola se zapojila do aukcí zemního plynu, elektřinu má zatím řešenu samostatně. V  období 

1. 1. 2012 – 31. 3. 2013 zvítězila v soutěži o zakázku dodávku elektřiny CENTROPOL 

Energy, a.s., v následujícím období 1. 4. 2013 - 30. 6. 2015 zvítězil CENTROPOL Energy 

s.r.o. pro hladinu VN a Bicorn s.r.o. (později přejmenován na Right Power Energy s.r.o.) pro 

hladinu NN. Pokud by ceny elektřiny zůstaly neměnné, je spočítáno, že pro město centrálním 

nákupem ušetřilo třetinu nákladů. Pro dodávky plynu proběhl zatím jediný nákup, a to pro 

období 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015, přičemž vítězným dodavatelem se stal Pragoplyn a.s. (nyní 

Pražská plynárenská a.s.). 

 

Ke sjednocení termínu nákupu elektřiny i plynu dojde až nyní. Hodnota plánované 

zakázky na dodávky elektřiny a zemního plynu činí zhruba 5 000 tis. Kč, délka trvání 

budoucích smluv byla stanovena na 2, 5 roku s ohledem na současný vývoj cen předmětných 

komodit. Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Uničov a jeho příspěvkové 

organizace již 3. rokem řešíme nákupem elektřiny na komoditní burze. Na základě zjištěné 

minulé spotřeby na odběrných místech, které budou do sdružené dodávky elektrické energie 

zapojeny, se bude jednat přibližně o 1719 MWh ročně, přičemž 1642 MWh je spotřebováno 

na 160 odběrných místech nízkého napětí a o 77 MWh na 1 odběrném místě vysokého 
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napětí2. Sdružené služby dodávky zemního plynu jsou v Uničově řešeny stejným způsobem, 

jako dodávky elektřiny. Pro příští období byla vypočítána předpokládaná spotřeba na 57 

odběrných místech přibližně 7 762 MWh ročně.3, 4 

 

Dodávky elektřiny a plynu jsou v aktuálním období zajišťovány touto cestou celkem pro 221 

odběrných míst těchto organizací: 

- Město Uničov, 

- BYTPOL UNI s.r.o., 

- ZŠ Haškova, ZŠ Pionýrů, ZŠ U Stadionu, MŠ Uničov, 

- Centrum sociálních služeb Uničov, 

- Městské kulturní zařízení Uničov, 

- Technické služby Uničov, spol. s r.o., 

- Tenisový klub Gymnázium Uničov, 

- Sbor dobrovolných hasičů Horní Sukolom a Benkov, 

- Klub rekreačního sportu Uničov. 

4.1.2 Teplo 

Centrální zásobování teplem v Uničově zajišťuje správce tepelných zařízení, 

společnost VYTEP Uničov s.r.o. Pro výrobu tepla využívá jako palivo zemní plyn spalovaný 

v 29 kotelnách ve správě společnosti VYTEP Uničov s.r.o. V únoru 2015 začala 

rekonstrukce kotelny, na Nemocniční ulici, jež zásobuje teplem značnou část domácností 

v Uničově. Tato kotelna bude rozšířena o kogenerační jednotku. Palivem pro kombinovanou 

výrobu zůstane i nadále zemní plyn, jehož využití je při současném vývoji ceny této 

                                                 

2 Zdroj interní tabulka Majetkoprávního odboru města Uničova vycházející ze spotřeb dle faktur dodavatele 

elektřiny za rok 2012, 2013 a došlých faktur 2014 k 31. 3. 2015 sloužící jako podklad pro zadání veřejné 

zakázky Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Uničov a jeho příspěvkové organizace – 

dostupná z www: <https://www.profilzadavatele-

vz.cz/vlozene_dokumenty/58h1cohqf932cbmucdtpm91lu4_1426145229_Oduvodneni%20Unicov_elektrina.

pdf> 
3 Zdroj interní tabulka Majetkoprávního odboru města Uničova vycházející ze spotřeb dle faktur dodavatele 

elektřiny za rok 2012, 2013 a došlých faktur 2014 k 31. 3. 2015 sloužící jako podklad pro zadání veřejné 

zakázky Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Uničov a jeho příspěvkové organizace – dostupná 

z www: < https://www.profilzadavatele-

vz.cz/vlozene_dokumenty/4nkk8s6fp10k9jiufv36flttp1_1426145896_Oduvodneni%20VZ%20Unicov_plyn.

pdf> 
4 Spotřeba plynu se nejčastěji udává v gigajoulech (GJ), podle regulatorních vyhlášek je odebraný plyn 

účtovaný v MWh a pro potřeby jeho nákupu na komoditní burze je tudíž nutné uvádět tuto hodnotu. Převodní 

vztah: 1 MWh = 3,6 GJ (tedy 5544 MWh = 19958,4 GJ). 
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komodity dle vyjádření předsedy představenstva MAR-TECH HOLDING a.s., jehož je 

VYTEP Uničov s.r.o. součástí, pro provozovatele kotelny výhodné5. Některé kotelny jsou 

ve správě společnosti BYTPOL UNI s.r.o., či společenstev vlastníků bytových domů. 

 

Středisko Uničov6 odebralo v roce 2012 dle vyhodnocení odečtů měřičů k 31. 12. 

celkem 60 589, 86 GJ tepla, což je cca o 4 % méně, než předpokládal plán pro rok 2012. 

Jednotková cena tepelné energie k 1. 1. 2012 včetně 14% DPH činila 660, 80 Kč/GJ, 

skutečná průměrná cena tepelné energie v roce 2012 včetně DPH činila 605, 38 Kč/GJ [21]. 

V roce 2013 odebralo středisko Uničov7 59 982, 12 GJ tepla, jednotková cena tepelné 

energie k 1. 1. 2013 včetně 15% DPH činila 621, 00 Kč/GJ, skutečná průměrná cena 627, 

51 Kč/GJ [22]. V roce 2013 se tedy zvýšila cena tepla dodávaného společností VYTEP 

Uničov s.ro. na 102,8 % oproti roku 2012 (tj. meziroční růst o 2, 8 %8).  Přílohou diplomové 

práce I. je graf porovnání výroby tepelné energie za roky 1995 – 20149. 

4.1.3 Pitná voda 

Pitná voda není energií ve smyslu zákona 460/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií 

ve znění pozdějších předpisů. Patří ale mezi dodávky, jejichž spotřebu je účelné sledovat 

stejně jako spotřebu energií. Pro potřeby projektu energeticky soběstačného ostrovního 

systému se budu zabývat i odpadní vodou, dešťovou i splaškovou. Na základě Smlouvy o 

nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. března 2000, v 

platném znění, provozuje v Uničově většinu vodovodní a kanalizační sítě v majetku VHS 

Olomouc a.s. společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Skupinový vodovod 

(prameniště Haukovice a Brníčko, úpravna vody Šibeník) zásobuje pitnou vodou Uničov a 

místní části Benkov, Brníčko, Renoty a Střelice [23]. Věžový vodojem Šibeník o kapacitě 

1000 m3 a zásobuje distribuční síť města Uničova, místní část Brníčko a přilehlou obec 

Želechovice. Z vodojemu Benkov o kapacitě 2 x 1 000 m3 se distribuuje pitná voda pouze 

                                                 

5 Vyjádření předsedy představenstva MARTECH HOLDING a.s., jehož je VYTEP UNIČOV s.r.o. součástí, 

na jednání Komise investiční a koncepce rozvoje města Rady města Uničova dne 19. 2. 2015, kde bylo o této 

problematice diskutováno. 
6 V roce 2012 se jednalo o 30 odběrných míst v lokalitě Uničov. V průběhu roku 2012 došlo k ukončení odběru 

u 1 odběrného místa s ročním odběrem 250 GJ. Na konci roku 2012 evidovala společnost VYTEP Uničov 29 

odběrných míst v předmětné lokalitě. 
7 V roce 2013 se jednalo o 29 aktivních smluvních odběratelů v lokalitě Uničov.  
8 Počítáno s cenami bez DPH. 
9 Zdroj: Výroční Zpráva a stavu tepelného hospodářství Uničov za rok 2014 VYTEP Uničov s.r.o. 
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do místních částí Benkov, Střelice a Renoty. V roce 2011 začala výstavba vodovodu SOMU 

sever, který zásobuje Novou Dědinu, Dolní Sukolom a Horní Sukolom. MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ a.s. provozuje také vodovod Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o., 

pro zásobování Dětřichova. Stávající jímací vrty kapacitně vyhovují a s dostatečnou 

rezervou pokryjí spotřebu města do roku 2030. 

 

Skutečná cena pitné vody a odpadní vody účtovaná v obou sledovaných letech 

odpovídala kalkulované. Cena pitné vody účtovaná MORAVSKOU VODÁRENSKOU a.s. 

v roce 2012 byla včetně 14% DPH 35, 34 Kč/m3 [24], v roce 2013 včetně 15% DPH 36, 59 

Kč/m3 [25]. Cena pitné vody pro místní část Dětřichov účtovaná Vodohospodářskou 

společností Čerlinka s.r.o. byla v roce 2012 26, 46 Kč/m3 včetně 14% DPH [24] a v roce 

2013 27, 97 Kč/m3 včetně 15% DPH [26]. U MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a.s. došlo 

k nárůstu o 2, 6 %, u Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. o 9, 9 %10. 

4.1.4 Odpadní voda 

V Uničově je vybudovaná jednotná kanalizace s městskou je mechanicko – 

biologickou ČOV umístěnou jižně od zástavby na pravém břehu Oskavy. ČOV Uničov má 

kapacitu 160 l/s na mechanický stupeň čištění, na biologický stupeň natéká 115 l/s [27]. 

Kapacita ČOV je dostatečná i při dalším rozvoji města a odkanalizování místních částí. Na 

ČOV jsou odváděny také splaškové vody z místí části Brníčko. MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ a.s. provozuje také dešťové kanalizace Benkov, Střelice, Renoty, 

Dětřichov, Horní Sukolom a Dolní Sukolom, které jsou v majetku města Uničova [28]. Jejich 

technický stav a umístění neumožňuje využití pro odvod splaškových vod. Likvidaci 

splaškových odpadních vod v místních částech Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová 

Dědina, Benkov, Střelice, Renoty a Dětřichov řeší dosud jejich obyvatelé ve vlastní režii. Je 

zpracována projektová dokumentace, záměrem je odkanalizování odpadních vod z obcí 

Benkov, Dětřichov, Renoty a Střelice pomocí podtlakové kanalizace a obce Renoty jednou 

hlavní podtlakovou větví na městskou ČOV Uničov. Plánovaný termín realizace projektu 

byl do roku 2015. Někteří občané nedali v minulosti souhlas se zápisem věcného břemena 

ve prospěch přípojky, což byl jeden z důvodů, proč k realizaci dosud nedošlo. Město Uničov 

nyní zvažuje i jiná řešení, např. podporu výstavby domovních ČOV. 

                                                 

10 Počítáno s cenami bez DPH. 
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Cena odpadní vody pro rok 2012 včetně 14% DPH činila 40, 34 Kč/m3 [29], pro rok 

2013 včetně 15% DPH 41, 94 Kč/m3 [25]. Došlo tedy k meziročnímu zvýšení o 3, 1 %11.  

Od roku 2007 činí výše stočného v místních částech Uničova12 11 Kč/m3 včetně DPH. Za 

odpadní vodu můžeme považovat také srážkovou vodu, která je odváděna do kanalizace. 

Tuto platbu upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 428/2001 (nyní novelizována č. 48/2014), která 

definuje způsob výpočtu. Pro sledované období 2012 a 2013 se výpočet provádí způsobem 

uvedeným v §31, odst. (1) „podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 vyhlášky na základě 

dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace, 

zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle 

druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze 

č. 16“ [30]. 

4.1.5 Obnovitelné zdroje 

Město pro energetické zásobování svých objektů nevyužívá alternativní zdroje 

energie, ačkoliv některé z energetických auditů jejich zapojení v konkrétních variantách 

projektů v některých případech doporučují. Na území města ve veřejných budovách fungují 

však 2 projekty realizované Olomouckým krajem v jím vlastněných objektech Gymnázia 

Uničov a Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Uničov. 

 

Od roku 2008 je v provozu fotovoltaický systém pro přímou přeměnu absorbovaného 

slunečního záření na elektrickou energii na střeše tělocvičny Gymnázia Uničov. Motivem 

pro jeho instalaci byla demonstrace možností přímé výroby elektřiny s využitím OZE.  

Systém sestává z 24 kusů fotovoltaických panelů o rozměrech 1600 x 800 mm s celkovým 

instalovaným výkonem 4,32 kWp. Získaná energie je dodávána do distribuční sítě přímo 

v objektu gymnázia. Součástí je také zařízení pro sběr a dálkový přenos dat se zobrazovací 

jednotkou, na které je možné i online přes internet sledovat okamžitý výkon sytému, 

celkovou dodanou energii od jeho instalace a snížení emisí CO2. Investice Olomouckého 

                                                 

11 Počítáno s cenami bez DPH. 
12 Součástí města Uničov je osm přidružených obcí (místních částí), jež byly připojeny k Uničovu po roce 

1960: Horní Sukolom, Dolní Sukolom, Brníčko, Nová Dědina, Benkov, Střelice, Renoty a Dětřichov. 
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kraje činila 936 000 Kč, předpokládaný roční výnos z prodeje elektřiny byl odhadnut na 40 

– 60 000 Kč [31]. 

 

V areálu SOŠ a SOU Uničov byly v roce 2011 instalovány dva kotle o jmenovitém 

tepelném výkonu 225 kW a 48 kW na dřevní pelety, které jsou ze skladu pelet dopravovány 

šnekovými dopravníky. Školní areál byl původně vytápěn z centrální kotelny třemi 

elektrokotli přes akumulační nádrže. Důvodem pro změnu systému vytápění byla snaha o 

snížení nákladů na vytápění. Spotřeba pelet je závislá na jejich druhu, vlhkosti a také od 

provozních hodin. Při instalaci zařízení bylo spočítáno, že za topnou sezonu bude při 

výhřevnosti 16, 5 MJ/kg potřeba cca 98, 8 tun pelet [32]. Společně s provedením zateplení 

půdních prostor, opláštění, výměny oken a dveří byla investice Olomouckého kraje více než 

16 000 tis. Kč, 12 100 tis. Kč bylo čerpáno z Operačního programu Životní prostředí. Úspory 

činí v závislosti na potřebě tepla v daný rok kolem milionu korun ročně. 

