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Anotace  

Otázka udržitelného rozvoje a využití všech možných dostupných způsobů 

pro energetické účely je velmi aktuální. V této práci se soustředím na 

obnovitelný zdroj energie, kterým je biomasa a ve kterém vidím velký přínos 

nejen pro životní prostředí, ale např. i pro využití „přebytečné zemědělské 

půdy“, což by bylo velkým přínosem pro zemědělce, kteří se v současné době 

potýkají s nemalými problémy. Danou problematiku OZE řeším ve společnosti 

Teplo Braňany s.r.o., která v současné době pro své potřeby využívá 

aditivovaný hruboprach.  

V dané diplomové práci chci porovnat ceny tepla současného a nově 

vybudovaného zařízení pro spalování OZE, zjistit, zda se v dané společnosti 

přechod na jiný zdroj vyplatí a zda je realizovatelný.  

 

Summary  

The issue of sustainable development and utilization of all possible 

methods for energetic purposes is very popular nowadays. This thesis is 

focused on renewable power resource - the biomass which I consider to be  

a great contribution for the living environment as well as for “redundant 

agricultural land” utilization. That would be a considerable benefit for agrarians, 

who are facing up against many problems. The task of OZE is applied to  

a company Teplo Braňany Ltd. which makes a use of ingredient rudecoverts for 

its own need.  

My intention is to compare heating costs of current and newly constructed 

equipment for OZE combustion and to find out whether the transition to  

a different source would be feasible and profitable. 
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1. Úvod 

Zásobování teplem je nedílnou a významnou součástí energetického 

sektoru národního hospodářství. Jako oblast podnikání přispívá k tepelné 

pohodě obyvatelstva, zajišťuje zásobování podnikatelské sféry energií a na 

základě toho vede k úsporám primárních paliv.  

Každá pozitiva jsou však z velké části doprovázeny i negativními 

důsledky, které je nutno hodnotit. Energetika jako odvětví je považována 

v mnoha oblastech za jednoho z největších znečišťovatelů životního prostředí, 

a proto si vyžaduje individuální přístup, který se musí neustále přehodnocovat 

v závislosti na vývoji společnosti a její technické vyspělosti. [1]  

Říká se, že spolehlivá a dostupná energie je základem moderní 

společnosti. Pokud se na základě této myšlenky orientujeme na Českou 

republiku, tak lze tvrdit, že patříme k několika málo státům, které mohou  

i nadále v rámci desítek let využívat své přírodní bohatství a to především 

zásob fosilních paliv – hnědé, sporadicky i černé uhlí, což má za následek, že 

nejsme tak závislí na dovozu. Z tohoto důvodu se, kromě jiného, výrazně 

zpomalil rozvoj využívání tzv. „obnovitelných“ zdrojů energie – a to především 

biomasy na našem území. [2] 

Jak vyplývá z mnoha studií, tak světová spotřeba energie neustále stoupá 

a není srovnatelná s nárůstem obyvatelstva. Nelze tedy v jednotlivých 

okamžicích přesně definovat, zda zásoby fosilních paliv jsou stanovené na 

konkrétní dobu. Do budoucna by to mohlo mít za následek jejich 

pravděpodobný cenový nárůst a proto je jen na společnosti, a především na 

státu, aby zaujal takový postoj, kde vedle nezbytných radikálních úspor všech 

neobnovitelných zdrojů energie je třeba přistoupit k účinným opatřením, které 

by zajistily zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie. [3][4] 

Česká republika, jako součást Evropského společenství, by měla vzít na 

vědomí, že bioenergetika je do budoucna jedním z možných, a při využití 

moderních technologií i reálných, řešení v energetické oblasti. Tato skutečnost 

by se tedy měla uplatňovat jak v legislativní, tak především v dotační politice 

ČR i EU. 
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Využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie je možné nejenom 

v elektrárnách, ale ve větším měřítku a efektivněji především pro řešení 

energetických koncepcí jednotlivých měst a obcí v oblasti využití energetického 

potenciálu do menších tepláren (ohřev vody, vytápění). V mnoha obcích jsou 

teplárny již zastaralé a otázka modernizace, ať už stávající technologie nebo 

technologie využívající jako vstup biomasu samostatně či v kombinaci s uhlím, 

vede k zamyšlení a bezesporu si vyžaduje velkou pozornost. [5] 

Cílem mé diplomové práce je v krátkosti se seznámit s touto 

problematikou a na základě toho analyzovat využití biopaliv v teplárenském 

průmyslu na území ČR s možností aplikace do společnosti Teplo Braňany, 

s.r.o. 
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2. Seznámení se s problematikou 

Zodpovědné chování v energetice znamená především racionální  

a efektivní hospodaření s energií (tj. snižování energetické náročnosti, 

snižování měrné spotřeby, zvyšování účinnosti transformace energie, snižování 

produkce škodlivin, atd.) a také efektivní využívání všech dostupných zdrojů. 

Odtud pak pramení zájem o využívání obnovitelných zdrojů, majících převážně 

lokální charakter, a proto posilující energetickou nezávislost.  

V posledních zhruba dvaceti letech je zájem o využívání obnovitelných 

zdrojů energie umocňován nebývale rozsáhlou a intenzivní podporou jejich 

rozvoje v Evropě. Tato iniciativa v zemích Evropské unie je dána v prvé řadě 

rostoucím nedostatkem vlastních tradičních energetických surovin a v důsledku 

toho rostoucí závislostí na jejich dovozu, která se odhaduje na sedmdesát 

procent v roce 2030. [6] 

Nejhlasitějším argumentem pro využívání obnovitelných zdrojů energie 

však ve skutečnosti není nedostatek vlastních zdrojů, jak je ve většině případů 

uváděno, ale především intenzivní program snižování produkce skleníkových 

plynů, především oxidu uhličitého.  

V konečném důsledku není až tak podstatné, který z argumentů je 

významnější, zda upřednostnění racionální úvahy o rostoucím nedostatku 

vlastních zdrojů energie v evropských zemích, anebo globální úsilí o ovládnutí 

přírody.  

Rozhodující tedy ve všech případech je, zda vyvolané aktivity povedou 

k racionálnějšímu hospodaření s energií, jejímu efektivnějšímu využívání  

a k rozvoji využívání nových, resp. již po staletí prověřených, zdrojů energie, 

jako jsou biopaliva. [7] 

Když vezmeme v úvahu historickou roli biomasy v oblasti uspokojování 

energetických potřeb lidstva, tak je nutné zde připomenout, že energii  

z biomasy získává člověk od té doby, kdy zvládl tajemství využití a uchování 

ohně. Oheň v nejstarších dobách poskytoval člověku teplo pro zahřátí, k úpravě 

pokrmů, světlo ke svícení a zahnání divoké zvěře. Již ve starověku dosáhla 

řemesla využívající oheň v řadě ohledů dokonalosti, kterou středověk dokázal 

překonat jen v některých ohledech. Na zcela jinou úroveň se využití energie 

ohně posunulo s poznáním možnosti předávat jeho energii dalšímu médiu - což 
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byla voda. Až to umožnilo přechod ze stavu relativně pomalého, ale 

udržitelného vývoje, k prudkému hospodářskému růstu. 