4.2 NAKLÁDÁNÍ S ENERGIEMI – MĚSTO VE VZTAHU K CIZÍM 

SUBJEKTŮM 

  

Dle dat získaných ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Českého statistického úřadu je 

v Uničově 4 632 obydlených bytů a 1 524 obydlených domů. Jejich technickou vybavenost 

zobrazuje následující tabulka.  

Tabulka 2: Technické vybavení obydlených bytů a technická vybavenost obydlených domů v Uničově (zdroj dat: ČS [33], 

zpracováno v programu MS Excel) 

Město již více než 10 let nabízí svým občanům možnost získání půjčky z Fondu 

rozvoje bydlení za zvýhodněných podmínek. Prostředky mohou být využity na zajištění 

likvidace odpadních vod v rodinných domech v místních částech, obnovu fasády, obnova 

střechy, krytiny, konstrukce a výměna oken a vchodových dveří domu. Tato opatření 

přispívají k energetickým úsporám, město však jejich prokazatelnost nepožaduje.  
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4.2.2 Elektřina a plyn 

Nákup elektřiny a plynu (pokud jej využívají) si zajišťují domácnosti i podnikatelské 

subjekty sami. V roce 2013 vedení města zvažovalo možnost zapojení občanů a 

podnikatelských subjektů na území města do společných elektronických aukcí energií. Tento 

návrh ale nebyl Radou města Uničova přijat, zejména z důvodu možných obav ze zafixování 

nevýhodných cen a z následných stížností zapojených občanů a podnikatelských subjektů na 

případné méně výhodné podmínky, než by v budoucnu nabízel otevřený trh.  

4.2.2 Teplo 

Dle dat získaných ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Českého statistického úřadu je 

ze 4 632 obydlených bytů (pro obydlené domy nejsou data k dispozici) vytápěno 2 029 

z kotle mimo dům, 125 uhlím, koksem nebo uhelnými briketami, 1 810 plynem, 125 

elektřinou a 176 dřevem [33]. Centrální zásobování teplem v Uničově zajišťuje společnost 

VYTEP Uničov s.r.o. a další správci kotelen, jak je popsáno výše. Na centrální vytápění jsou 

připojeny zejména panelové domy (nová sídliště), byty v cihlových domech na starém 

sídlišti a některé rodinné domy jsou nejčastěji vybaveny kombinovanými kotli na plyn. 

V průběhu roku 2013 byl společností VYTEP Uničov s.r.o. přijat do správy další odběr 

s plánem 1 205 GJ/rok. Tato domovní kotelna vytvořila v Uničově druhou cenovou lokalitu 

s jednotkovou cenou tepelné energie k 1. 7. 2013, kdy byla kotelna přijata do správy, včetně 

15% DPH 493, 40 Kč/GJ. V roce 2013 tato kotelna odebrala 269, 63 GJ. Podle údajů ze 

Zprávy o stavu tepelného hospodářství Uničov za rok 2014 činil průměrný odběr v roce 2012 

24, 04 GJ (cena 14 553, 33 Kč), v roce 2013 23, 80 GJ (14 934, 73 Kč) a v roce 2014 20, 71 

GJ (13 436, 86 Kč)13. 

 

V posledních několika letech byly iniciovány snahy společenství majitelů některých 

bytů o odpojení od centrálního vytápění a zřízení vlastního zdroje, ale beze změny paliva 

(zemní plyn). V roce 2014 povolil BYTPOL UNI s.r.o., jako správce městského bytového 

fondu jednomu ze svých nájemníků vytápět předmětný byt krbovými kamny na tuhá paliva 

za podmínky, že na vlastní náklady zajistí vyvložkování nepoužívaného komína. V těchto 

domech v lokalitě starého sídliště jsou původní komíny, které se však nevyužívají, obyvatelé 

používají k vytápění a ohřevu vody kombinované kotle různých typů.  

                                                 

13 Uvažujeme byt o velikosti 60 m2 ve střediscích spravovaných VYTEP Uničov s.r.o. 
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4.2.3 Pitná voda a odpadní voda 

Jak bylo popsáno výše, možnost vodovodní přípojky je v současné době dostupná 

prakticky pro všechny subjekty na území města i všech místních částí. Vlastní zdroje 

užitkové vody mají Technické služby Uničov, vlastní zdroj užitkové i pitné vody má firma 

UNEX a závod TEKRO v Nové Dědině [27]. 

 

V roce 2013 byla zpracována studie posouzení vhodnosti vybraných způsobů 

likvidace splaškových odpadních vod z hlediska hydrogeologického a hydrologického 

charakteru jednotlivých lokalit v místních částech města Uničova s výjimkou Brníčka, které 

je napojené na městskou ČOV, jak jsem popsala výše. Uvažována byla možnost domovních 

ČOV s možností vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových, přečištěných 

odpadních vod do vod podzemních, nebo akumulací splaškových vod do jímky na vyvážení.  

4.2.4 Obnovitelné zdroje 

Město v současné době nemotivuje soukromé osoby a podnikatele žijící nebo 

podnikající na jeho území k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dle dat Energetického 

regulačního úřadu, poskytnutých na vyžádání dne 17. 4. 2015, o vydaných licencích, bylo 

zjištěno, že kromě výše popsaného fotovoltaického systému na budově Gymnázia Uničov 

bylo v Uničově vydáno 10 licencí pro fotovoltaické elektrárny (z toho 4 v Brníčku a 1 

v Benkově) o elektrickém výkonu od 0, 00368 do 0,12600 MWe a 2 licence pro vodní 

elektrárny o elektrickém výkonu 0,03 MWe na řece Oskavě v Uničově a o elektrickém 

výkonu 0,01 MWe na Mlýnském potoce v Nové Dědině. Obci nejsou provozovány žádné 

větrné elektrárny, ani zařízení spalující bioplyn a biomasu podléhající evidenci ERÚ. 

4.4 DÍLČÍ DOPORUČENÍ 

  

Město Uničov nemá zpracován a zaveden žádný interní pokyn nebo směrnici, které 

by určovaly, jakým způsobem mají zaměstnanci města nakládat a hospodařit s energií, tedy 

např. jakým způsobem větrat, aby větrání bylo účinné, ale docházelo přitom k většímu 

ochlazení stěn, či k úniku sálavého tepla z otopného tělesa oknem ven při pozdním utlumení 

topení.  Při nákupu drobných spotřebičů a techniky je obvykle rozhodováno o jejich nákupu 

pouze na základě pořizovací ceny, nikoliv z pohledu celkových nákladů na vlastnictví 

(TCO), které zahrnují např. náklady na údržbu a komplementy. Důležité je také zabývat se 
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při nákupu náklady na provoz, měla by proto být brána v úvahu také energetická třída 

spotřebiče. TCO jsou obvykle posuzovány až u významnějších investic, jejichž dodavatel je 

vybírán v elektronické aukci. 

 

Z těchto výše popsaných důvodů doporučuji zavedení Sytému managementu 

hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001. Systém hospodaření se všemi druhy energií 

umožňuje začlenit a implementovat do každodenních postupů v organizaci systematický 

přístup k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti, energetické účinnosti, 

využití a spotřeby energie. Tento systém také vede ke snižování emisí skleníkových plynů a 

dalších dopadů na životní prostředí. Efektem implementace je také snižování nákladů na 

energii prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií [34]. Norma je 

založena na opakovaném každodenním zlepšování v postupných krocích podle modelu 

PDCA (PLÁNUJ – DĚLEJ – KONTROLUJ – JEDNEJ) [35]. 

 

V rámci plánované energetické koncepce navrhuji, aby si zájemci o výstavbu 

energeticky soběstačných domů, tedy takových, které si sami vyrábějí veškerou potřebnou 

energii a skladují vodu, kterou čistí [36], na území města Uničova či v jeho místních částech 

mohli zakoupit pozemek za výrazně zvýhodněných finančních podmínek. Město musí dát 

subjektům jasný signál, že jeho strategií je podpora obnovitelných zdrojů energie. Mělo by 

ale také samo OZE k výrobě energie v případech, kdy je to účelné, využívat. Město by rovněž 

nemělo podporovat návrat k topení tuhými palivy. Jako chybné hodnotím rozhodnutí 

BYTPOL UNI s.r.o. o povolení topit tuhými palivy v bytovém domě. V letošním roce bude 

RMě a ZMě znovu jednat o řešení odkanalizování dotčených místních částí, nejdříve 

zejména s občany a podnikatelskými subjekty ve Střelicích. Podporuji zvažované řešení, kdy 

město zvažuje poskytnutí příspěvku na výstavbu domovní ČOV ve výši 50 000 Kč 

jednorázově. Toto řešení by pro město bylo ekonomicky výhodnější, než centralizované 

odkanalizování, občané ale v minulosti proti tomuto řešení argumentovali nutností vlastní 

investice, zejména do údržby domovních ČOV. 

4.5 POTENCIÁL VYUŽITÍ OZE VE MĚSTĚ UNIČOV 

 

Jak je patrné z předcházející analýzy, Uničov je nyní většinově závislý na využívání 

energie pocházející z fosilních paliv, obnovitelné zdroje energie jsou využívány pouze 
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v jednotkových případech. V této kapitole vycházím převážně z údajů Územní energetická 

koncepce Olomouckého kraje, schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 3. 

2004, která stanovuje cíle a zásady nakládání s energií na území kraje. Od roku 2008 je 

připravována její aktualizace, ke které dojde v návaznosti na dlouho připravovanou 

aktualizaci státní energetické koncepce, ke které by mělo dojít v letošním roce14. Drábová 

uvádí, že v následujících letech je možné očekávat technologický posun zejména v oblasti 

fotovoltaiky, kogenerace z biomasy, mikrokogenerace na zemní plyn s palivovými články a 

akumulace elektrické energie na decentrální i centrální úrovni [7]. Potvrzuje také domněnku, 

že vše směřuje ke konceptu chytrých sítí. Decentralizace je také jedním z prvků energetické 

bezpečnosti.  

 

Pro umístění větrných turbín a využití potenciálu větru pro výrobu elektrické energie 

jsou obecně nejvhodnější oblasti s pravidelnými a dlouhodobě vanoucími větry. Podle větrná 

mapka ve výšce 10 m nad terénem je rychlost větru nad terénem v lokalitě Uničov nižší než 

4 m/s [37]. Potenciál využitelnosti větrné energie v Uničově je tedy velmi nízký. Při 

posuzování záměru by také bylo nutné uvažovat faktory jako hluk, vliv na krajinný ráz a 

ostatní z hlediska životního prostředí významné vlivy [15]. 

 

Vodní elektrárny využívají přeměnu spádové energie vody pomocí vodní turbíny na 

elektřinu. Malé vodní elektrárny, které uspokojí lokální poměry, pokud jsou správně 

provozovány, vyrábějí čistou energii a nijak nenarušují životní prostředí. Řeka Oskava, která 

je uničovským nejvýznamnějším vodním tokem, má průměrný spád 1,24 ‰, což je poměrně 

nízká hodnota pro výstavbu vodní elektrárny s významným instalovaným výkonem při 

zvážení investičních nákladů, které zaznamenaly značný růst. Přesto je řeka Oskava v 

lokalitě mikroregionu Litovel potenciálně využitelná pro výstavbu MVE [37]. Omezení také 

plyne z nutnosti výstavby elektrárny na vodním toku (vyrobenou energii z vodních 

elektráren tak lze spotřebovávat v místě výroby pouze v omezených případech).  

 

Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme také geotermální energii. V podmínkách 

České republiky by geotermální elektrárna potřebovala vrt hluboký asi 5 km, což představuje 

                                                 

14 Vláda české republiky projednávala energetickou koncepci naposledy v polovině února 2015. 
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značnou investici. Zatím u nás taková elektrárna postavena nebyla, v roce 2014 ale získalo 

od báňského úřadu povolení k provedení takového vrtu město Litoměřice [38]. Běžnější je 

využití tepelných čerpadel pro získávání tepla. Protože solární termické systémy nebo 

spalování biomasy není schopné pokrýt spotřebu tepla, mají tepelná čerpadla velký potenciál 

využití. Např. při dostatečné nabídce elektrického proudu vyrobeného větrnými elektrárnami 

na severu Německa by tepelná čerpadla mohla plnit zásobníky a přispívat tak ke zmírnění 

výkonových špiček [39]. Studie Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické 

účely projektu ministerstva životního prostředí s evidenčním označením VaV/630/3/99 

uvádí, že pro využití tepelných čerpadel typu země-voda se svislými kolektory jsou vhodné 

podmínky v oblast procházející od severu kraje k jihu přes mikroregiony Mohelnice, Uničov, 

Litovel, Olomouc, Prostějov a Přerov. Velmi vhodné podmínky pro využití tepelných 

čerpadel typu voda-voda jsou prakticky na území celého Olomouckého kraje. Na území kraje 

je instalováno několik desítek tepelných čerpadel. S ohledem na účinnost výroby a přenosu 

elektrické energie je nutné, aby průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla dosahoval 

minimální hodnoty 3, 2, jinak jej nelze považovat za obnovitelný zdroj energie [37].  

 

Velikost dopadajícího slunečního záření v Olomouckém kraji se pohybuje v rozmezí 

od 3 700 do 3 900 MJ/m2 za rok, v Uničově se jedná o 3 850 MJ/m2 za rok. Olomoucký kraj 

se jednoznačně přiklání k možnosti využití přímé přeměny slunečního záření na teplo, 

s větším rozšířením využití slunečního záření k výrobě elektrické energie naopak koncepce 

nepočítá [37]. V posledních letech počet fotovoltaických elektráren v kraji dynamicky 

vzrostl díky velmi příznivému nastavení výkupních cen pro jejich provozovatele. Přestože 

stavba fotovoltaické elektrárny jako investice je dnes již minulostí, podle mého názoru 

sluneční energie stále zůstává velmi vhodným zdrojem pro výrobu obou tepla i elektřiny 

především pro jednotlivé rodinné domy, nebo pro využití v chytrých sítích či energeticky 

soběstačných ostrovních systémech pro pokrytí zejména sezonní spotřeby energie. 

 

Biomasa je hmota organického původu, pocházející z čerstvě, či nedávno žijících 

organismů, která se nabízí jako palivo, nebo surovina [7]. Ve srovnání s fosilními palivy má 

podstatně menší energetickou hodnotu, což částečně limituje její využívání, vhodné je tedy 

její využití v decentralizovaných zdrojích. Dle přírodních podmínek je v ÚEK Olomoucký 

kraj rozdělen na tři druhy oblastí podle jejich zemědělské produkce. Uničov je zde zařazen 
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mezi oblasti velmi produktivní, zemědělsky obdělávané ve velkém měřítku, oblast je vhodná 

pro pěstování rostlin pro potravinářské využití. Studie ale uvádí, že kolem vodních toků je 

vysázení rychlerostoucích dřevin pro energetické využití naopak velmi vhodné. Uvažovaný 

potenciál orné půdy pro možnou produkci energetických plodin v mikroregionu Uničov je 

205 ha, tedy 24 597 GJ/rok. V místí části Brníčko sídlí firma Biomac Ing. Černý s.r.o., která 

se zabývá vlastní výrobou a prodejem dřevěných pelet [40], je rovněž dodavatelem pelet pro 

kotle umístěné na SOŠ a SOU Uničov. 