Na rozdíl od pomalého, ale nevyčerpatelného toku sluneční energie, je 

přísun energie z fosilních paliv rychlý. Bohužel i s potencionálním rizikem 

vyčerpání zdrojů, protože člověk je schopen překročit rozumnou míru tím, že si 

rychlost čerpání stanovuje sám, aniž by nahlížel do budoucna.  

Existují tedy různé důvody pro rozvoj využívání obnovitelných zdrojů 

energie. Tyto důvody jsou mimochodem stanoveny v Zelené knize EU, což je 

dokument Komise Evropského společenství z 8. 3.2006. Její zaměření 

charakterizuje podtitul „ Evropská strategie pro udržitelnou, 

konkurenceschopnou a bezpečnou energii“. [8] 

Je určitě vhodné se u těchto tří pojmů v krátkosti pozastavit: 

 

 Udržitelný rozvoj  lidské společnosti předpokládá uspokojování vlastních 

potřeb způsobem, který nenaruší schopnost budoucích generací naplnit jejich 

vlastní potřeby (které ovšem nemůžeme spolehlivě poznat). Jednoduše řečeno, 

chování ve stylu “po nás potopa“ je nepřijatelné a vůči budoucím generacím 

nezodpovědné. Primitivní aplikace zásady udržitelnosti na otázky zásobování 

energií však vyvolává oprávněné pochybnosti. Zdroje energie jsou z podstatné 

části omezené, konečné. Spotřeba energie trvale roste díky růstu populace  

a rozvoji civilizace. Řešením této situace může tedy být nalezení a využívání 

nových a dostatečně kapacitních zdrojů energie, což je potencionálně biomasa.  

 

Konkurenceschopnost je ekonomický pojem, připomínající význam ceny 

energie. Platí, že cena energie trvale roste a že základní energetickou 

jednotkou je koruna. Je logické, že se neuplatní na trhu energie, vyráběná např. 

fotovoltaicky ze slunečního záření, když je více než dvacetkrát dražší, než 

elektřina z uhlí. A podobně je tomu u většiny dalších obnovitelných zdrojů,  

i když cenové rozdíly nejsou tak dramatické. Nicméně rozvoj technologií v této 

oblasti vyžaduje jejich trvalé a systematické provozování a zdokonalování, 

přičemž jsou vysoké a nekonkurenceschopné provozní náklady kompenzovány 

systémem státních dotací. Otázkou pak zůstává vhodné a motivující naladění 

dotační politiky a doba trvání dotačních programů.  
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Třetím pojmem je bezpečnost . Nejedná se ani tak o bezpečnost provozu 

energetických zdrojů, to je zcela jiné téma, ale o spolehlivost zabezpečení 

dodávek energie. Vzhledem k dominantnímu postavení ropy a zemního plynu  

v energetickém mixu a geografickým oblastem jejich původu se jedná  

o záležitost velice vážnou. Z pohledu spolehlivosti dodávky energie vyvstává do 

popředí význam obnovitelných zdrojů a všech dalších pozoruhodných domácích 

zdrojů.  

 Budoucnost využití zelené energie tedy určují teritoriální vlastnosti území, 

které jsou dány geografickou polohou, klimatickými podmínkami, úrovní 

technického rozvoje, nerostným bohatstvím, atd.  

2.1. Biomasa 

Biomasa je definována jako „substance biologického původu, zahrnující 

rostlinnou biomasu pěstovanou v půdě a ve vodě, živočišnou biomasu, produkci 

organického původu a organické odpady“.  

Ekologie definuje biomasu jako celkovou hmotu jedinců určitého druhu, 

skupiny druhů nebo všech druhů společenstva na určité ploše. 

Biomasa je tedy souhrn látek tvořících těla všech živých organismů, jak 

rostlin, bakterií, sinic, řas, hub, lišejníků a mechorostů, tak i živočichů. Tímto 

pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické 

účely.  

V souvislosti s energetickým využitím zahrnuje tento pojem zejména 

palivové a odpadní dřevo, slámu a další zemědělský a lesní odpad, záměrně 

pěstované dřeviny, byliny či plodiny, ale také odpady biologického původu, jako 

například trus a kejdu hospodářských zvířat, kaly z čističek odpadních vod 

(ČOV) a produkty jejich zpracování (bioplyn). 

Palivo vyrobené přímo nebo nepřímo z biomasy je nazýváno biopalivem. 

Energie produkovaná různými způsoby z biomasy, resp. z biopaliv, je nazývána 

bioenergií.  

 Společným průvodcem všech obnovitelných energetických zdrojů je 

sluneční záření a zhruba jedna desetina procenta z něj se transformuje 

v chemickou energii rostlin. Tuto skutečnost zajímavě popsal Feynman „Stromy 

vznikly převážně ze vzduchu. Když je spálíme, vrátí se zpátky do vzduchu, 
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přičemž se uvolní sálavé teplo, což je sálavé teplo Slunce, které bylo třeba, aby 

se vzduch přeměnil v dřevo stromu. Trocha popela je pozůstatek té části 

stromu, která neměla původ ve vzduchu, ale v zemi.“  [9] 

Základní výhodou biomasy je tedy její nefosilní původ a obnovitelnost.  

Z hlediska emisí oxidu uhličitého, který je hlavním plynem, způsobujícím tzv. 

skleníkový efekt, se biomasa chová neutrálně. Při udržitelném přístupu, kdy 

nejsou zdroje biomasy extrémně vyčerpávány, se jedná o uzavřený cyklus, kdy 

je CO2 uniklý do atmosféry při spalování pohlcen nově dorůstající biomasou, 

kterou je možno dále materiálově nebo energeticky využít.  

 

Podstatná část organických látek v biomase vzniká při fotosyntéze z oxidu 

uhličitého a vody za spolupůsobení enzymů, chlorofylu a světelné energie: 

  

   oxid uhli čitý +voda+energie →→→→ cukr + voda + kyslík 

 

Při spalování biomasy opět oxid uhličitý vzniká. Dochází tedy  

k uzavřenému procesu, kdy rostliny za svého růstu odebírají z ovzduší CO2 a při 

spalování ho do ovzduší opět vracejí. Názorný koloběh je na obr. č. 1. [10] 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 - Uzavřený cyklus uhlíku[10] 
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2.2. Zdroje biomasy 

V rámci uplatnění biomasy v teplárenství lze v našich podmínkách využít 

především zbytky ze zemědělství (sláma, zvířecí exkrementy), zbytky dřevní 

hmoty z lesnictví (větve, kůra, pařezy), dřevozpracujícího průmyslu (odřezky, 

piliny, hobliny, třísky), produkty záměrné výrobní činnosti a pěstování  

v zemědělství a lesnictví (palivové dřevo, energetické rostliny a plodiny), nebo 

různým způsobem separovanou biologicky rozložitelnou složku odpadu  

z potravinářské výroby a komunálního odpadu a dále vedlejší produkty  

z komunálního hospodářství (čistírenské kaly, skládkový plyn).  