 

Vyjma biologicky rozložitelných odpadů nejsou tyto obnovitelným zdrojem energie, 

ale pro Uničov mohou přesto v budoucnu tvořit výrazný potenciální zdroj energie. Město 

Uničov vlastní 50% podíl na skládce komunálního odpadu EKO – UNIMED s.r.o., jejíž 

projektovaná kapacita je v současnosti 639 000 m3 v prvních dvou etapách a 500 000 m3 ve 

třetí etapě. Od roku 2008 je zde vyráběna elektřina z bioplynu pomocí dvou kogeneračních 

jednotek s celkovým instalovaným výkonem15 300 kW, zařízení provozuje Ústav využití 

plynu Brno. Část vyrobené elektřiny využívá skládka komunálního odpadu ke svému 

provozu, většina je prodávána do sítě, Ústav pro využití plynu Brno za vyrobenou elektřinu 

platí EKO – UNIMEDu poplatek [41]. Rozvoj bioplynových stanic je obecně záležitostí 

spíše soukromého sektoru. Nejrentabilnější je jejich výstavba u zemědělských družstev, což 

dokazují i data poskytnutá Energetickým regulačním úřadem. Přímo v Uničově není 

provozována žádná bioplynová stanice. 

 

4.6 DÍLČÍ ZÁVĚR Č. 1 

 

Na základě dat z Územní energetické koncepce Olomouckého kraje, aktuálních 

poznatků a vlastního zjištění je možné konstatovat, že potenciál pro reálné využití má 

zejména sluneční energie pro výrobu tepla a elektrické energie, energie biomasy a bioplynu 

pro výrobu tepla a elektřiny a za podmínek příznivých výsledků šetření v uvažované lokalitě 

také geotermální energie.  

  

                                                 

15 Instalovaný výkon je součet jmenovitých výkonů jednotlivých zařízení v daném objektu (systému). 
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5 TECHNOLOGIE VYUŽITELNÉ PRO ENERGETICKY 

SOBĚSTAČNÝ OSTROVNÍ SYSTÉM 

 

V současné době jsou dostupné značně rozmanité technologie, které byly vyvinuty 

či přizpůsobeny k ostrovnímu provozu, nebo k využití v chytré síti. Jednotlivé prvky jsou 

také vždy obousměrně připojeny na centrální řídící jednotku, nebo systém, který soustavu 

ovládá, vyhodnocuje sebraná data a reaguje na aktuální stav a potřeby systému. Stanovila 

jsem si proto několik hledisek, podle kterých následně při navrhování projektu energeticky 

soběstačného systému budu rozhodovat o využití konkrétní technologie. 

Aspekty rozhodování o použité technologii: 

- vhodnost technologie a její účinnost (vhodnost pro navrhovaný projekt, velikost 

komponentů, zkušenosti, jednoduchost pro minimalizaci poruchovosti, kolik 

požadovaného výstupu technologie vyrobí) 

- environmentální hledisko (vstupy z okolního prostředí, výstupy do okolního 

prostředí) 

- ekonomické hledisko (pořizovací náklady, cena komplementů, servisní náklady) 

- sociální hledisko (podpora regionální ekonomiky nákupem paliva od místního 

výrobce, podpora pěstování rychlerostoucích dřevin v místě spotřeby)  

- další aspekty (bezpečnostní rizika) 

5.1 ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE  

 

Pro výrobu elektrické energie, na základě analýzy potenciálů využití jednotlivých 

OZE v Uničově v předcházející kapitole, jsou možným řešením pro výrobu elektrické 

energie solární panely a kogenerace. Solární panely jsou pro využití na veřejných a 

administrativních budovách velmi vhodné – v době, kdy vyrábí nejvíce energie, je v těchto 

objektech také nejvíce energie spotřebováváno. Solární panely se skládají ze solárních 

článků, které se dnes nejčastěji vyrábí z krystalického křemíku, účinnost přeměny slunečního 

záření na elektrickou energii u tohoto typu článků je 14 – 17 % a jeho průměrná životnost je 

udávána minimálně 30 let [15].  

Protože uvažujeme využití v ostrovním provozu, bude fotovoltaický systém sestávat z: 

- fotovoltaického panelu, 
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- fotovoltaického střídače, který přeměňuje stejnosměrný proud vznikající v panelech 

na střídavý proud pro napájení,   

- střídače, který koordinuje toky elektrické energie mezi akumulátory a zbytkem 

systému, 

- akumulátorů [42]. 

 

K výpočtu byla použit postupný výpočet na základě průměrné denní spotřeby 

uvažovaného objektu. Počítala jsem s hlavním využitím v období duben – srpen (konkrétně 

upraveným podle očekávané potřeby elektrické energie daného objektu), tedy dle tabulky 

uvedené v příloze II., uvádějící denní výroba z 1Wp výkonu z fotovoltaického panelu o 

výkonu 150Wp16. Podle nástroje Kalkulačka solární elektrárny je následně možné dopočítat 

orientační počet solárních panelů, orientační náklady a návratnost17. 

 

Akumulátor dokáže uchovat energii několik dní pro využití v době špičky, nebo při 

dlouhodobě nízké sluneční aktivitě. Zařízení speciálně vyvinuté pro použití v ostrovním 

provozu, je Savebox. Jedná se o mobilní zdroj dostupný v několika velikostech,  který lze 

připojit až na 2 AC zdroje (např. kogenerační jednotka a elektrocentrála) a má jeden DC 

vstup, pro připojení fotovoltaického systému. Životnost zařízení je až 4 000 nabíjecích 

cyklů. Zařízení splňuje také kritérium podpory lokální produkce, které může být výhodou 

např. při potřebě provedení opravy [43].  

5.2 ZAJIŠTĚNÍ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY 

 

V uvažovaném energeticky soběstačném ostrovním systému můžeme využít kotle na 

biomasu, který bude vyrábět teplo pro vytápění v zimních měsících. Teplou vodu můžeme 

ohřívat solárními panely a ušetřit tak energii pro její ohřev, která by musela být vyrobena 

jiným zdrojem. Nevýhodou tohoto řešení spolu s fotovoltaickými panely je relativní 

prostorová náročnost. Výhodou využití pouze elektřiny je, že do systému nevstupuje další 

prvek, můžeme také využít stávajícího systému ohřevu, pokud je tímto způsobem řešen. 

                                                 

16 K výpočtu byla použita metodika popsaná na internetových stránkách Deramax.cz s.r.o. HNILICA, Pavel. 

Jaké fotovoltaické panely použít. [online]. Dostupné z www <http://www.deramax.cz/5-jake-fotovoltaicke-

panely-pouzit-5-dil-ze-serialu-clanku> 
17 K výpočtu byla použita Kalkulačka solární elektrárny dostupná na internetových stránkách Česká solární 

s.r.o. [online]. Dostupné z www < http://www.ceska-solarni.cz/kalkulacka2011.php#> 
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Termální panely můžou být ale možností, jak vyřešit zvýšené požadavky systému v oblasti 

elektrické energie např. v případě připojení dalšího objektu do ostrovního systému a tím 

navýšení odběru.  

 

 Pokud bychom však měli pokrýt roční uvažovanou spotřebu okolo 208 MWh pouze 

z fotovoltaického systému, byla by jeho instalace nákladná složitá a zabíral by příliš mnoho 

prostoru. Rovněž považuji za vhodné zapojit takový zdroj, který dokáže dodávat energii 

konstantně a stabilně. Pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla můžeme použít 

kogenerační jednotku. Vhodným palivem s ohledem na potenciál uvažované lokality a 

podmínku využití OZE může být štěpka, nebo pelety. Porovnání obou druhů paliva uvádím 

níže. Zároveň je v tabulce uvedeno, kde v Olomouckém kraji je možné palivo zakoupit18. 

Ověření reálné dostupnosti potřebného množství biomasy, včetně její ceny na prahu zdroje, 

je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšnost projektu. Ceny za tunu paliva jsou 

pouze orientační, protože zejména u ceny pelet se v minulosti projevila citlivost na 

poptávkové šoky. 

Tabulka 3: Porovnání uvažovaných druhů paliva (zpracováno v programu MS Excel) 

Nevýhodou použití tohoto paliva je obvyklá účinnost takovýchto kogeneračních 

okolo 7 %. Tento faktor ale zároveň otevírá obrovský výzkumný potenciál v oblasti vývoje 

parních motorů. Potenciál výroby českých kogeneračních jednotek spalujících pelety či 

štěpku s účinností výroby elektrické energie 30 – 35 % využitelný v městských projektech 

energeticky soběstačných ostrovních systémů, které jsou součástí chytrých sítí. Nespornou 

výhodou by také byla možnost regulace (tento princip se využívá u některých kogeneračních 

jednotek vyráběných ve Švédsku), kdy můžeme snížit optimální poměr výroby 2/3 výroby 

tepla ve prospěch výroby elektřiny v měsících, kdy nemáme využití pro veškeré teplo. Je 

                                                 

18 Biom. Mapa pelety, brikety, štěpka. [online]. Dostupné z www < http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/mapa-

pelety-brikety-stepka> 
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možné zařízení konstruovat na výrobu dřevoplynu, který pak bude dále spalován. Při 

spalování dřeva ale dochází ke vzniku velkého množství dehtu, je tedy nutné jej čistit. Bylo 

by možné použít parní kombinovanou výrobu elektřiny, páru vyrobenou spakováním pelet, 

nebo štěpky, přivedeme k turbíně, která vyrábí elektřinu, a následně poté odebíráme teplo. 

U takovýchto zařízení je účinnost okolo 50 %. Nevýhodou je jeho složitost, vysoké nároky 

na prostor a také jeho cena. Tato zařízení se používají v teplárnách (např. zelený blok 

PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.19). 

 

Největší výrobce kogeneračních jednotek v České republice je v současné době firma 

TEDOM s.r.o., je schopna navrhnout kogenerační jednotku včetně řídicího systému na míru 

a s ohledem na specifikaci konkrétního projektu. Bezesporu by se tak mohla podílet na 

vývoji české kogenerační jednotky na biomasu s požadovanou účinností pro využití 

v ostrovních systémech uvažovaného typu. Drábová přímo uvádí, že zdroje na biomasu 

mohou fungovat v systému spolu s fotovoltaickou elektrárnou a vytvářet tak energeticky 

soběstačné ostrovy, kdy pro tyto jednotky je obvykle výhodná kogenerační výroba elektřiny 

a tepla [7]. Pomocí absorpční technologie můžeme zbytkové teplo také využít k výrobě 

chladu, taková zařízení jsou označována jako třígenerační jednotky.  

5.3 ZAJIŠTĚNÍ CHLAZENÍ STADIONU 

 

Pokud bychom využili třígenerační jednotku, mohli bychom zbytkové teplo 

v měsících, kdy není využito pro vytápění, ale zároveň již potřebujeme zimní stadion, resp. 

jeho ledovou plochu. Od poloviny srpna do konce září – začátku listopadu v závislosti na 

venkovní teplotě a poté opět v březnu, můžeme tak odpadní teplo využít v souladu s normou 

ISO 50001. V letních měsících může být chlazení využito i pro klimatizační jednotky např. 

v kancelářských prostorách uvažovaných objektů. Navržený model obsahuje kogenerační 

jednotku s vlastním spalinovým výměníkem. Teplo je využito pro ohřev vody k vytápění, 

nebo k výrobě chladu. Součástí je i elektronicky řízený ventil, který umožní regulaci tepla 

na výstupu podle jeho určení na vytápění, nebo chlazení [44]. 

                                                 

19 Plzeňská teplárenská a.s. Zelená energie. [online]. Dostupné z www 

<http://www.pltep.cz/index.php?goto=text&sekce=Ar5bXRIQ&tid=V8TSTGNc&lng=cz> 



Ing. Markéta Zahradníčková: Energeticky soběstačný ostrovní systém ve městě Uničov 

35 
2015 

Obrázek 3: Trigenerační jednotka s kogenerační jednotkou vlastním spalinovým výměníkem a absorpční jednotkou. (Zdroj: 

Tedom s.r.o.20) 

5.4 ZAJIŠTĚNÍ PITNÉ A UŽITKOVÉ VODY 

 

Pitnou vodu můžeme zajistit z vlastní studny. Pro její využití je nutné zajistit, aby 

v ní byl dostatek vody a aby tato voda nebyla nijak znečišťována. Zdroj pitné vody tedy není 

možné umístit v blízkosti vsakovacích jímek, musí být také v dostatečné vzdálenosti od 

komunikací. Konkrétní vzdálenosti a požadavky na lokalitu uvádí norma ČSN 75 5115 - 

Jímání podzemní vody.  Současně je nutné provádět pravidelný rozbor v certifikované 

laboratoři a pravidelnou údržbu. Na pitnou vodu lze dnes vyčistit vodu dešťovou. Zařízení 

je možné využít za předpokladu, že máme dostatečnou kapacitu střechy. Objekt v takovém 

případě nemusí být připojen na vodovodní řad.  

 

 K vyčištění užitkové vody slouží čistička odpadních vod. Tuto je nutné dimenzovat 

podle počtu osob, které běžně užívají dotčený objekt, nebo objekty na základě zákona č. 

274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 12.  

Vyčištěnou vodu je možné jímat v akumulační jímce a stejně jako dešťovou vodu vyčištěnou 

od hrubých nečistot, ji můžeme využít na splachování toalet, nebo zalévání. Pro takové 

využití je třeba stavebně oddělit okruh užitkové a pitné vody. Můžeme rovněž oddělit jímání 

dešťové vody a vyčištěné odpadní vody, toto řešení je ale náročnější jak technologicky, tak 

poté na další údržbu, výhodou je možnost čištění dešťové vody na pitnou.  

                                                 

20 Tedom s.r.o. třígenerační jednotky. [online]. Dostupné z www <http://kogenerace.tedom.com/trigeneracni-

jednotky.html> 
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6 LOKALITA PIONÝRŮ – MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

 

Z důvodu racionálního rozsahu diplomové práce jsem se rozhodla demonstrovat 

možnosti energeticky soběstačného ostrovního systému na projektu nazvaném Ostrovní 

systém Pionýrů – Moravské náměstí Uničov. Jak zobrazuje mapa rozložení objektů, 

v lokalitě mezi ulicemi Pionýrů a Moravské náměstí se na označené ploše o výměře 28 592,3 

m2 nachází 3 strategické budovy v majetku města Uničova. Jedná se o ZIMNÍ STADION 

(objekt č. 01), ZÁKLADNÍ ŠKOLU PIONÝRŮ (objekt č. 02) a MĚSTSKÉ KULTURNÍ 

ZAŘÍZENÍ (objekt č. 03). Mezi budovami je umístěno parkoviště, které slouží jejich 

návštěvníkům. Fotografie lokality jsou přílohou II. diplomové práce. 

Obrázek 4: Energeticky soběstačný ostrovní systém Pionýrů – Moravské náměstí Uničov – rozložení zahrnutých objektů 

(zpracováno v programu ArcGIS) 

6. 1 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ LOKALITY 

 

Předmětnou lokalitu jsem si pro zpracování projektu energeticky soběstačného 

ostrovního systému zvolila, protože město Uničov se již v minulosti intenzivně zabývalo 

možnostmi úspor energie ve zmiňovaných objektech. V objektu zimního stadionu proběhlo 

několik dílčích energeticky úsporných opatření zahrnující zejména modernizaci technických 

zařízení, základní škola a MKZ mají nová plastová okna a dveře, v současné době se pracuje 

na realizaci dalších schválených energeticky úsporných opatřeních.  
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Lokalita zvolená pro návrh projektu energeticky soběstačného ostrovního systému 

mezi ulicemi Pionýrů a Moravské náměstí leží přibližně 1000 m západně od středu města na 

okraji zástavby. V bezprostřední blízkosti objektů není vysazena zeleň, která by měla 

zásadní vliv na tepelné vlastnosti uvažovaných budov. Smrky na severovýchodní straně 

Městského kulturního zařízení byly před zahájením prací na opláštění budovy vykáceny, 

stromy na jihovýchodní straně nepřevyšují sousední blokovou obytnou zástavbu. Po 

jihovýchodní straně budovy Základní školy Pionýrů roste 16 ks bříz, které zastiňují blok 

školní jídelny a kuchyně a částečně třídy v nižších patrech hlavní budovy. V okolí objektu 

zimního stadionu nejsou vysazeny žádné stromy, jejichž stín by dopadal na budovu.  

 

Podle mapy klimatických oblastí v příloze H ČSN 730540-3 leží město Uničov 

v klimatické oblasti 3, nadmořská výška je 248 m. n. m. [27]. Energetické audity zpracované 

pro objekty č. 01 a č. 02 pracují s nadmořskou výškou 236 m. n. m. (výpočtová venkovní 

teplota tedy -15 °C, počet topných dní 277 a roční průměrná teplota 7,7 °C), audit pro objekt 

č. 3 použitou nadmořskou výšku neuvádí (výpočtová venkovní teplota -17 °C, počet topných 

dní 231 a roční průměrná teplota 3,8 °C). Dlouhodobý srážkový úhrn pro Olomoucký 

kraj 732 mm/rok. 

6.2 CHARAKTERISTIKA ZAŘAZENÝCH OBJEKTŮ 

6.2.1 Objekt č. 01 Zimní stadion 

Objekt stadionu21 (fotografie z objektu v příloze III.) je rozdělen na pět částí: halu 

s ledovou plochou a tribunou s maximální kapacitou 1500 osob, šatny podél hlavních tribun 

a šatny přistavěné k hlavnímu objektu. Objekt vznikal výstavbou v několika etapách, v roce 

1973 byla zahájena výstavba umělé ledové plochy, v letech 1977 – 1978 byly přistavěny 

tribuny a zázemí. V roce 1979 byl stadion zastřešen ocelovou montovanou konstrukcí. 

Během sezóny (od poloviny srpna do konce března) je stadion využíván primárně pro 

hokejové zápasy a tréninky, ale také pro veřejné bruslení, které v sezóně probíhá až 3x týdně. 

                                                 

21 Informace a data o objektu č. 02 ZŠ Pionýrů byly získány prohlídkou na místě, rozhovorem předsedou 

hokejového klubu, z jím poskytnutých účetních dokladů, dále z dokumentů odboru investic a regionálního 

rozvoje a odboru majetkoprávního města Uničov (zejména stavební dokumentace, rozpočtu stavebních prací a 

energetického auditu zpracovaného energetickým auditorem Ing. Ivanem Sovišem). 
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Mimo sezónu je možné stadion využívat jako víceúčelové kryté sportoviště. V tomto období 

také probíhají opravy a údržba. 

 

Mezi objektem základní školy a zimním stadionem je v objektu tribuny 

házenkářského hřiště provozován bar, který je využíván zejména v letních měsících. Pod 

tribunou zimního stadionu je rovněž provozováno restaurační zařízení, v letních měsících 

s restaurační předzahrádkou. Oba provozy nabízejí pouze teplé a studené nápoje, drobné 

zboží a restaurační zařízení pod tribunou stadionu zajišťuje přípravu občerstvení a pouze 

ohřev teplých jídel při zápasech dětí a mládeže. Nájem je stanoven na 30 000 Kč měsíčně a 

zahrnuje i energie, provoz nemá vlastní měřiče energií 

6.2.2 Objekt č. 02 Základní škola Pionýrů 

Areál základní školy22 (fotografie z objektu v příloze IV.) sestává z několika 

stavebních celků, z čtyřpodlažního hlavního objektu, kuchyně a jídelny, tělocvičny a 

přístavby učeben. Jeho hlavní část byla vystavěna před 60 lety, přístavba 9 učeben pak o 20 

let později v roce 1971 z rámci „Akce Z“. Mezi školou a zimním stadionem se nachází 

venkovní sportovní hřiště s umělým povrchem, atletická dráha s doskočištěm a sektorem pro 

vrh koulí, které je mimo vyučování v letních měsících zpřístupněno i veřejnosti. Součástí 

školy je školní pozemek a školní dvůr. Školu v letošním školním roce 2013/2014 navštěvuje 

387 žáků (v minulém školním roce navštěvovalo školu 370 žáků), škola zaměstnává 30 

pedagogických pracovníků a 13 provozních zaměstnanců (zahrnuje správní zaměstnance a 

zaměstnance školní jídelny). Od roku 2012 do současnosti připravuje škola každý den asi 

400 obědů. Škola je provozována v běžném režimu, kdy ji navštěvují žáci, celý rok mimo 

období prázdnin, ve všední dny je otevřena od 7 do 15 hodin, provoz v kuchyni probíhá od 

5 do 16 hodin. Během letních prázdnin v červenci a srpnu probíhají opravy a údržba.  

  

                                                 

22 Informace a data o objektu č. 02 ZŠ Pionýrů byly získány prohlídkou na místě, rozhovorem s ředitelkou 

školy, zástupcem ředitelky a vedoucí kuchyně. Z výročních zpráv za uplynulý školní rok, účetních dokladů, 

dále z dokumentů odboru investic a regionálního rozvoje a odboru majetkoprávního města Uničov (zejména 

stavební dokumentace, rozpočtu stavebních prací a energetického auditu zpracovaného firmou ABC Projekční 

kancelář Olomouc). 
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6.2.3 Objekt č. 03 Městské kulturní zařízení  

Budova Městského kulturního zařízení23 (fotografie z objektu v příloze V.) byla 

postavena v roce 1975 v tzv. „akci Z“, zastavěná plocha objektu je 1702 m2. Dnes slouží 

jako městské kino (velký sál s kapacitou 430 míst). K dispozici je také malý sál s kapacitou 

100 míst, kinobar provozovaný při promítání kina a v průběhu ostatních pořádaných akcí 

(kapacita 30 míst) a klubovna (kapacita 10 míst). V kině bylo v roce 2014 promítnuto 

průměrně 22 filmů za měsíc (v roce 2012 to bylo 20 filmů24 a v roce 2013 19 filmů), v kině 

se dále konají další kulturně společenské akce, zejména koncerty a besedy, divadelní 

představení a kulturní programy pro děti a dospělé. V dalších prostorách MKZ se konají 

menší společenské akce, promítání v rámci projektu Kino Senior, schůze zájmových spolků 

i schůze ZMě Uničova. 

 

Budova dále zahrnuje kanceláře pro 6 stálých zaměstnanců MKZ, společenský 

prostor v předsálí pro návštěvníky zařízení s šatnou a hygienické prostory pro zaměstnance 

a návštěvníky. Budova je převážně jednopodlažní, dvě podlaží jsou pouze v části nad 

kinosálem, kde je umístěna promítárna. Objekt je provozován celoročně, spotřeba energií je 

v průběhu roku vyrovnaná, závislá pouze na vnějších vlivech, které ovlivňují např. délku 

topné sezóny [45]. 

 

 

 

 

  

                                                 

23
 Informace a data o objektu č. 03 MKZ byly získány prohlídkou na místě, rozhovorem s technikem a 

údržbářem MKZ a z účetních dokladů MKZ, výročních zpráv za daný kalendářní rok dále z dokumentů odboru 

investic a regionálního rozvoje a odboru majetkoprávního města Uničov (zejména stavební dokumentace, 

rozpočtu stavebních prací a energetického auditu zpracovaného firmou DEKTROJEKT s.r.o. Praha).  
24 Kino v roce 2012 ukončilo svůj provoz v listopadu a proběhla zde rekonstrukce velkého sálu, průměrný 

počet promítaných filmů tedy odpovídá 10 měsícům činnosti. 
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7 SOUČASNÝ STAV BUDOV ZAHRNUTÝCH DO 

OSTROVNÍHO SYSTÉMU 

 

Na základě zjištěných poznatků zejména z prohlídek předmětných objektů, faktur za 

dodávky energií, projektových dokumentací, v minulosti zpracovaných energetických auditů 

a rozhovorů s osobami odpovědnými za provoz budov hodnotím v této kapitole stávající 

technický stav budov, shrnuji významné investiční akce z hlediska vlivu na spotřebu energií 

či přímo z hlediska energetických úspor v minulosti a stav aktuálně prováděných prací. 

Uvádím rovněž další související fakta, jako jsou instalované výkony zařízení a způsob jejich 

provozování, která ovlivní projekt energeticky soběstačného ostrovního systému popsaného 

a navrženého v následující kapitole. 

7.1 OBJEKT Č. 01 ZIMNÍ STADION 

  

V objektu zimního stadionu byly dosud realizovány zejména dílčí a postupné úpravy 

směřující ke snížení energetické náročnosti objektu. V minulých letech se investovalo 

především do technického zázemí stadionu. V roce 2010 investoval stadion 1 000 tis. Kč ze 

soukromých zdrojů do zařízení pro využití odpadního tepla, které vzniká ve strojovně 

stlačováním čpavku. Odpadní teplo, které dříve unikalo do okolního prostředí, je předáváno 

do radiátorů a využito pro vytápění zázemí stadionu. Zejména na podzim (v roce 2014 např. 

vystačilo vlastní vytápění až do 31. října včetně) je tak stadion v tomto směru soběstačný. 

2014 došlo k výměně 16 výbojek osvětlujících plochu zimního stadionu za úsporná svítidla.  

Investice z městského rozpočtu přišla na 1 200 tis. Kč, při maximálním zatížení dosahují 

nová světla více než dvojnásobné účinnosti při spotřebě 17 kWh (původní světla 

spotřebovala více než 70 kWh) [46].  

7.1.1 Plánovaná opatření ke zvýšení účinnosti užití energie 

V současné době neprobíhají v objektu žádné zásadní stavební úpravy, plánována je 

pouze výměna jednoho z čerpadel ve strojovně. Čerpadlo se jmenovitým výkonem25 37 kW 

bude vyměněno za nové, se jmenovitým výkonem 20 kW, který by mělo podle technické 

zprávy dostačovat. 

                                                 

25 Jmenovitý výkon zařízení je největší trvalý výkon, na který je zařízení konstruováno a je zaručen při dodržení 

provozních podmínek předepsaných výrobcem zařízení, popř. příslušnou normou [58]. 
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Na projekt plánující rekonstrukci zázemí stadionu - zateplení zděného pláště budovy 

v části hráčských šaten a sociálního zázemí, výměnu oken a dveří za plastová s izolačními 

dvojskly a zateplením stropu pod tribunou, nezískalo město dotaci. Realizace zpracovaného 

projektu je ale plánována v budoucnu. Záměrem města je také podpořit investici do zařízení, 

které by vytvořilo uzavřený vodní okruh pro zaledování zimního stadionu a úpravu ledu, pro 

které stadion nyní používá vodu z vodovodního řadu. 

7.1.2 Stávající technická zařízení a systémy 

Elektrická energie je nakupována z veřejné sítě NN od dodavatele Centropol 

Energy a.s. Energie je měřena pouze na vstupu do areálu, kde je umístěna trafostanice VN, 

strojovna a hala mají samostatné rozvodny. Na základě faktur z roku 2012 bylo spotřebováno 

530, 734 MWh (530 734 kWh) elektřiny, v roce 2013 513, 672 MWh (513 672 kWh). 

Nejvýznamnějšími spotřebiči elektrické energie jsou technologie chlazení ledové plochy 

s přípravou teplé vody v elektrických ohřívačích. V roce 2014 došlo k instalaci nového 

osvětlení ledové plochy. Plochu nyní osvětluje 96 svítidel v sedmi řadách s instalovaným 

příkonem 17, 127 kW, které osvětlují hrací plochu ve čtyřech možných režimech intenzity 

světla, přednastavených inteligentním systémem DALI. Systém zajišťuje, že např. při 

tréninkovém režimu je každý bod osvětlen intenzitou 300 luxů. Režim je volen stiskem 

příslušného tlačítka na ovládacím panelu. Objekt zimního stadionu není připojen na zemní 

plyn. 

Graf 3: Měsíční spotřeba elektřiny - zimní stadion v letech 2012 a 2013 (zdroj: faktury, zpracováno v programu MS Excel) 
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Technologie chlazení ledové plochy je nepřímá. Instalovaný výkon technologie je 

262 kW. Technologie zahrnuje chladiče s výkonem kompresorů CHK1 110 kW a CHK2 90 

kW s chladícím výkonem 291 kW a 234 kW. V provozu je vždy jeden nebo druhý 

z kompresorů tak, aby bylo zajištěn stejný servisní interval a dosáhlo se tak úspor současným 

prováděním údržby. Zaledování plochy trvá 7 dní, kdy je voda stříkána na plochu v co 

nejtenčích vrstvách, aby byla zajištěna optimální kvalita ledu. Na straně kompresorů bylo 

v roce 2010 osazen systém využití odpadního tepla popsaný výše. 