Přehled hlavních zdrojů biomasy v ČR je uvedeno v příloze č. 1 

Pro energetické využití jsou v současnosti nejpoužívanější tuhá (pevná) 

biopaliva. Tuhá biopaliva jsou nejčastěji využívána jako palivo ve stacionárních 

kotlích nebo výtopnách, ale mohou rovněž sloužit jako palivo i pro obecní, 

městské teplárny, produkující nejenom teplo, ale i elektrickou energii, případně  

i pro technologie zplyňování. [10] 

2.2.1 Rozdělení biomasy 

Biomasu vhodnou pro výrobu energie je možno podle způsobu jejího 

vzniku rozdělit na následující 3 skupiny [11].: 

 Zbytková biomasa p ři výrobních procesech 

• rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny: kukuřičná  

a obilná sláma, řepková sláma, zbytky z lučních a pastevních areálů, 

zbytky po likvidaci křovin a lesních náletů, odpady ze sadů a vinic 

• lesní odpady (dendromasa), dřevní hmota z lesních probírek, kůra, větve, 

pařezy, kořeny po těžbě dřeva, palivové dřevo, manipulační odřezky, 

klest (včetně tzv. palivového dříví – může být i záměrným produktem) 

• biomasa z údržby břehových porostů, městské a krajinné zeleně (např. 

parky, stromořadí) 

• spalitelný odpad z pilařské výroby, dřevozpracujícího a papírenského 

průmyslu 

• organické zbytky zemědělské výroby, zejména chlévská mrva 

• organické nebo rostlinné zbytky ze zpracovatelského průmyslu, zejména 
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mlékárenského a potravinářského (např. rostlinné obaly olejnatých 

semen – slunečnice, tuky) 

Recyklovaná biomasa z výrobk ů po ukon čení jejich životnosti 

• odpadní dřevo ze stavebního průmyslu 

• vyřazené palety 

• dřevěné výrobky 

Záměrně pěstovaná biomasa pro energetické využití, zejména  

z porost ů speciálních plodin 

• dřeviny (tzv. rychle rostoucí): výmladkové plantáže topolů a vrb na 

zemědělské půdě 

• nedřevnaté rostliny: ozdobnice (Miscanthus), energetické obilí a mnoho 

dalších (u nás šťovík krmný) 

• palivové dříví (v některých případech) 

Ke spalování je vhodná hlavně rostlinná biomasa (fytomasa) z různých 

druhů dřevin nebo dřevnatějících a slamnatých plodin, která má v suchém stavu 

velmi podobné chemické složení. Je tvořena přibližně z 44–48 % uhlíkem, 44 % 

kyslíkem a 5,5–6,5 % vodíkem. Z tohoto faktu také vyplývá skutečnost, proč je 

výhřevnost zcela suché fytomasy různých plodin skoro stejná – obvykle se 

pohybuje mezi 17,5–19,5 MJ/kg v suchém stavu. Velkou předností biopaliv je, 

že až na výjimky neobsahují síru a jejich spalování tedy není zdrojem SO2  

a není nutné zde ve velkém řešit otázky odsiřování spalin. Obsah popela  

v biomase je velmi nízký, u dřeva se hodnoty pohybují v průměru okolo 1 %, ale 

často je jeho podíl i nižší. [11] 

Biomasa organického původu je využívána zejména k výrobě bioplynu.  

2.2.2 Formy a charakteristiky pevné biomasy, nejvíc e využívaný 

k vytáp ění[12][13] 

Dřevní peletky (pelety) 

Mechanicky, velkým tlakem zpracovaná suchá, čistá dřevěná drť s malým 

podílem dřevního prachu do tvaru válečku o průměru 6 až 20 mm, délky od 10 
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do 50 mm. Výhřevnost 16,5 až 18,5 MJ/kg.  

Použití pro automatické kotle pro rodinné a menší domovní a blokové 

kotelny. V zahraničí jsou používány i pro velké kotelny Centrálního zásobování 

teplem (dále jen CZT) a výjimečně i elektrárny. Výhodné i pro spoluspalování  

s uhlím.  

Dřevní št ěpka, št ěpka ze š ťovíku 

Strojně nakrácená a naštípaná dřevní hmota na částice o délce od 3 do 50 

mm. Podle druhu použitého stroje se rozlišují tři velikostní skupiny a podle 

obsahu vody také tři skupiny. Nejcennější je dřevní štěpka ze suchého dřeva 

bez kůry k výrobě papíru, celulózy a desek. Méně cennou je vlhká dřevní 

štěpka ze surových zbytků lesní těžby. Obdobná je štěpka z rychle rostoucích 

dřevin z energetických plantáží.  

Kvalita se zvyšuje provětráváním a sušením a není garantována  

a normalizována jako u briket a pelet. Výhřevnost odpovídá cca 12,5 MJ/kg, při 

30 % vlhkosti. 

Dřevo odpadové 

Ve většině případů se jedná o dřevo po těžbě, resp. z probírky lesa. Jedná 

se o cenově nejlevnější druh biomasy. Výrazně vyšší cena je u odpadového 

dřeva z průmyslových dřevařských podniků.  

Palivové d řevo 

Je upraveno pro použití v kamnech domácností, krbech apod. Je 

kvalitnější a cenově náročnější. Distribuce je prováděna prostřednictvím 

specializovaných obchodů s palivem.  

Piliny 

Piliny jsou z velké části využívány pro výrobu pelet a briket. Přímé 

spalování pilin vyžaduje vzhledem ke svým vlastnostem speciální zařízení.  

Seno, sláma a palivová obilní hmota 

Z agronomického hlediska je možno bez nebezpečí snížení úrodnosti 

půdy energeticky využít veškerou slámu z olejnin a 25 - 50% slámy z obilnin.  

Z cenového hlediska je nejvýhodnější využít přebytečnou slámu z blízkých polí 
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a oblastí nezatížených náklady na dopravu. Cena je rovněž ovlivněna dalším 

zpracováním před spalováním.  

Sláma je do spalovacího zařízení dopravována volně ložená resp. 

upravená slisováním do balíků, nebo zpracováním do formy briket a pelet. 

Výhřevnost dosahuje 13 až 16 MJ/kg. 

Obsah vody stébel slámy v procesu dozrávání klesá z 80% na 20 %  

i méně. Nejlépe je nechat stébelnaté palivo vymoknout. Vymoknutím  

a následným vysušením se zvyšuje výhřevnost a snižuje obsah popele. 

Obdobné vlastnosti, forma úprav a způsob spalování včetně zařízení, je možné 

uplatnit u využití sena. 

Energetické byliny 

Jako paliva k energetickému využití přichází v úvahu řada bylin  

s vyhovujícími vlastnostmi pro spalování a jsou pěstovány, na rozdíl od 

potravinářských, výhradně pro výnos hmoty. Jsou to rákosnina MISCANTUS, 

KŘÍDLATKA, KRMNÝ ŠŤOVÍK a další. Řada z nich se dosud prověřuje  

a některé, jako např. šťovík, jsou již povoleny a pěstují se za účelem 

energetického využití.  