 

Tepelné vytápění hlavního objektu je zajištěno pomocí teplovodní přípojky 

napojené na centrální zdroj tepla, který provozuje firma VYTEP UNIČOV s.r.o., sociální 

zázemí šaten přistavěných k hlavnímu objektu je vytápěno elektrickými přímotopy. V roce 

2010 bylo nainstalováno zařízení pro využití odpadního tepla vznikajícího při kompresi 

čpavku. Zařízení je dimenzováno tak, že z původní teploty čpavku 80 – 110 °C zůstává 36 

– 38 °C a dále se dochlazuje v chladicí věži. V sezóně 2014/2015 se přepínalo na centrální 

vytápění až 1. 11. 2014, navíc bylo zjištěno, že obsluha strojovny v minulosti často 

ponechala zapnuté pouze centrální vytápění, přestože běželo chladící zařízení a mohlo tak 

být použito primárně odpadní teplo. Předpokládá se tedy, že úspora tepla v této sezóně byla 

velmi výrazná. Spotřeba tepla byla v roce 2012 591, 5 GJ, v roce 2013 676, 1 GJ. Úsporám 

napomáhaly také nadprůměrné teplé zimní měsíce, o to více elektrické energie ale bylo nutné 

vynaložit na zajištění chlazení ledové plochy. 

Graf 4: Měsíční spotřeba tepla z centrálního vytápění - zimní stadion v letech 2012 a 2013 (zdroj: tabulka sledování 
spotřeby, zpracováno v programu MS Excel) 
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Pitná voda je do objektu dodávána z veřejného vodovodu společností MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ a.s., odpadní voda je svedena do veřejné splaškové kanalizace spravované 

také MORAVSKOU VODÁRENSKOU a.s. V objektu jsou umístěny dva vodoměry. 

Spotřeba vody za rok 2012 byla celkem 4 477 m3, za rok 2013 celkem 2 843 m3. Za odvod 

dešťové vody 2  212, 100 m3 dešťové vody v roce 2012 zimní stadion zaplatil 78 197, 52 

Kč, v roce 2013 za 2 255, 015 m3 celkem 82 128, 82 Kč. Teplá voda je připravována pomocí 

elektrických ohřívačů, v nichž jsou osazeny elektrické topné patrony. Jejich instalovaný 

výkon je 42 kW.  

Graf 5: Měsíční potřeba vody - zimní stadion v letech 2012 a 2013 (zdroj: tabulka sledování spotřeby, zpracováno 
v programu MS Excel) 

Zimní stadion by chtěl v budoucnu využívat zařízení pro rekuperaci vody z úpravy 

ledu, čímž by došlo ke značné úspoře. Nyní je do rolby doplňováno až 7 m3 v jednom 

provozním dni zimního stadionu, při možnosti využít rekuperaci by se jednalo o řádově 1 

m3 týdně. Rolbou nashromážděný led a ledová tříšť je vysypána do sněžné jámy o kapacitě 

9 m3, kde je sníh rozpuštěn a voda je odváděna do kanalizace. Rolba je pak napouštěna vodou 

z vodovodního řadu, nebo vlastní studny, která byla na pozemku vyvrtána pravděpodobně 

v době výstavky ledové plochy.  Voda je poté upravována (aby vyhovovala požadavkům pro 

tvorbu ledové plochy) filtrováním v několika stupních přes hrubá síta, která odstraní hrubé 

nečistoty, následuje filtrace mechanických nečistot a písková filtrace. Voda je poté čerpána 

do akumulační nádrže, kde je ohřívána na 35 °C a teče samospádem do rolby. Pro ohřev by 

mohlo být v budoucnu využito zbytkové teplo čpavku po odvodu tepla pro vytápění zázemí 

stadionu (36 – 38 °C), který je nyní nutné dochlazovat vodou v chladicí věži.  
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7.2 OBJEKT Č. 02 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PIONÝRŮ 

 

V roce 1971 proběhla v objektu školy přístavba 9 učeben. V roce 2007 pak byla do 

rozpočtu města Uničova zahrnuta dílčí energetická opatření vztahující se k modernizaci 

jídelny. 

7.2.1 Plánovaná opatření ke zvýšení účinnosti užití energie 

Zastupitelstvo města Uničova rozhodlo v roce 2014 o realizaci několik let 

plánovaných energetických opatření navržených zpracovaným odborným energetickým 

auditem zahrnující kontaktní fasádní zateplovací systém a úpravu hromosvodů, výměna 

okenních a dveřních výplní v obvodovém plášti, zateplení stropní konstrukce nad posledním 

podlažím a nové střešní pláště plochých střech. Současně s úpravou fasády bude řešena 

úprava hromosvodů. Předpokládaná cena zakázky je 24 320 tis. Kč, stavba je 

spolufinancována z Fondu soudržnosti a Operačního programu Životního prostředí částkou 

16 811 tis. Kč. V lednu 2015 tedy začala výměna starých oken za plastová, poté budou práce 

pokračovat zateplením obvodových zdí budovy. Práce by měly být hotovy do konce letních 

prázdnin v letošním roce. Na základě údajů z provedeného energetického auditu by jejich 

realizací měla předpokládaná spotřeba energie být 1 275 GJ26. 

7.2.2 Stávající technická zařízení a systémy 

Elektřinu dodává základní škole CENTROPOL Energy s.r.o., elektřina je 

nakupována prostřednictvím komoditní burzy. Elektrická energie je do objektu přiváděna 

z transformátoru VN o výkonu 100 kVA (hodnota rezervovaného příkonu 0, 080 MW, napětí 

připojení transformátoru do 22 kW, roční rezervovaná kapacita byla v každém měsíci v roce 

2014 0,055 MW a měsíční rezervovaná kapacita v zimních měsících v lednu 0, 002 MW, 

únoru 0, 005 MW a v prosinci 0, 007 MW). Z hlavního elektroměrového rozvaděče jsou 

rozvody vedeny do podružných rozvaděčů, které jsou jištěny převážně jističi typu J2RU, 

JIK, ITV a IJV. Spotřeba elektrické energie je v meziročním srovnání konstantní, poměrně 

vyrovnaná je i v průběhu roku, její spotřeba klesá téměř o 2/3 v porovnání s obvyklou 

spotřebou v letních měsících. V roce 2012 bylo spotřebováno 61, 339 MWh (61 339 kWh), 

v roce 2013 64, 476 MWh (64 476 kWh).  

                                                 

26 Na základě průměrné spotřeby energie na vytápění v letech 2010 – 2012, která činila 1 943 GJ plus 368 GJ 

spotřeba elektrické energie na technologické procesy. 
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Graf 6: Měsíční spotřeba elektřiny - ZŠ Pionýrů v letech 2012 a 2013 (zdroj: faktury, zpracováno v programu MS Excel) 

 

Významným spotřebičem elektrické energie je osvětlení, v objektu je instalováno 

přibližně 790 svítidel s instalovaným výkonem 34 kW, což činí 40, 2 % celkové spotřeby 

elektřiny. Převažujícím typem jsou zářivková svítidla 2x40W, v krátkodobě užívaných 

prostorách jsou žárovková svítidla. 39 % elektrické energie spotřebují elektrotepelné 

spotřebiče, jejichž celkový instalovaný výkon je 76 kW. Největší odběr mají spotřebiče 

instalovaná ve školní kuchyni, jedná se zejména o 3 varné elektrokotle, sporáky, elektrické 

pánve, ohřívací stoličky a konvektomat. V kabinetech jsou k dispozici rychlovarné konvice, 

mikrovlnné trouby a jiné drobné spotřebiče, které jsou používány příležitostně a krátkodobě. 

V areálu školy je v provozu 56 motorů o celkovém příkonu 28 kW, nejvýznamnější a 

dlouhodobě používaná jsou čerpadla tepelných okruhů instalována v kotelně a motor 

vzduchotechniky v kuchyni. Ve školní kuchyni jsou také motory mechanických spotřebičů 

(roboty, mlýnky apod.). Škola je zaměřena na podporu technického vzdělávání, v dílnách je 

používáno elektrické ruční nářadí. Motory spotřebovávají asi 18, 5 % elektrické energie. 

V objektu je umístěno 25 počítačových stanic využívaných žáky, v kancelářích a kabinetech 

je pravidelně používáno dalších asi 35 počítačových stanic s tiskárnami. Ve škole jsou 

příležitostně používány další kancelářské a učební pomůcky, jako kopírovací stroje, 15 

dataprojektorů s interaktivními tabulemi a audiovizuální pomůcky. Jejich vliv na celkovou 

spotřebu je ale malý (2,3 %).  
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Zemní plyn je využíván pouze ve školní kuchyni pro ohřev dvou varných kotlů, 

jedné fritézy a k ohřevu teplé vody ve dvou ohřívačích o objemu 115 l. Spotřeba plynu je 

v jednotlivých letech vyrovnaná, v průběhu roku je ale patrný její výrazný pokles v období 

letních prázdnin, ale také v období Vánoc a Nového roku. Dodavatelem plynu je 

Severomoravská plynárenská a.s. (RWE Group). Spotřeba v roce 2012 činila 3 915 m3, 

v roce 201 33 914 m3. 

 

 

Graf 7: Měsíční spotřeba zemního plynu - ZŠ Pionýrů v letech 2012 a 2013 (zdroj: faktury, zpracováno v programu MS 

Excel) 

Tepelná energie je po všech budovách areálu rozváděna teplovodním potrubím ze 

strojovny v dolním podlaží budovy. Jednotlivé rozvodné větve je možné regulovat. Oběh 

topné vody je zajištěn elektrickými čerpadly. Objekt je napojen na centrální zdroj tepla, 

dodavatelem je VYTEP Uničov s.r.o. Spotřeba tepla je rovněž meziročně konstantní. V roce 

2012 bylo spotřebováno 1 907 GJ, v roce 2013 pak 1915 GJ. Topná sezóna trvá obvykle 6 

měsíců, od ledna do dubna a poté od října do prosince, jak je patrné z níže uvedeného grafu 

spotřeby tepla. Začátek a konec topné sezóny se řídí vyhláškou 237/2014 Sb. Ministerstva 

průmyslu a obchodu ze dne 4. listopadu 2014, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., 

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby 

tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních 

tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným 

spotřebitelům. 
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Graf 8: Měsíční spotřeba tepla - ZŠ Pionýrů v letech 2012 a 2013 (zdroj: deník sledování spotřeby, zpracováno v programu 

MS Excel) 

 

Pitnou vodu do objektu dodává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Za rok 2012 se 

jednalo o 1 414 m3, v roce 2013 pak o 1 488 m3, spotřeba je fakturována čtvrtletně27. 

Odpadní voda je svedena do veřejné splaškové kanalizace, kterou spravuje rovněž 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Za stočné v roce 2012 škola zaplatila 47 479 Kč v roce 

2013 48 018 Kč. Teplá voda je připravována ve 4 elektrických zásobníkových ohřívačích 

B1 – B4 o objemu 150 l a příkonu 1 750 W, v kuchyni je plynem ohřívána voda ve dvou 

ohřívačích o objemu 115 l. 

7.3 OBJEKT Č. 03 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 

 

Budova prošla částečnou rekonstrukcí v roce 1997, kdy došlo k výměně oken za 

plastová s izolačními dvojskly. Hlavní vstupní dveře jsou po rekonstrukci v roce 2012 

plastové, boční vchod tvoří dveře z hliníkového proskleného rámu, prosklené stěny 

s kovovým rámem jsou také původní. Na konci roku 2012 prošel rekonstrukcí velký sál a 

hlavní vstupní prostor. Rekonstrukce zahrnovala výměnu sedadel a podlahové krytiny v sále, 

úpravu pódia, rekonstrukci promítací kabiny a instalaci digitálního projekčního systému 

Sony, včetně výměny promítacího plátna. 

                                                 

27 Měsíční spotřeby vody nejsou sledovány, ve fakturovaných čtvrtletních dodávkách nedochází k výrazným 

výkyvům, jako v případě zimního stadionu, proto uvádím pouze roční hodnoty bez grafického zobrazení. 
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7.3.1 Plánovaná opatření ke zvýšení účinnosti užití energie 

Zastupitelstvo města Uničova schválilo k realizaci v roce 2015 energeticky úsporná 

opatření navržená zpracovaným energetickým auditem v rozsahu zateplení obvodového 

pláště a střechy, výplně otvorů a instalace nové vzduchotechnické jednotky s rekuperací. 

Rozpočtová cena schválená ZMě je 14 056 tis. Kč. Akce je spolufinancována s dotací z 

Operačního programu Životní prostředí v předpokládaném objemu 7 695 tis. Kč. V současné 

době probíhají přípravné práce, došlo např. k vykácení stromů podél budovy, které bránili 

stavebním pracím. Po realizaci energeticky úsporných opatření by spotřeba energie měla dle 

údajů ze zprávy o energetickém auditu poklesnout, předpokládaný odhad roční úspory činí 

56 %. 

7.3.2 Stávající technická zařízení a systémy 

Elektřinu MKZ nakupuje na komoditní burze, dodavatelem je Right Power Energy 

s.r.o. V objektu je umístěno 8 jističů, připojeny jsou dva jističe NN, o velikosti 3x125A a o 

velikosti 3x160A. V roce 2012 bylo podle údajů z faktur spotřebováno 33, 53 MWh 33 530 

kWh) elektřiny, v roce 2013 41, 52 MWh (41 520 kWh) elektřiny28. Nárůst spotřeby 

způsobila vyšší návštěvnost a využívanost zařízení. Kromě níže uvedených elektrických 

ohřívačů vody (zejména zásobníkových) patří mezi významné spotřebiče zářivková a LED 

svítidla. Svícení je řízeno manuálně. Dále se jedná o níže popsaný provoz vzduchotechniky, 

promítací systém Sony SRX-R320 o příkonu 5,4 kW a provoz drobných spotřebičů 

v jednotlivých místnostech29. Zemní plyn není v objektu využíván. 

 

Zdrojem tepla pro vytápění objektu je teplovodní předávací stanice umístěná 

v samostatné místnosti s tepelným výkonem30 350 kW. Dodavatelem tepla je společnost 

VYTEP Uničov s.r.o. Cirkulaci topné vody zajišťují čerpadla, část prostor je vytápěna 

teplovzdušně. Vzduchotechnická jednotka z roku 1974 od firmy JANKA – ZRL n. p. 

Rapotín je umístěna v místnosti vedle předávací stanice. Zajišťuje teplovzdušné vytápění 

kinosálu a větrání kinosálu, malého sálu, předsálí a chodby. Jednotka umožňuje přívod 

                                                 

28 Měsíční spotřeby elektrické energie jsou konstantní, nedochází zde k výrazným výkyvům, jako v případě 

zimního stadionu a základní školy, proto uvádím pouze roční hodnoty bez grafického zobrazení.  
29 Jedná se zejména o kancelářskou techniku ve dvou kancelářích, několik rychlovarných konvic, lednici 

v kinobaru a další techniku používanou příležitostně, např. zobrazovací projektor, počítač v kanceláři prodeje 

vstupenek či techniku používanou při přednáškových akcích a jednáních zastupitelstva. 
30 Tepelný výkon je množství tepla předaného teplonosné látce za jednotku času. 
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teplého vzduchu vyústěním v mezistropu nad sálem do kinosálu, vzduch je pak odváděn 

štěrbinami v podlaze pod sedačkami, při otočení klapky je do systému vháněn venkovní 

chladný vzduch, který může být ještě zvlhčován. Rozvody a potrubí vzduchotechniky jsou 

původní z roku 1975. V budově není realizováno samostatné měření energií pro větrání. 

V roce 2012 bylo spotřeba tepla 804, 5 GJ, v roce 2013 bylo spotřebováno 894, 9 GJ31.  

 

Pitná voda je do objektu dodávána z veřejného vodovodu od společnosti 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., odpadní voda je svedena do veřejné splaškové 

kanalizace, kterou spravuje rovněž MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Teplá voda je 

ohřívána ve dvou elektrických zásobníkových ohřívačích B1 v předávací stanici o kapacitě 

120 l a jmenovitém výkonu 1,50 kW a B2 v úklidové komoře o kapacitě 80 l a jmenovitém 

výkonu 2,00 kW. Dále jsou k dispozici dva elektrické průtokové ohřívače o jmenovitém 

výkonu 3,50 kW (každý), které jsou využívány příležitostně. Celkový výkon pro ohřev teplé 

vody tedy činí 10,5 kW. V roce 2012 Městské kulturní zařízení spotřebovalo 254 m3 vody, 

v roce 2013 325 m3. Zvýšená spotřeba byla způsobená havárií na přepouštěcím ventilu 

v kinobaru, která byla zjištěna až z fakturace za III. čtvrtletí roku 201332. Za stočné zaplatilo 

Městské kulturní zařízení na základě výročních zpráv a účetních závěrech z příslušných let 

v roce 2012 63 572 Kč a v roce 2013 80 229 Kč.  

                                                 

31 Měsíční spotřeby tepla jsou konstantní, nedochází zde k výrazným výkyvům, jako v případě zimního 

stadionu a základní školy, proto uvádím pouze roční hodnoty bez grafického zobrazení. Dodavatelem je rovněž 

VYTEP Uničov, proto konec a začátek topné sezóny je shodný s koncem a začátkem topné sezóny základní 

školy v daném období. 
32 Měsíční spotřeby vody nejsou sledovány, ve fakturovaných čtvrtletních dodávkách nedochází k výrazným 

výkyvům (mimo popsanou havárii v II. čtvrtletí roku 2013), jako v případě zimního stadionu, proto uvádím 

pouze roční hodnoty bez grafického zobrazení. 
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8 TECHNOLOGIE PROJEKTU ENERGETICKY 

SOBĚSTAČNÉHO OSTROVNÍHO SYSTÉMU 

 

Pro projekt energeticky soběstačného ostrovního systému Pionýrů – Moravské 

náměstí byla vybrána zařízení vyhodnocená jako nejvhodnější v kapitole „Technologie 

využitelné pro energeticky soběstačný ostrovní systém“.  

 

Jednotlivá opatření a návrhy řešení jsou popisovány ve vztahu k oboru 

environmentální management. V diplomové práci jde o návrh projektu a podklad pro jeho 

praktickou realizaci, jíž by v případě zadávání zakázky muselo předcházet odborné 

zpracování studie proveditelnosti projektu, jeho rozpočtu a výběr zadavatele prostřednictvím 

elektronického aukčního systému. Nejsou proto popisovány detaily stavebně-technických 

řešení. Nejsou rovněž popsány detaily hardwarového a softwarového řešení řídicího systému 

ostrova, protože tyto jsou projektovány vždy na míru konkrétnímu systému a nelze je vyčíslit 

odhadem. Konkrétní stavební a technologická řešení projektu, stejně jako podklady pro 

cenové kalkulace byly zjištěny z volně dostupných zdrojů (obvykle na internetu z webových 

prezentací konkrétních firem, nebo z odborných technických webů, např. čistička odpadních 

vod BioCleaner), dotazem u příslušné společnosti poskytující předmětné technologické 

řešení (např. velkokapacitní akumulátory Savebox) a z nabídek a rozpočtů obdobných 

projektů realizovaných ve městě Uničov (např. ceny výkopových prací).  

8.1 VLASTNÍ PROJEKT ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉHO 

OSTROVNÍHO SYSTÉMU 

 

Součástí návrhu je zpracovaný Plán energeticky soběstačného ostrovního systému 

Pionýrů – Moravské náměstí do mapy oblasti v měřítku 1:1000 poskytnuté MORAVSKOU 

VODÁRENSKOU a.s. (příloha VII.), do níž jsem zakreslila pravděpodobný průběh dalších 

sítí, které jsou předmětným projektem ostrovního systému dotčeny.33 Jednotlivé součásti 

                                                 

33 Mapy pravděpodobných průběhů sítí použité pro zpracování projektu Energeticky soběstačného ostrovního 

systému Pionýrů – Moravské náměstí, byly získány na dotčených společnostech (MOVO a.s., ČEZ distribuce 

a.s. aj.), nebo na odboru investic a regionálního rozvoje města Uničova. Mapa poskytnutá MORAVSKOU 

VODÁRENSKOU a.s. byla pro zpracování projektu využita z důvodu největší přehlednosti. 
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projektu jsem rozdělila na stavební objekty a provozní soubory, jak je u tohoto typu projektů 

zvykem.  

 

Stavební objekty: 

- SO 01 – rozvod užitkové vody 

- SO 02 – splašková kanalizace 

- SO 03 – dešťová kanalizace 

- SO 04 – čistička odpadních vod a čerpací stanice 

- SO 05 – akumulační jímka a vsakování 

- SO 06 – automatická tlaková stanice a studna 

- SO 07 – přípojka elektrické energie a ovládací kabeláž 

- SO 08 – rozvod tepla 

- SO 09 – rozvod pitné vody 

 

Provozní soubory: 

- PS 01 – kogenerační jednotka  

- PS 02 – solární panely FV1, FV2 a FV3 

- PS 03 – záložní zdroje Savebox B1, B2 a B3 

- PS 04 – měření a regulace 

 

Projekt je navržen s důrazem na co nejjednodušší systémové řešení s co nejmenším 

počtem komponentů při zachování maximální účelnosti projektu. Projekt může být 

dodatečně dále doplněn o další zařízení, např. o solární termické systémy pro ohřev teplé 

vody, nebo o filtrační jednotku umožňující čištění srážkové vody na pitnou.  

8.1.1 Elektrická energie 

Spotřeba elektrické energie v měsících červenec a srpen, kdy dochází k výraznému 

snížení spotřeby zejména v objektu č. 02 a nízká spotřeba je také v objektu č. 01, bude plně 

pokryta výrobou fotovoltaických elektráren umístěných na každém objektu. Vzhledem 

k dostatečnému výkonu instalovaných fotovoltaických panelů je v kalkulaci počítáno, že 

takto vyrobené energie bude výrazněji využito v období duben – srpen. V případě budoucího 

rozhodnutí připojit do ostrovního systému ještě další objekty, nebo rozhodnutí dodávat 
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přebytečnou energii do sítě, je možné využít maximální kapacity střech dotčených objektů a 

výkon jednotlivých fotovoltaických systémů tak navýšit. Ve zbylých měsících bude zbylá 

potřeba elektrické energie pokryta výrobou kogenerační jednotky. Spotřeba elektrické 

energie se mírně sníží vlivem letos realizovaných opatření na úsporu energií, ale naopak 

mírně vzroste z důvodu nutnosti napájet součásti ostrovního systému. Ke každému 

fotovoltaickému systému bude připojen akumulátor Savebox34, který slouží pro uchovávání 

elektrické energie. Zařízení Savebox budou připojena do chytré sítě, která bude řídit jejich 

provoz tak, aby byla prioritně využívána energie vyrobená solárními panely, energie 

akumulovaná v zařízeních Savebox a teprve poté energie vyrobená kogenerační jednotkou, 

aby tak nedocházelo zejména v letních měsících k neúčelnému maření tepelné energie. Níže 

uvedená tabulka zobrazuje navržené parametry solárního systému. K výpočtu byl použit 

postupný výpočet na základě průměrné denní spotřeby (metoda výpočtu je podrobně 

popsána v příloze II.). 

Tabulka 4: Výpočet počtu solárních panelů k instalaci na jednotlivé objekty (zpracováno v programu MS Excel) 

8.2.2 Zemní plyn 

Jediným objektem, který je připojen na zemní plyn, je objekt č. 02 základní škola. 

Plyn je využíván pro ohřev varných kotlů, teplé vody a fritézy. Doporučuji stávající řešení 

ponechat. Pokud by mělo dojít k odpojení pro zajištění 100% ostrovního provozu, bylo by 

nutné nahradit stávající kotle a fritézu elektricky ohřívanými spotřebiči. Jejich pořizovací 

cena je stejná bez ohledu na využívanou energii v řádu 60 000 – 90 000 Kč dle velikosti a 

                                                 

34 Zařízení Savebox [online]. Dostupné z www < http://www.fitcraftenergy.cz/?page_id=44&lang=cs> 
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typu za varný kotel, 10 000 Kč35 za elektrickou fritézu. Investice by mohla být realizována 

v rámci plánované obnovy zařízení. Pro ohřev varných kotlů bude využita elektřina, 

možností je také instalace solárních termických panelů. Z touto investicí není v projektu 

počítáno. Instalaci solárních termických panelů je možné provést dodatečně, např. pokud by 

došlo ke zvýšení potřeby elektrické energie rozšířením kapacity školy. 

8.2.3 Tepelná energie 

Teplo pro vytápění bude zajištěno kogenerační jednotkou. Kogenerační jednotka 

bude primárně vyrábět elektřinu pro špičkový provoz v období polovina srpna – konec 

března, kdy je zimní stadion zaledován a bude v provozu nová vzduchotechnická jednotka 

pro snížení vzdušné vlhkosti. 

Tabulka 5: Propočet maximální množství energie, kterou by bylo nutné vyrobit kogenerační jednotkou (počítáno 

s prosincovým výkonem instalovaných solárních systémů). (zpracováno v programu MS Excel) 

Teplo by mohlo být také transformováno na chlad k chlazení ledové plochy a 

v letních měsících pro klimatizaci. Trigenerační jednotku jsem do projektu nezahrnula 

z důvodu, že trh v České republice běžně nenabízí vhodně dimenzovanou kogenerační 

jednotku a na vývoji zařízení s optimální účinností při spalování biomasy by bylo vhodné 

pracovat. Optimální by bylo vyvinout pro účely instalace v kogeneračních (třígeneračních) 

jednotkách tohoto typu parní motory. Současná zařízení, která jsou používána ve velkých 

teplárenských provozech, se pro využití v navrhovaném projektu energeticky soběstačného 

ostrovního systému příliš nehodí. Bylo by možné o něm uvažovat v případě napojení celé 

                                                 

35 Cena zařízení zjištěna z velkoobchodu gastro zařízení Promos [online]. Dostupné z www < 

http://www.gastro-vybaveni-promos.cz/> 
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městské části, případně napojení provozu, který by byl schopen využívat jinak zmařené teplo 

z kogenerace. Toto teplo by mohl využít provoz uničovské pekárny, farmaceutický průmysl, 

nebo např. nově postavené wellness centrum v lokalitě za zimním stadionem. 

8.2.4 Pitná voda 

Jedná se o veřejné budovy, v projektu energeticky soběstačného ostrovního systému 

je zahrnuta základní škola. Doporučuji proto ponechat stávající napojení objektů na 

vodovodní řad, v projektu je ale uvažováno i vyvrtání studny. Pitná voda by poté následně 

musela splnit kritéria podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody se změnami: 

187/2005 Sb., 293/2006 Sb., 83/2014 Sb. V projektu navržená druhá studna je dimenzována 

pro využití k případnému dočerpání užitkové vody do akumulační jámy v případě 

nedostatku, může být také přímo použita k napouštění do filtračního systému vody 

používané pro úpravu ledu. 

8.2.5 Užitková voda 

Užitková voda bude uložena v železobetonové podzemní akumulační nádrži. V 

akumulační nádrži bude uložena jak dešťová voda (spad ze střechy zimního stadionu o 

celkové ploše 3621, 3m2), tak i vyčištěná splašková voda, která poté bude svou kvalitou 

splňovat parametry užitkové vody, která tak svou kvalitou bude splňovat požadavek na vodu 

užitkovou. Vyčištěná užitková voda bude v objektech využívána na splachování toalet, 

zaledování zimního stadionu a úpravu ledové plochy a na zalévání školního pozemku. 

K odtoku přebytečné užitkové vody z akumulační jímky bude sloužit vsak z voštin, kam 

bude voda svedena, pokud její množství překročí dimenzovanou hladinu.  

 

Pro čištění odpadní vody navrhuji použít čističku odpadních vod BioCleaner. Dle 

specifikace uvedené na internetových stránkách výrobce, je tato kontejnerová čistička 

vhodná pro jak pro malé obce, tak pro školy či ubytovací zařízení [47]. Výrobce má na svých 

internetových stránkách umístěnou kalkulačku pro orientační výpočet potřebné kapacity 

ČOV, kterou jsem použita při navrhování konkrétního typu ČOV (BC 500 (500EQ)) 

v projektu. Výrobce ENVI-PUR s.r.o. je držitelem certifikace environmentálního 

managementu ISO 14001:2004, což mělo vliv a mé rozhodování o zahrnutí ČOV právě této 

značky do projektu.  
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8.2 ROZBOR PROJEKTU 

8.2.1 SO 01 rozvod užitkové vody 

Objekty č. 01 – č. 03 budou zásobovány primárně vyčištěnou dešťovou vodou ze 

střechy zimního stadionu, sekundárně pak vyčištěnou odpadní vodou svedenou ze všech 

napojených objektů do akumulační jímky, ze které bude užitková voda distribuována 

potrubím. Případný nedostatek užitkové vody v akumulační jímce bude řešen dočerpáním 

vody ze studny na užitkovou vodu do systému. Studna pro užitkovou vodu bude sloužit jako 

záloha při výpadku nátoku dešťových a vyčištěných odpadních vod. Pro udržení 

konstantního tlaku v systému rozvodu užitkové vody je zařazena AT stanice. Zásobené 

objekty č. 01 – č. 03 budou napojeny na oddělený okruh rozvodu užitkové vody, který bude 

třeba vybudovat. U objektů č. 02 a č. 03, u kterých v současné době probíhají přípravné práce 

na zahájení instalace zateplení opláštění, je třeba počítat se vstupem nového okruhu. Před 

napojením potrubí na systém v jednotlivých budovách bude osazena vodoměrná šachta, 

spotřeba vody bude měřena samostatnými vodoměry. Údaje budou dále vyhodnocovány 

v centrálním řídicím systému ostrova. 