Výhřevnost energetických bylin se pohybuje od 8 do 13 MJ/kg. 

2.3.  Logistika a trh s biomasou 

Biomasa je základem pro širokou škálu produktů - od dřevěného polena 

po dřevní pelety či vysoce rafinované biopalivo. Různé produkty na bázi 

biomasy jsou vhodné pro různé situace a účely a jejich výběr může být ovlivněn 

typem, množstvím, cenou a lokalizací dostupných zdrojů biomasy, velikostí  

a lokalizací poptávky po produktech, typem a cenou požadovaných služeb na 

bázi biomasy, atd. Podstatný vliv může mít také energetická a uhlíková bilance 

cyklu využívání biomasy, politická podpora, dostupnost financování, sociální či 

environmentální přínosy a dopady. [10] 

2.3.1 Logistika biomasy 

Logistika je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboží či jiných 

materiálních statků od dodavatele k odběrateli.  
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Pod pojmem logistika biomasy je možno si představit technické, 

organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke konečnému 

spotřebiteli. Biomasu lze ke konečnému spotřebiteli dopravit v původní formě 

nebo v současné době převážně již ve formě různě zpracované a upravené. 

[14] 

Každý systém logistického řetězce biomasy zahrnuje ve větší či menší 

míře následující prvky: 

• sběr biomasy 

• dopravu 

• zpracování 

• skladování 

• marketing/ prodej biomasy či produktů jejího zpracování 

 

Jednotlivé prvky řetězce se mohou i několikrát za sebou opakovat, 

především doprava a skladování.  

Logistika biomasy se zásadně liší od jiných komodit a jsou s ní spojeny 

základní problémy, které vyplývají ze samostatné podstaty a charakteru 

biomasy jako paliva:  

1) Biomasa je obvykle rozptýlený zdroj - pro zabezpečení dostatečného 

množství biomasy je nutno tento potenciál energie sbírat v rámci širšího 

území či z několika lokalit. 

2) Zdroje biomasy mají obvykle různorodou a proměnlivou kvalitu - surová 

biomasa obvykle obsahuje určité množství vody, které ve výsledném 

produktu není příliš žádoucí a není žádoucí ani z hlediska dopravy. 

Určité druhy biomasy (piliny a štěpka) mají malou měrnou hmotnost, což 

zvyšuje nároky na skladovací prostory i dopravní kapacity.  

3) Zdroje biomasy, zejména ze zemědělství, mají sezónní charakter (sláma, 

tráva). Sezónně dostupná může být i dřevní hmota z lesního 

hospodářství. Je zde nutné uvést, že ve většině případů se dostupnost 

zdrojů biomasy nekryje s topným obdobím. Proto je nutné zajistit 

optimální skladování či meziskladování.  

 

Vztah logistiky biomasy a trhu s biomasou je názorně zobrazen na obr.č.2.  
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obr . 2 - Vztahy logistiky biomasy, trhu s biomasou a jejího energetického využití[10] 

 

Ekonomika logistického řetězce biomasy je tedy závislá zejména na 

lokalitě (klima, druhy biomasy, výnosnost), na zabezpečení dodávky biomasy 

(dopravní vzdálenost) a na technologii zpracování. Zdroje biomasy mají 

tendenci se vyskytovat zejména ve venkovských oblastech. Z hlediska logistiky 

je výhodnější využívat biomasu co nejblíže od lokality jejího vzniku.  

Každý větší energetický projekt využívající biomasu je individuálním 

řešením, proto by jeho realizaci měla předcházet podrobná 

technickoekonomická studie, která by rovněž měla zahrnovat analýzu trhu  

s biomasou a analýzu celého logistického řetězce. 

Vzhledem k tomu, že u většiny projektů energetického využití biomasy se 

jedná o dlouhodobou investici, musí být dlouhodobě zabezpečena zejména 

stabilita dodávek paliva a jeho cena, zaručená nejlépe dlouhodobou smlouvou. 

Důležité proměnné v rámci logistického řetězce, které mají zásadní vliv na 

konečnou cenu biomasy, jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. [14] 
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Tabulka 1  - důležité proměnné v systémech logistiky biomasy[14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3.2  Trh s biomasou  

Trh s biomasou má řadu specifik a od ostatních komodit se zásadně 

odlišuje. Základním důvodem je fakt, že zdroje biomasy mají silně 

decentralizovaný charakter, jsou rozloženy nerovnoměrně a jsou závislé 

zejména na přírodních podmínkách, intenzitě zemědělské a lesní produkce. 

Naproti tomu poptávka po biomase je závislá zejména na demografii, 

ekonomickém rozvoji a na politických podmínkách určujících ceny 

konkurenčních paliv, ekologické priority, atd. 

Z hlediska velikosti je nutno rozlišit trhy lokální, regionální, národní, 

nadnárodní a globální. Tyto trhy se vzájemně prolínají a většinou větší trh 

zásadně ovlivní, popř. pohltí, menší.  

 

Prvek logistiky biomasy  Proměnná 

Sběr/sklizeň biomasy Druh a kvalita zdroje biomasy 

Metoda a technologie sběru/sklizně 

Sezónnost sběru/sklizně 

Doprava Dopravní vzdálenost 

Celková a jednotková dopravní kapacita (hmotnost a objem) 

Parametry dopravovaného materiálu (měrná hmotnost, vlhkost) 

Doba dopravy 

Investiční a provozní náklady 

Spotřeba paliv/energie 

Zpracování Výkon technologie 

Investiční a provozní náklady 

Vlastní spotřeba energie 

Doba zpracování 

Ztráty biomasy 

Kvalita produktu 

Skladování Parametry skladovaného materiálu (vlhkost,..) 

Kapacita skladování 

Investiční a provozní náklady 

Ztráty  biomasy při skladování 

Prodej/marketing Cena konkurenčních paliv 

Poptávka po biomase 

Časový horizont smluvních vztahů 

Přeměna 

 

Investiční a provozní náklady 

Jednotkový výkon 

Účinnost přeměny 

Doba využití 
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Jelikož je biomasa rozptýleným zdrojem, který je ve většině k dispozici ve 

venkovských regionech, je z hlediska ekonomického a dále i z hlediska trvalé 

udržitelnosti, nejvhodnější využívat tyto zdroje lokálně, tedy přímo v místě 

vzniku, popř. v přilehlých regionech. Toto je samozřejmě ideální a spíše 

teoretický stav, na druhou stranu platí, že pokud zdroj biomasy nemůže být  

v dané lokalitě efektivně využit, může být využit i v poměrně vzdálených 

centralizovaných zdrojích s vyšší účinností. [10] 

2.4. Odhad celkového využitelného potenciálu biomas y v ČR 

V roce 1997 byla britskou firmou CSM a za podpory MŽP provedena 

studie potenciálu obnovitelných zdrojů energie v ČR [15]. Pro oblast biomasy se 

na studii podíleli pracovníci VÚKOZ Průhonice, kteří řešili výzkumný projekt 

zaměřený na produkci a využití biomasy v ČR. Jednalo se především  

o produkční charakteristiky vybraných energetických plodin pro různé 

stanovištní podmínky a rozlohu půd potenciálně využitelných pro pěstování 

energetických plodin v různých regionech. Další údaje, jako produkce zbytkové 

slámy v zemědělství a nehroubí v lesních porostech, byly získány ze 

statistických ročenek jednotlivých hospodářských oborů a dále konzultovány se 

specialisty z dané oblasti.  