8.2.2 SO 02 splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody z objektů č. 01 – č. 02 budou dopravovány gravitačně 

plastovým potrubím do čerpací stanice ČS1 vybudované před čističkou odpadních vod. 

Z čerpací stanice ČS2 budou splaškové vody přečerpávány do ČOV, kde budou vyčištěny. 

Vodu je nutné čerpat z důvodu špatné spádovosti v lokalitě. Vyčištěná voda bude uskladněna 

v akumulační nádrži pro další použití. Splašková kanalizace bude provedena z plastových 

trub, na lomech a v místě napojení budou osazeny plastové revizní šachty pro možnost 

čištění. 

8.2.3 SO 03 dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střechy zimního stadionu budou svedeny do dvou odtokových rour 

podél rohů severovýchodní strany objektu. Budou dopravovány gravitačně plastovým 

potrubím přes čerpací stanici do akumulační nádrže určené pro dešťovou vodu, kde budou 

uskladněny pro další použití. V čerpací stanici ČS1 bude na výtlačném potrubí osazen filtr 

určený k záchytu pevných částic. Dešťové vody z objektů č. 02 a č. 03 budou zaústěny do 

vlastních vsaků. Dešťová kanalizace bude provedena z plastových trub. 
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8.2.4 SO 04 čistička odpadních vod a čerpací stanice 

Do projektu bude zahrnuta čistička odpadních vod BioCleaner, typ BC 500 (500EQ), 

který je vhodný jak pro malé obce, tak pro školy, či restaurační a ubytovací zařízení. Odpadní 

vody čistí a dezinfikuje, vyčištěná a upravená voda je tak svou kvalitou srovnatelná 

s dešťovou, Takovouto vodu je možné použít jako užitkovou, nebo ji vypouštět do 

podzemních vod. K dopravě odpadních a dešťových vod jsou navrženy dvě čerpací stanice, 

ČS1 určená k přečerpávání dešťových vod do akumulační jímky a ČS2 určená 

k přečerpávání odpadních vod k dočištění do ČOV.   

8.2.5 S0 05 akumulační jímka a vsakování 

Akumulační jímku bude tvořit železobetonová podzemní nádrž, která bude sloužit k 

uskladnění a následné distribuci vyčištěné užitkové vody z ČOV. Případné přebytky vody 

budou přepadem převedeny do potrubí, které bude zaústěno do vsaku v nejbližším okolí 

akumulační jímky. Jednotlivé vsaky (kromě vsaku u akumulační jímky jsou součástí 

projektu dva vsaky dešťové vody z objektu č. 02 z důvodu jeho členitosti a jeden vsak 

příslušící k objektu č. 03.) tvoří akumulační a vsakovací systém skládaný z jednotlivých 

bloků voštinového typu. V akumulační jímce budou osazena čerpadla určená k další 

distribuci užitkové vody přes AT stanici užitkové vody do systému užitkové vody.  

8.2.6 SO 06 - automatická tlaková stanice a studna 

AT stanice slouží v systému ke zvýšení tlaku a zásobení systému rozvodu pitné i 

užitkové vody. Budou udržovat konstantní tlak v obou systémech i při extrémně proměnném 

odběru. V systému bude osazena AT stanice AT1 pro rozvod pitné vody, která bude 

zásobovat systém čerpáním vody ze studny na pitnou vodu a AT stanice AT2 pro rozvod 

užitkové vody bude předávat do systému vodu odebranou čerpadlem z akumulační jímky. 

V systému bude rovněž osazena studna užitkové vody určená dočerpání vody do systému 

užitkové vody v případě jejího nedostatku v akumulační jímce. Systém pitné a užitkové 

vody, stejně jako jejich rozvody, musí být odděleny.   

8.2.7 SO 07 přípojka elektrické energie a ovládací kabeláž 

Z rozvodné stanice bude v zemní rýze veden napájecí kabel o dimenzi cca 15 kW pro 

napájení ČOV, AT stanic (systém pitné a systém užitkové vody) a 5 čerpadel (čerpadla ve 
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studních, v akumulační jímce a 2 čerpací stanice). K napájecímu kabelu bude přiložen 

ovládací kabel.  

8.2.8 SO 08 rozvod tepla 

Rozvod tepla bude proveden od kogenerační jednotky soustavou ocelových, tepelně 

izolovaných teplovodních trubek do jednotlivých objektů, kde bude napojen na původní 

rozvod centrálního vytápění. 

8.2.9 SO 09 rozvod pitné vody 

Rozvod pitné vody pro objekty č. 01 – č. 03 bude zásobován pitnou vodou čerpanou 

čerpadlem ze studny pitní vody přes AT stanici systému pitné vody. Studna musí být 

vzhledem k požadované kvalitě pitné vody umístěna v extravilánu obce v ochranném pásmu. 

Pro udržení konstantního tlaku v systému je navržena AT stanice. Rozvod pitné vody bude 

oddělen od rozvodu užitkové vody. Pitná voda bude distribuována plastovým potrubím. 

Spotřeba vody bude měřena vodoměry osazenými ve vodoměrných šachtách u každého 

objektu. Údaje budou dále vyhodnocovány v centrálním řídicím systému ostrova. 

8.2.10 PS 01 kogenerační jednotka 

Kogenerační jednotka bude umístěna v samostatném kontejneru v areálu zimního 

stadionu. Zde se bude nacházet rovněž sklad paliva, odkud bude palivo automaticky 

dopravováno šnekovými dopravníky do kogenerační jednotky ke spalování. Jednotka bude 

osazena řídicím panelem, který bude napojen na řídicí systém ostrova. Konkrétní typ 

kogenerační jednotky neuvádím, protože jsem přesvědčena, že je zde velký potenciál 

v oblasti vývoje technologie, která by svými parametry odpovídala zamýšlenému využití 

v městských ostrovních systémech. Takováto jednotka by měla být osazena parním 

motorem. Je žádoucí, aby její účinnost pro výrobu elektrické energie byla min. 30 %. 

8.2.11 PS 02 fotovoltaické panely FV1, FV2 a FV3 

Na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické solární systémy. Jedná se o 

fotovoltaické panely s příslušenstvím. Jejich rozměry a počet byl vypočten s ohledem na 

požadavek pokrytí denní spotřeby v letních měsících, kdy v období červenec – polovina 

srpna by měla být odstavena kogenerační jednotka.  
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8.2.12 PS 03 záložní zdroje Savebox B1, B2 a B3 

Záložní zdroje Savebox budou příslušet ke každému fotovoltaickému systému. Jejich 

úlohou bude akumulace přebytků vyrobené energie z fotovoltaických panelů a její následná 

distribuce, pokud řídicí systém ostrova vyhodnotí nedostatek elektrické energie. 

8.2.13 PS 04 měření a regulace 

Systém měření a regulace bude pracovat na principu chytrých sítí, které se nyní 

rozvíjí zejména v oblasti elektrické energie. Bude zahrnovat centrální řídící jednotku 

ostrovního systému, která bude sbírat a vyhodnocovat data a komunikovat s  jednotkami 

jednotlivých systémů. Zajistí pružné dodávky energií v závislosti na spotřebě, řízení jejich 

ukládání v záložních zdrojích Savebox, zapojení kogenerační jednotky a její výkon, čerpání 

vody ze studny do akumulační jímky v případě potřeby aj. Jednotka také bude vyhodnocovat 

data a bude tak vytvářet dlouhodobý plán predikující budoucí chování ostrovního systému, 

který umožní reagovat na výkyvy na straně spotřeby či dodávky, ale také na havárie. Systém 

bude možné obsluhovat přes mobilní aplikaci. Případná kabeláž a síťové rozvody, které 

bubou přiloženy do zemní rýhy k elektrickému vedení (z důvodu přehlednosti není v plánu 

energeticky soběstačného ostrovního systému zvlášť označeno). 

8.3 DÍLČÍ ZÁVĚR Č. 2 

 

Na základě výše uvedených skutečností, plánu energeticky soběstačného ostrovního 

systému konstatuji, že projekt je technicky proveditelný. Problematické je však využití 

stávajících technologií v oblasti kogenerace (resp. trigenerace). Na českém trhu nejsou 

k dispozici jednotky spalující biomasu s účinností výroby elektrické energie na úrovni 30 % 

vhodné svou dimenzí pro využití v malých městských ostrovních systémech. Tento poznatek 

tak nabízí potenciál pro výzkum a vývoj. Značný potenciál také spatřuji ve vývoji měřících 

a regulačních systémů pro ostrovní provozy fungující na principu chytrých sítí Smart Grids, 

které do značné míry ovlivní jejich rozvoj a jeho tempo. 
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9 EKONOMIKA PROJEKTU ENERGETICKY 

SOBĚSTAČNÉHO OSTROVNÍHO SYSTÉMU 

9.1 ROZPOČET PROJEKTU 

 

Projekt byl rozpočtován orientačně na základě rozpočtových cen stavebních prací, 

informací od výrobců a dodavatelů technologií zjištěných zejména na internetových 

stránkách, nebo cenových údajů z rozpočtů podobných projektů. Do rozpočtu projektu jsou 

zahrnuta jednotlivá zařízení SO 01 – SO 09 a provozní soubory PS 01 – PS 04, včetně 

rozvodů a kabeláže. Do rozpočtu projektu nejsou zahrnuty další stavební práce související 

např. s nutností zvýšení nosnosti střechy pro umístění solárních panelů, pokud bude zjištěno, 

že stávající nosnost a technický stav nedostačuje. Nejsou zahrnuty rovněž další náklady 

projektu, jako je stavební dozor, či odborné posouzení a zpracování projektu (v případě jeho 

realizace v praxi). Projekt také nezahrnuje náklady na běžnou údržbu, revizní práce a servis, 

ale je třeba se jimi zabývat při výběru vhodných technologií, jak uvádím v teoretické části 

práce. Např. nutnost častých servisních intervalů může v konečném důsledku zařízení s nižší 

pořizovací cenou posunout do jiné kategorie. Rozpočet hlavních položek zpracovaný 

v systému SoftTrio je přílohou VIII. této práce. 

 

Celková orientační rozpočtovaná cena je 29 525 730, 00 Kč včetně 21 % DPH. 

 

Návratnost investice (ekonomická efektivnost investice) je běžně hodnocena podle 

vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a 

energetickém posudku, která počítá s dobou hodnocení 20 let a 3% mírou růstu cen energií. 

Delší životnost systému zde ani není účelná, protože v této oblasti dochází k vývoji a 

inovacím. Účelné je používat soustavu zařízení pro několik objektů, čímž dosáhneme úspor 

z rozsahu. Je ale vždy třeba uvažovat o vhodné optimalizaci – nákladný záložní zdroj, který 

by svým výkonem nepokryl páteřní činnosti, je zbytečné instalovat, vhodnější je v takovém 

případě investovat do záložních akumulátorů. Při hodnocení efektivnosti investic je vhodné 

uvažovat také o již několikrát zmiňovaných provozních nákladech, kam je možné zahrnout 

i náklady na pravidelnou údržbu, revizi a servis zařízení, které mohou např. u 

fotovoltaických systémů činit 1 000 Kč/systém/rok, u kogeneračních jednotek, navíc 

speciálně provedených, se může jednat o několik desítek tisíc. 
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Pokud bychom uvažovali konkrétní kogenerační jednotku, mohla bych na základě 

spotřeby biomasy a její aktuální tržní ceny spočítat roční cenu paliva při uvažovaném 

množství vyrobené elektrické energie a tepla a následně použít metodiku výpočtu uvedenou 

ve zmíněné vyhlášce. Pro výpočet lze také využít kalkulátor na internetových stránkách 

TZB-info36. Podle údajů z kalkulačky solární elektrárny, kterou jsem použila pro výpočet 

potřebného počtu fotovoltaických panelů k dosažení požadovaného výkonu, je doba 

návratnosti investice do uvažovaných fotovoltaických systémů při 100 % spotřebě vyrobené 

energie 10 – 8 let. Níže uvádím tabulku průměrných nákladů na energie, pitnou vodu 

zahrnující stočné a odvod užitkové vody. Je tak zřejmé, že náklady na spotřebovanou energii 

a náklady související s vodou, jsou značné a uvažovat o možnostech úspor, je žádoucí. 

Tabulka 6: Průměrné náklady na energie v objektech zahrnutých do energeticky soběstačného ostrovního systému (data 

získána z faktur a výročních či závěrečných zpráv o hospodaření, zpracováno v programu MS Excel) 

9.2 HODNOTA NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH EXTERNALIT 

 

Hodnotu externalit, tedy pozitivních, nebo negativních vlivů činnosti na okolní 

prostředí, dokážeme vyčíslit jen velmi těžko. Jejich hodnota je do jisté míry relativní, závislá 

na vnějších dalších okolnostech. Přehled klasifikace metod oceňování uvádím v příloze IX. 

Významným faktorem pro podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů, resp. biomasy 

je kromě pozitivního vlivu na životní prostředí také nezanedbatelný sociální přínos. 

Pěstování biomasy tam, kde se vyrábí a spotřebovává energie, je jednou z možností řešení 

nezaměstnanosti. Náklady na zřízení jednoho pracovního místa jsou velmi vysoké, což 

dokládá i ochota Ministerstva práce a sociálních věcí poskytovat podporu 200 000 Kč na 

                                                 

36 TZB-info, CHADIM, Tomáš. Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic. [online]. 

Dostupné z www <http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/110-financni-kalkulator-pro-hodnoceni-

ekonomicke-efektivnosti-investic> 
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zřízení jednoho místa v regionech s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností [48]. Díky tomu 

také nevznikají další náklady např. z titulu dopravy na místo spotřeby (výroby energie) a 

s tím spojené emise, nevznikají také emise při vytápění např. tuhými palivy. 

 

Uvažujme kogenerační jednotku o celkovém výkonu 440 kW (elektrický výkon 100 

kW – při účinnosti 25 – 29%, tepelný výkon 300 kW). Předpoklad využití zařízení 86 % 

7 560 hodin z 8 760 hodin v nepřestupním roce (tj. 50 dní bez výroby pro období červenec 

– polovina srpna, servis a údržba atd.). Použité palivo: cíleně pěstovaná energetická štěpka 

[49].  