2.4.1 Struktura a metodika studie 

Studie hodnotila potenciál biomasy ze 7 zdrojů, a to u vybraných klonů 

topolů a vrb, dále šťovíku krmného, slézů, křídlatek a zbytkovou biomasu z lesů 

(nehroubí) a zemědělství (sláma řepková a obilná). V současné době by 

některé plodiny nemohly být uvažovány a to např. křídlatka, kterou nelze kvůli 

ochraně přírody uvažovat, protože se jedná o invazivní druh.  

Produkční potenciál rychle rostoucích dřevin pro různé půdně-klimatické 

oblasti vycházel z výsledků výzkumných prací, které v minulosti provedl VÚKOZ 

Průhonice.  

V případě lesní produkce zbytkové biomasy bylo uvažováno zejména 

nehroubí z mýtních a případně výchovných těžeb. Odebírané množství by 

v průměru nemělo přesáhnout hranici 0,2 t/ha/rok z hlediska zachování 

koloběhu prvků a humusu v lesním ekosystému.  
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U zemědělských sklizňových zbytků byla uvažována zejména obilná  

a řepková sláma. Výnosy slámy u obilnin byly vyhodnoceny dle komoditních 

zpráv Ministerstva zemědělství. 

Potenciál produkce biomasy všech uvedených plodin byl hodnocen na  

3 úrovních podle bariér omezujících jeho využívání: 

• technický potenciál (omezení: rozloha území, produkce plodiny), 

• dostupný potenciál (omezení: životní prostředí – Národní parky, CHKO, 

atd.), 

• realizovaný potenciál (omezení: využití prostředí – půdy pro jiné účely, 

např. pro jinou plodinu nebo využití). 

2.4.2 Potenciál p ůd pro zám ěrné pěstování biomasy 

Mezi pozitivní faktory situace v ČR z hlediska záměrného pěstování 

biomasy patří velká rozloha tzv. marginálních zemědělských půd s nižším 

produkčním potenciálem z hlediska konvenční zemědělské produkce (vysoké 

zornění zemědělské půdy s tím, že velká část leží v horských a podhorských 

oblastech s členitým kopcovitým terénem a tvrdými klimatickými podmínkami, 

kde v současné době není intenzivní zemědělská výroba ekonomicky efektivní, 

viz. tabulka č.2. 

 

Tabulka 2  – Půdy využitelné pro záměrné pěstování biomasy 

Typ půdy tis.ha Poznámka 

Půdy v horských oblastech 481 Svažité půdy 

Půdy v podhorských 

oblastech 
1482 

Svažité půdy 

Zaplavované půdy 832 Nivní půdy podél vodních toků 

Problémové půdy 

11 

8 

30 

6 

Antropogení půdy důl. výsypek 

Odkaliště 

Půdy na skládkách odpadů 

Půdy kolem dálnic 

Půdy v chráněných oblastech 
136 

49 

4. zóna CHKO 

Pufrační zóny Národních parků 

Celková rozloha 1555 
- půd vhodných pro pěstování 

biomasy 

Celková rozloha 4284 - zemědělské půdy v ČR v r.2000 

zdroj: dle MZe 1999; URBAN, 1996 
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Od roku 1990 narůstá rozloha neobdělávané půdy o 25000 – 30000 ha 

ročně. Tato půda je potenciálně využitelná pro RRD a jiné energetické plodiny. 

[16] 

2.4.3 Celková potencionální produkce biomasy 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny odhady uvedených potenciálů podle 

jednotlivých plodin a zdrojů tak, jak byly ve studii uvažovány, pokud by došlo 

k jejich využívání na celém území ČR. [15] 

 

Tabulka 3  – Odhad potenciálu produkce biomasy (100 t sušiny/rok) 

Druh plodiny Topol Vrba Slézy Š ťovík K řídlatka  
Lesní 

zbytky 
sláma 

Technický 

potenciál 
51,14 52,29 67,58 102,83 301,83 4,21 21,49 

Dostupný 

potenciál 
51,14 52,29 64,42 97,80 286,91 4,21 21,24 

Realizovatelný 

potenciál 
5,26 5,92 7,36 10,62 31,99 2,05 6,30 

Zdroj:Schoes,H., Manning, M., Markvart, T.: Czech Republic Renewable Energy Study 

 

Z tabulky jsou vidět značné rozdíly potenciálu mezi jednotlivými plodinami, 

které jsou způsobeny zejména jejich výnosovými parametry. V současné době 

nelze uvažovat pěstování křídlatky kvůli jejímu invazivnímu charakteru a dále 

pěstování slézů, které se svou strukturou hodí spíše k výrobě bioplynu než 

k přímému spalování.  

2.5. Vliv na životní prost ředí 

Dřevo či sláma, jsou-li správně spáleny, jsou hned po vodíku ekologicky 

„nejpřátelštějším“ palivem. Jediným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou 

NOX, které vznikají při každém spalování za přítomnosti atmosférického 

vzduchu. Jejich množství závisí na kvalitě spalování, zejména na teplotě. [14] 

Na rozdíl od prvkového složení dřevin (uhlík, vodík a popeloviny) obsahuje 

např. sláma z obilnin a bylin vápník, fosfor, křemík a draslík, které je vhodné 

před spalováním uměle nebo deštěm vyplavit. U odpadního dříví jsou problémy 

spojené s jeho znečištěním při zpracování, přepravě apod., což způsobuje 
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poruchovost zařízení při spalování nebo zhoršení spalovacího procesu a má tak 

případný vliv na životní prostředí.  

Odlišnost biomasy od pevných klasických paliv je především ve vysokém 

podílu prchavé hořlaviny, což způsobuje značné problémy při zajištění emisně 

příznivého spalování biomasy. To znamená vhodné použití konstrukce 

spalovacího zařízení včetně přípravy paliva.  

Vzhledem k tomu, že CO2 uvolněný při spalování organické hmoty, je 

znovu absorbován při růstu rostlin, nelze v tomto směru hovořit o problému vlivu 

na životní prostředí. [12][13] 

2.6. Indikátory udržitelného rozvoje ve vztahu k vy užití biomasy 

Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje, který 

začal být zohledňován zhruba od 80. let 20. století. Vychází z klasické a široce 

přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která 

považuje rozvoj za udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace aniž 

by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích. [10] 

  

Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů: 

• sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech, 

• účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, 

• udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Když vezmeme udržitelný rozvoj v souvislosti s využíváním biopaliv, 

respektive obnovitelných zdrojů energie, tak jsou zde spojeny především 

ekologické přínosy (méně často ekonomické a sociální) a v obecném nadhledu 

je biopalivo přijímáno jako „ekologické“ a „udržitelné“. Tento názor však není 

vždy možné přijmout vzhledem k tomu, že i využívání OZE může mít své 

negativní dopady. Je nutné zde přistupovat komplexněji, s využitím širších řad 

kritérií a indikátorů, které zahrnují všechny pilíře udržitelného rozvoje.  

2.6.1 Kritéria energetického využití biomasy 

Ačkoli využívání biomasy je obvykle spojováno se samými pozitivy 

(energetickými, ekonomickými, environmentálními, sociálními, aj.), nemusí tomu 
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být vždy a za všech podmínek. Je nutné zde v rámci celého energetického 

cyklu využívání biomasy posoudit, zda jsou jednotlivé jeho části z hlediska 

udržitelného rozvoje nastaveny optimálně.  

  

Obecně lze pro energetické využití potenciálu biomasy v dané lokalitě či 

regionu definovat následující omezení: 

• potenciál zdrojů biomasy a jeho rozmístění 

• náklady na technologie a zdroje biomasy 

• stav technologického rozvoje a dostupnost technologií a postupů pro 

využívání biomasy 

• zábor půdy a další environmentální aspekty 

• politická a veřejná přijatelnost 

• sociální, organizační a tržní struktury a technická infrastruktura pro 

zajištění dodávek biomasy 

 

Z pohledu posouzení udržitelnosti projektu jsou důležité aspekty, které 

kopírují tři základní pilíře udržitelného rozvoje. Obecně lze kritéria udržitelnosti 

shrnou do tří skupin: 

• sociální kritéria 

• ekonomická kritéria 

• environmentální kritéria 

 

Tyto tři skupiny zahrnují pod sebou spoustu podskupin. V příloze č. 2 je 

uvedena tabulka, která je zpracovaná na základě zahraničních i místních zdrojů 

informací. Zahrnuje specifika využívání biomasy v ČR a měla by být obecně 

použitelná pro hodnocení udržitelnosti projektů využití biomasy. [10] 

2.7. Pozitiva a negativa v rámci využívání biomasy 

Nelze zde přesně uvést pozitiva a negativa v rámci využívání biomasy, ale 

je možné poukázat na možné výhody. Zároveň lze upozornit na kritická místa  

v rámci potencionálního využívání biomasy v ČR. 

Mezi základní a zásadní výhody využívání biopaliv při spalování je určitě 

to, že biomasa jako obnovitelný zdroj energie, je šetrný k životnímu prostředí 
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(emise, nízký obsah popele) a na základě obnovitelnosti napomáhá k trvale 

udržitelnému rozvoji. [17][18] 

Biomasa obsahuje zanedbatelný nebo malý obsah síry a v některých 

případech využíváme pouze odpadní látky, které by jinak zůstaly nevyužity. 

Zejména na venkově lze nastartovat zcela nový zajímavý program pro 

zemědělce, kteří jsou v některých případech v obtížné ekonomické situaci. 

Dalším přínosem je vytvoření nových pracovních příležitostí a potencionální 

pěstování tzv. „zelené energie“ (záměrně pěstovaná biomasa) na přebytečné 

půdě zajistí údržbu venkovské krajiny. 

Mezi nevýhody, vyjma briket a peletek, patří vyšší nároky na skladování, 

většinou nutná úprava biomasy do vhodné formy pro spalování a v současnosti 

stále není zajištěna patřičná distribuční síť.  

Dále je nutné řešit problémy spojené se sezónností pěstování biomasy  

a tím vyplývající nutnosti skladování, obecně se spolehlivostí dodávek, které 

mohou být ovlivněny pěstebními podmínkami a nečekanými přírodními vlivy.  

Na závěr je zde nutné uvést některá kritická místa, na která je nutné  

se zaměřit při případné studii využitelnosti biomasy a následně se jimi zabývat 

[10]: 

• vliv okolních trhů - konkurence okolních trhů (odliv využitelné biomasy do 

zahraničí) 

• nevhodné nastavení systému podpory ze strany státu (nastavení 

výkupních cen elektřiny ze spoluspalování biomasy) 

• využívání odpadů - zhodnotit odpadové hospodářství (separace) 

• ceny fosilních paliv a energie z nich vyrobené (konkurenceschopnost 

biomasy) 

• neexistence systémové podpory pro teplo z OZE 

• konkurence s materiálovým využitím biomasy 

• doprava a logistika biomasy 
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3. Analýza využití biopaliv v teplárenském pr ůmyslu na 

území ČR 

Před tím, nežli budu hodnotit a potencionálně navrhnu řešení v rámci 

konkrétní vybrané společnosti, bude zapotřebí obecně analyzovat využívání 

biopaliv v teplárenském průmyslu na území ČR, aby se splnil cíl práce. 

K tomuto účelu jsem získal data z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 

které se obecně již v minulosti analýzou využívání obnovitelných zdrojů v ČR 

zabývalo a každoročně zpracovává Statistiku spotřeby biomasy na území ČR.  

Dále jsem na základě informací z Teplárenského sdružení ČR a na 

základě vlastního průzkumu, kontaktoval teplárny a obecní výtopny, které se 

danou problematikou využívání pevné fytomasy a následnou implementací  

v rámci svých podniků již zabývaly. Na základě vzájemného kontaktování jsem 

vypracoval dotazník, který mi některé subjekty zpracovaly a zaslaly zpět (vzor 

dotazníku je uveden v příloze č. 3). 

3.1. Metodika statistiky MPO v rámci využívání pevn é biomasy 

při výrob ě tepelné energie 

Statistika spotřeby biomasy je prováděna v rámci kombinovaného šetření, 

jež pokrývá všechny subjekty s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla  

z biomasy, dále tepelné zdroje s instalovaným výkonem nad 200 kW a subjekty 

s více jak 20 zaměstnanci. Statistika tedy pokrývá veškerou větší spotřebu 

biomasy. Výsledné hodnoty tedy na 100% neodpovídají skutečnosti 

sledovaného roku, ale pro přehled jsou dostačující.  

Je nutné se zde zmínit, že odhad spotřeby biomasy v domácnostech je 

nejvýznamnějším problémem statistiky obnovitelných zdrojů energie. Hlavním 

problémem statistiky spotřeby biomasy oproti klasickým palivům je to, že nejsou 

a nikdy nebudou zcela známy její zdroje.  

Data publikovaná v jednotlivých studiích jsou připravována MPO ve 

spolupráci s Českým statistickým úřadem na základě národní statistiky. 