 

Teplo: 300 kW x 7 560 h = 2 268 000 kWh 

Elektřina: 100 kW x 7560 h = 756 000 kWh 

CELKEM: 3 024 MWh 

 

Kalkulovaná cena tepla pro rok 2015 569, 99 KČ/GJ včetně DPH37 

- tedy = 2, 05 Kč/kWh 

Kalkulovaná cena elektrické energie pro rok 2015 4915, 10 Kč za 1000 kWh včetně DPH38 

- tedy = 4, 92 Kč/kWh 

 

Externality (mající vliv na posuzování výkupní ceny elektrické energie) 

 

- Ekonomická oblast: zahrnuje dotace na pěstování rychlerostoucích dřevin 

60 ha x 5 000 Kč/ha = 300 000 Kč : 756 000 kWh        = 0, 40 Kč/kWh 

 

- Sociální oblast: 

Vliv na zaměstnanost cca 400 000 Kč/rok : 756 000 kWh       = 0, 53 K4/kWh 

Zřízení jednoho pracovního místa 3 000 000 Kč 

756 000 kWh x 15 let životnosti zařízení = 3 000 000 Kč : 11 340 000 kWh     = 0,26 Kč/kWh 

 

                                                 

37 Dle propočtu VYTEP Uničov s.r.o. uvedených ve Zprávě o stavu tepelného hospodářství Uničov za rok 

2014. 
38 Sazba D 01d, ČEZ, bez platby za jistič (tzn. cena pouze za silovou elektřinu). 
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- Environmentální oblast:  

Ztráty v sítích (výroba v místě odběru, 20 % z 1 Kč/kWh)       = 0, 20 Kč/kWh 

Produkce CO2 na 1 MWh = 1,2 t CO2 při 600 Kč/t 

8 MWh x 1,2 t x 600 Kč = 480 000 Kč x 756 000 kWh        = 0,63 Kč/kWh 

 

- Zajištění regionální bezpečnosti a energetické soběstačnosti pro případ neočekávané 

události: nevyčíslitelné 

9.3 DÍLČÍ ZÁVĚR Č. 3 

 

Uvážíme-li roční průměrné náklady na energie v objektech zahrnutých do 

energeticky soběstačného ostrovního systému Pionýrů – Moravské náměstí, uvedené 

v tabulce č. 6, zjistíme, že při odbourání těchto plateb (za rok průměrně 4 075, 605 tis. Kč 

celkem), by se uvažovaná investice řádově 30 000 tis. Kč vrátila za 7 let a 3 měsíce39. 

Budeme-li uvažovat kogenerační jednotku o výkonu 440 kWh, která spotřebuje palivo 

(cíleně pěstovanou štěpku) řádově za 1 600 000 Kč/rok, bude návratnost investice 12 let. Do 

výpočtu nejsou zahrnuty náklady na údržbu, revizi a pravidelný servis. 

 

Rovněž ale také neuvažujeme pozitivní externality, jejichž hodnotu můžeme vyjádřit 

kvalifikovaným odhadem. Pokud bychom na základě předchozí výpočtů uvažovali, že 

v souvislosti s využitím obnovitelných zdrojů energie vytvořím jedno pracovní místo pro 

obsluhu ostrovního systému a 4 pracovní místa v souvislosti s pěstováním štěpky, doba 

návratnosti investice se sníží na méně než polovinu.  

 

Elektřinu je také možné prodávat do sítě. Pokud bychom uvažovali, na základě 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, 

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, že se bude jednat o zařízení 

uvedené do provozu v roce 2015, spalující čistou biomasu (cíleně pěstovanou štěpku), jedná 

se o kategorii O1 a informativní výkupní cena 1 MWh je stanovena na 3 263 Kč, zelený 

bonus na 2 880 Kč za MWh [50]. Při výstavbě a připojení do sítě je ale potřeba počítat 

                                                 

39 Bez uvažování zněn v cenách energií a diskontní sazby. 
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s jednorázovou platbou za rezervovaný výkon dle jističe v trafostanici (podle výkonu řádově 

několik set) a dále poté za roční, resp. měsíční rezervovanou kapacitu, pokud nebude vlastní 

výroba schopná pokrýt např. špičkovou spotřebu. Vhodnější by byl systém podpory pro 

udržitelný rozvoj, který bude zohledňovat výrobu elektřiny v místě, kde se tato 

spotřebovává. Tím dojde k omezení nákladů na dopravu paliva a omezení ztrát vznikajících 

při dopravě energie. Ztotožňuje se s názorem Scheera, který uvádí, že „energie musí být 

dostupná způsobem, který je sama determinuje, nikoliv heteronomním. Energie musí být 

svobodná a nezávislá na vnějších omezeních, bez příležitostí pro vnější zásahy, které mají 

vliv na rozhodovací proces“ [51]. 
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10 CERTIFIKACE ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉHO 

OSTROVNÍHO SYSTÉMU PIONÝRŮ - MORAVSKÉ 

NÁMĚSTÍ 

10.1 CERTIFIKACE OSTROVNÍHO PROVOZU 

 

Ostrovní systém můžeme konstruovat jako zcela energeticky soběstačný, bez 

možnosti připojení do centrální distribuční soustavy. Doporučuji však i v případě plné 

soběstačnosti ostrova, připojení ponechat, pokud je již zřízené, jako v případě uvažovaného 

energeticky soběstačného ostrovního systému Pionýrů – Moravské náměstí. Proto je nutné 

zmínit se o certifikaci ostrovního provozu. Ostrovy mohou obecně vzniknout, mimo 

plánované řízené dlouhodobé odpojení od centrální soustavy s úmyslem vyrábět a 

spotřebovávat všechnu vlastní energii, z důvodu zkratu (oddělení zkratkovitými ochranami, 

nebo výpadkem posledního spojovacího článku zamýšleného ostrova), nebo z důvodu 

výkonové nerovnováhy. Z toho vyplývá, že ostrovní provoz má značné nároky na regulaci 

daného bloku, protože nastává ke značným změnám frekvence a napětí. Při (nouzovém) 

přechodu do ostrovního provozu dojde k vypnutí centrálního linkového spínače a centrální 

řídící jednotka ostrova automaticky přizpůsobí režim provozu ostrova na základě 

frekvenčního plánu a zreguluje výkon kogenerační jednotky dle aktuální vlastní spotřeby 

ostrova.  

 

„Schopnost ostrovního provozu (OP) je schopnost elektrárenského bloku pracovat 

do vydělené části vnější sítě, tzv. ostrova“ [52]. Ostrovy, tedy výrobny elektřiny připojené 

k vlastní síti, jsou označovány také jako podpůrné služby. Trh s podpůrnými službami je 

spravován obchodně-technickým systémem operátora ČEPS. Aby se na něm systém mohl 

účastnit, musí získat Certifikaci ostrovního provozu. Certifikací ostrovního provozu 

rozumíme způsob prokazování schopnosti poskytnout služby pomocí periodických testů, 

jedná se tedy o soubor certifikačních měření a souvisejících administrativních činností, které 

zobrazuje obrázek č. 6 níže [53]. 

Pro získání certifikace musí blok být schopen: 

- přechodu do ostrovního provozu 

- ostrovního provozu 

- opětovného připojení ostrova k soustavě 
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- musí garantovat dostupnost služby [52] 

Obrázek 5: Spolupráce mezi jednotlivými subjekty procesu certifikace PpS. (Zdroj ČEZ distribuce) 

Měření podpůrné služby zahrnuje schopnost startu ze tmy, tedy stavu, kterému 

předcházel totální výpadek distribuční sítě. Dále sekundární regulaci jalového výkonu bloků 

a napětí v pilotním uzlu velmi vysokého napětí a měření schopnosti ostrovního provozu [53]. 

10.2 CERTIFIKACE ČSN ISO 14 001 

 

Kromě Certifikace ostrovního provozu by měla být základem celého projektu také 

certifikace systému environmentálního managementu podle ČSN ISO 14001. Tato 

certifikace je důležitá pro celkové stanovení systematiky probíhajících procesů s ohledem 

na vliv na okolní prostředí. Zahrnuje také řízení vhodného využívání zdrojů a včasnou 

identifikaci rizik a jejich eliminaci, případně eliminaci jejich dopadů. Hodnocení rizik 

nabývá v současné době stále více na významu, protože jejich řízením může dotčená 

organizace, v tomto případě město Uničov, ušetřit nemalé finanční prostředky, které by 

vynaložilo na jejich likvidaci. Zavádění systému environmentálního managementu je ale 

také současným trendem. Veřejná správa a její organizace patří k nejvýznamnějším 

spotřebitelům energií. Uvědomělým chováním tak může výrazně přispět k udržitelnému 
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rozvoji. Koncept „Green Public procedurment“ je zakotven ve Sdělení Evropské komise 

COM(2008)400, ve kterém jsou definovány jeho hlavní principy [54].  

10.3 DÍLČÍ ZÁVĚR Č. 3 

 

Při správném nastavení by tak navržený projekt energeticky soběstačného systému 

měl splnit podmínky Certifikace ostrovního provozu. Současná legislativa ale neumožňuje 

realizovat návratnost prostředků vložených do provozovaného zařízení z hlediska přechodu 

do ostrovního režimu. Neexistuje žádná finanční motivace pro zdroje vyvedené do 

distribuční soustavy, neboť organizace provozující distribuční soustavu možnost platby za 

poskytování PpS nemají. 

 

Jsem přesvědčená o tom, že při současných, zejména legislativních a technických 

podmínkách, je vhodnou cestou zůstat součástí systému, s možností využívat jak svoje 

zdroje, tak systémové, ale v případě jeho selhání mít možnost se odpojit a vystačit pouze ze 

svými zdroji. Tento koncept nabízí projekt chytrých sítí. Smart Grids jsou stále předmětem 

vývoje a zkoumání, ale již dnes můžeme říct, že zajištění malých městských ostrovů, 

umožňujících efektivnější nakládání s energiemi a tím nejen jejich úsporu, ale také podporu 

větší energetické bezpečnosti, jsou energetickou budoucností. 
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11 ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala návrhem projektu energeticky 

soběstačného ostrovního systému v konkrétní lokalitě mezi ulicemi Pionýrů a Moravské 

náměstí v Uničově. Ve zvolené lokalitě se nachází zimní stadion, základní škola a Městské 

kulturní zařízení – 3 objekty, které jsou z pohledu města strategicky významné. Na všech 

objektech byla realizována, nebo nyní probíhají dílčí opatření směřující ke snížení jejich 

ekonomické náročnosti. Tento krok je prvním předpokladem pro ostrovní řešení. Princip 

environmentální architektury nesmí spočívat jen v prosté náhradě stávajícího řešení 

získávání energií, smyslem jsou primárně kroky vedoucí k jejich úsporám. 

 

V diplomové práci jsem prokázala, že praktická realizace projektu energeticky 

soběstačného ostrovního systému se zapojením stávajících objektů i přes jejich limity, je 

technicky i ekonomicky proveditelná, což bylo hlavním cílem mé práce. Výsledkem je návrh 

systému doplněný podrobným popisem jednotlivých zařízení a jeho rámcový rozpočet ve 

výši 29 525 730, 00 Kč včetně 21 % DPH. Dále byla uvažována také hodnota 

nejvýznamnějších externalit a ekonomická efektivnost investice při jejich zahrnutí. Při 

návrhu projektu jsem nekladla důraz pouze na co nejnižší cenu. Podařilo se mi dosáhnout 

komplexního pojetí, které zahrnuje environmentální aspekt a snahu o jednoduchost ve 

spojení s účelností. V kapitole ekonomika projektu jsem poukázala také na nutnost 

uvažování ceny komplementů. Projekt tak proto počítá s odebíráním paliva od místní firmy, 

která vyrábí pelety, ale také s možností pěstovat v okolí města ve vhodných lokalitách 

rychlerostoucí dřeviny. Tento aspekt byl jedním z rozhodujících faktorů při volbě paliva. 

Tímto rozhodnutím jsem nejvýrazněji demonstrovala přesvědčení, že ostrovní provoz 

neznamená jen odpojení od sítí a energetickou soběstačnost, ale znamená i ekonomickou a 

sociální soběstačnost dané lokality. Znamená obrovskou možnost využití potenciálu vesnic 

a jejich okolí a v ne poslední řadě také energetickou bezpečnost.  

 

Práce ale také poukazuje na stále značné limity výraznějšího rozšíření technologií 

využívajících obnovitelné zdroje energie. Konkrétně problematické bylo zapojení 

kogenerační, resp. trigenerační jednotky do projektu. V dané lokalitě není zajištěn vhodný 

odběr vyráběného tepla v letních měsících. V projektu tohoto typu není účelné, ani 
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ekonomické použít turbínový generátor, který se hodí spíše do teplárenského provozu. 

Limitované je také využití fotovoltaického systému. Účinnost přeměny slunečního záření na 

elektrickou energii je pouze 14 – 17%. Všechny druhy energií také stále nedokážeme 

dlouhodobě efektivně skladovat. Z těchto příkladů je zřejmé, že podpora využití 

obnovitelných zdrojů energie by měla směřovat především do výzkumu nových technologií. 

Tento by měl postupovat systematicky, aby nedocházelo k nekoncepčnímu vývoji a 

zapojování zařízení, které nemají dlouhodobý potenciál využití. 

 

Ostrovní provoz nechápu jako utopickou vizi, ale jako budoucí směr v oblasti 

energetiky. Jak ale popisuji i ve své práci, není účelné bezhlavě opouštět vybudovanou 

centrální soustavu. Některé investice se dají realizovat v rámci běžné údržby a ostrovní 

systém je tak možné vytvářet v případech a v čase, kdy se to účelné. Budeme tak připraveni 

na nenadálé situace, zároveň ale nepřijdeme o výhody, které centrální sítě nabízejí. Tento 

postup ale nelze realizovat bez dlouhodobého plánu. Proto navrhuji, aby město Uničov 

implementovalo směrnici  ISO 14 001 o Sytému managementu hospodaření s energií podle 

ČSN EN ISO 50001 vedoucí k neustálému snižování energetické náročnosti. Doporučuji, 

aby město Uničov zpracovalo a schválilo Územní energetickou koncepci města Uničova, 

v návaznosti na Koncepci rozvoje města Uničova, která byla naposledy zpracována pro 

období 2007 – 2013. Na základě těchto strategických dokumentů bude město moci lépe a 

efektivněji plánovat nejen svůj další rozvoj, ale také udržovat v optimálním stavu stávající 

majetek. 
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