Z uvedených publikovaných informací jsem se přímo zaměřil na data 

týkající se pouze výroby tepelné energie z biomasy a tyto data jsem na základě 

porovnávání dle jednotlivých ročníků zpracoval do tabulky č. 4 a pro názornost 
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jsem dále tento vývoj zobrazil do grafu č.1. V celkovém odhadovaném množství 

není dosud započítána biomasa využívaná v malých zdrojích mimo domácnosti 

a biomasa spotřebovaná k otopu při rekreaci obyvatel. [19][20][21] 

 

Tabulka 4  – Hrubá výroba tepelné energie (GJ) 

 r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 

Biomasa 

celkem 
31 946 046 40 230 445 40 891 558 41 759 668 45 522  813 

Biomasa mimo 

domácnosti 
10 125 688 16 980 168 17 436 986 16 369 797 16 041 406 

Palivové dřevo 110 916 387 277 640 525 556 158 569 990 

Štěpka apod. 5 853 977 8 043 981 8 493 573 7 918 202 8 317 901 

Celulózové 

výluhy 
4 073 340 8 408 747 8 151 984 7 656 367 6 691 839 

Rostlinné 

materiály 
60 347 108 879 105 487 122 522 260 083 

Brikety a pelety 27 108 31 284 45 417 116 549 199 531 

Ostatní biomasa 0 0 0 0 2062 

Biomasa 

domácnosti 
21 820 358 23 250 277 23 454 572 25 389 871 29 481 407 

Zdroj:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

 

 
Graf 1  – podíl výroby tepelné energie z biomasy za období 2003 - 2007 
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 Jak je patrno z příslušného grafu č. 1, tak vývoj výroby tepelné energie má 

pozvolný stoupající charakter od roku 2003, i když rozhodující rok byl r. 2005. 

Od tohoto roku se projevuje stagnace v rámci využívání biomasy mimo 

domácnosti, avšak v domácnostech neustále stoupá, což může vyplývat 

z postupného zdražování ostatních zdrojů tepla. 

 

 
Graf 2  – podíl jednotlivých druhů biomas v závislosti na výrobě tepelné energie 

 

Pokud budeme porovnávat jednotlivá data a tudíž i podrobněji jednotlivé 

formy biomasy v rámci výroby tepelné energie, jak je znázorněno v grafu č. 2,  

je zřejmé, že největší podíl z pěti porovnávaných typů biomasy, jako je palivové 

dřevo, štěpka a dřevní odpad, rostlinné materiály, celulózové výluhy, brikety  

a palety, se nejvíce k výrobě využívá štěpka (dřevní odpad, piliny, aj.)  

a celulózové výluhy. Podíl ostatních forem biomasy je ve větších teplárnách 

téměř zanedbatelný. Tyto ostatní formy se účelně využívají v domácnostech. 

Na grafu č. 3  je zobrazena studie, kterou provedlo MPO, MŽP a agentura 

BIOM, která se využitelností biomasy zabývá a je zde znázorněn 

předpokládaný vývoj využitelnosti jednotlivých forem biomasy. [22] 

 



Bc. Lukáš Šťastný: Analýza využití biopaliv v teplárenství 

2009                 23 

 
Graf 3  – porovnání propočty využívání biomasy do budoucna 

3.2. Analýza využití pevné biomasy na výrobu tepeln é energie 

v rámci vlastního pr ůzkumu 

Na základě vlastního zkoumání využitelnosti biomasy v teplárenském 

průmyslu na území ČR jsem za pomocí Teplárenského sdružení ČR  

a Energetického konzultačního a informačního střediska zmapoval téměř 

všechny větší výtopny a teplárny na území ČR, které již mají zkušenosti  

s výrobou tepla z pevné biomasy.  

Po vzájemném kontaktování, jsem vypracoval dotazník, který byl 

formulován formou otázek a tabulek a byl zaměřen na: 

• způsob vytápění 

• počet vytápěných domácností 

• použitá technologie (kotle, výrobce) 

• instalovaný výkon (kW) 

• druh paliva pro vytápění 

• rok uvedení do provozu 

• roční spotřeba paliva 

• roční produkce tepla 

• cena tepla v období tří let 

• roční provozní náklady 

• způsob získávání paliva 
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Celkem na základě získaných kontaktů bylo osloveno 37 subjektů, z nichž 

zpětně zaslalo vyplněný dotazník celkem 17 dotazovaných, přičemž základní 

údaje o výkonnosti kotlů a rok uvedení do provozu bylo známo již z databáze 

Teplárenského sdružení. 

Tyto údaje z příslušné databáze jsem zpracoval kvůli vyhodnocení do 

tabulky č. 5 a na základě těchto údajů jsem pro názornost vypracoval graf č. 4, 

který znázorňuje roky a četnosti uvedení jednotlivých tepláren do provozu. Dále 

jsem na základě potencionálu biomasy na území ČR a vzájemného rozmístění 

tepláren do jednotlivých lokalit, pro názornost  tyto pozice zanesl do mapy ČR, 

viz obr. č. 3, abych názorně porovnal, zda se teplárny na biomasu staví 

v závislosti na dostupnosti paliva, tedy co nejblíže k jeho zdroji. 

 

Tabulka 5  – subjekty na území ČR využívající pevnou biomasu 

Lokalita - subjekt 
Provoz 

rok 

Výkon 

(kW) 
Lokalita – subjekt 

Provoz 

rok 

Výkon 

(kW) 

Nouzov 2002 2,4 Pelhřimov 2004 11 

Brno – Bystrc 2002/06 2,6 Planá 2006 4,8 

Brumov – Bylnice 1997 1 Planá u Tachova 2007 3,4 

Bystřice n/P 2001 9 Rokytnice v O.h. 1998 5,9 

Dešná 1998 2,7 Roštín 2002 4 

Dříteň 2002 2 Rybniště 2002 1,5 

Hartmanice 2000 4,4 Slavičín 2003 1,6 

Hoštětín 2000 0,732 Staré Město p.L. 1997 2,8 

Jindřichovice p. S. 2002 0,35 Svatý Jan n.M. 2002 0,68 

Jindřichův Hradec 2004 6 Trhové Sviny 1999/05 2,5 

Kardašova Řečice 1991 5 Třebíč 2007 15 

Kašperské Hory 2005 4 Třebívlice 2002 0,38 

Kněžice 2006 1,4 Velký Karlov 2001 1 

Moravany u Kyjova 2001 0,35 Vimperk 2007 3 

Keňany 2007 1,12 Zlaté hory 2003 2,5 

Neznašov 1994 0,24 Zruč nad Sázavou 2004 4,4 

Nová Cerekev 2002 2 Žlutice 2002 7,9 

Nová Pec 1996 3,3 Valašská Bystřice 2006 1,5 

Nový Bor 2003 2,2    

Zdroj:Teplárenské sdružení ČR 
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Graf 4  – počty tepláren v závislosti na jejich roce uvedení do provozu 

 

Jak je patrno z uvedeného grafu č. 4, tak stoupající tendence v realizaci 

tepláren či větších výtopen na biomasu počala v roce 1999, přičemž nejvíce 

subjektů v rámci teplárenství bylo uvedeno do provozu v roce 2002, což mohlo 

být zapříčiněno i tím, že dobíhaly realizace z let 1999. Je nutné zde 

připomenout, že v roce 1997 byla klíčovým politickým dokumentem pro diskusi 

o OZE tzv. „Bílá kniha“ [23], ve které byl definován cíl zvýšit podíl energie 

z obnovitelných zdrojů v zemích EU, což může mít vliv na charakteristiku výše 

uvedeného grafu, jelikož se od této knihy odvíjela i příslušná legislativa, 

vztahující se k podpoře využívání těchto zdrojů. Další vývoj poklesu od roku 

2003 může být ovlivněn energetickou koncepcí ČR a to převážně tím, že stát 

zvýhodnil i takové zdroje zelené energie, které začali spoluspalovat biomasu 

společně s uhlím při výrobě elektrické energie, což zapříčinilo nárůst cen tohoto 

zdroje a tudíž i rozhodovací údaje, mezi které samozřejmě cena vstupního 

paliva patří a od jehož základu se kalkuluje i cena výsledného tepla. 

Výše uvedené zvýhodnění mělo a má samozřejmě pozitivní vliv na plnění 

stanovených cílů koncepce, ale na druhou stranu má negativní dopady na 

možnost rozvoje a aplikování technologií spalování biomasy v menších 

měřítkách, tedy v teplárnách a výtopnách. Popsané dotační řešení má 

samozřejmě své opodstatnění. Garantovaná vysoká výkupní cena elektrické 

energie z biomasy byla odůvodněna vysokými investičními náklady na pořízení 

zdroje a má sloužit ke splácení drahých investic u nových ekologických zdrojů  

a nikoliv ke zvýšení zisku gigantu jako je ČEZ, který do programu 

spoluspalování biomasy s uhlím zapojil některé své elektrárny. Přimíchávání 
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biomasy, převážně dřevní štěpky, do uhlí ve stávajících uhelných elektrárnách 

je totiž investičně málo náročné na rozdíl od výstavby nových ekologických 

tepláren případně elektráren. Stát by tedy hlavně zde měl přihlédnout k podpoře 

„zelené energie“ také v závislosti na účinnosti zdroje, který ji vyrábí a tudíž se 

zaměřit na menší projekty na vesnicích či menších městech, kdy samozřejmě 

vstupní investice budou převyšovat možnosti jednotlivých obcí, ale v konečném 

výsledku budou efektivnější.  

 

Umístění tepláren na biomasu v rámci ČR 

 
Obr. 3 – umístění tepláren na biomasu v rámci ČR 

 

Pokud budu hodnotit umístění jednotlivých tepláren a obecních výtopen 

v závislosti na geografických polohách, jak je zřejmé z obr. 3, je patrné, že 

subjekty jsou nejčetněji umístěny v oblasti Českých Budějovic. Toto může být 

důsledek fungující příhraniční spolupráce v rámci čerpání dotací, kdy Rakouská 

strana tyto spolupráce v minulosti podporovala. Další výskyt je v oblastech, kde 

nejsou lokality těžby uhlí a biomasa je subjektivně dostupnějším vstupem. 

Nejmenší četnost výskytu je v oblasti Ostravska, Mostecka a Sokolovska, kde 

se dá říci, že realizace je nulová i přes to, že výskyt zalesnění v rámci Krušných 

hor na Mostecku, Beskyd v oblasti Ostravy a tudíž i potenciál biomasy je 

dostupný. Tato situace se dá vysvětlit i možností koncentrace tepelných 

elektráren na hnědé uhlí, přičemž odpadní teplo z výroby elektřiny se částečně 
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využívá v rámci rozvodů CZT.  Obecní výtopny z hlediska dostupnosti a cenové 

realizaci raději v těchto situacích využívají smluvní vztahy s těžebními 

společnostmi a případný přechod na biomasu by toto teplo znevýhodňoval.  

3.2.1 Zpracování dotazník ů 

Získaná data na základě dotazníků zpracuji pro přehlednost do tabulek. 

Do tabulek zpracuji pouze ta data, která mohou potencionálně ovlivnit 

rozhodování a na základě úvah si budou vyžadovat pozornost. 

Jak bylo uvedeno, celkem bylo osloveno 39 subjektů, přičemž 

vypracovaný dotazník zpět zaslalo 17.  

• Druhy paliv, které jednotlivé subjekty využívají 

Tyto údaje se u všech 17 provozů téměř shodují, kdy nejčastěji jako pevná  

biomasa se k výrobě tepla využívá štěpka společně s dřevním odpadem z pil, 

jako jsou piliny a hobliny a někdy i v kombinaci se slámou. Provoz  na slámu je 

jen u několika dotazovaných a to ve společnosti Dešná, Nový Bor, Bystřice, 

Kněžice, Žlutice a to většinou v kombinaci s ostatními biopalivy. 

• Cena tepla v GJ/rok 

Tabulka 6  – vývoj ceny tepla v letech 2006 – 2008  

Teplárna Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Kašperské hory 300 342 356 

Bystřice n/P 349,50 349,50 372,20 

Dešná 260 260 260 

Hartmanice 335 335 350 

Tedom energo 455 445 486 

Nová Cerekev 315 325 360 

Nový Bor 450 491 583,6 

Planá -- -- -- 

Trhové Sviny 356,40 356,40 448,70 

Zlaté Hory 353 392 411 

Žlutice 403 454 463 

Rybniště 290 290 378 

Rokytnice 410 470 480 

Kněžice 260 260 270 

Kardašova Řečice 240,03 252,10 285,14 

Valašská Bystřice 242 251 275 

Brno-Špitálka --- --- --- 
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 Jak je z tabulky č. 6 zřejmé, tak ceny tepla od jednotlivých subjektů  

se razantně liší a jak lze vyčíst z dotazníků, na cenu mají vliv dostupné 

suroviny, které v některých případech jsou přímo ve vlastnictví dané obce, jako 

je tomu např. v Dešné, kde mají vlastní produkci RRD a slámy. Dále obec 

vlastní lesy, které pronajalo společnosti s.r.o., kterou obec zřídila v závislosti na 

možnostech čerpat dotace. Ostatní ceny téměř ve všech případech narůstají 

v závislosti na vzdálenosti zdrojů biomasy, která se v některých případech 

dotýká hranice vzdálené 50 – 80 km, jako je tomu u města Nový Bor, což se 

razantně promítne do ceny tepla.  

• Zmapování výkonu, ro čních náklad ů, produkce tepla a spot řeby 

biomasy 

Tabulka 7  – provozní informace jednotlivých tepláren 

Teplárna 
Výkon 

MW 

Náklady  

r.2007 v 

Kč 

Náklady 

r.2008 v K ć 
Výroba 

tepla GJ/rok 

Spot řeba 

biomasy 

Kašperské hory 4 5635699 5410067 18463 3150 t 

Bystřice n/P 9 29000000 31000000 100000 47000 m3 

Dešná 2,7 1029307 1398612 7522 8629 t 

Hartmanice 4,38 4800000 5000000 15000 2500 t 

Tedom energo 
4,3 10000000 10000000 35000 

1500 t granulátu 

10000 m3 štěpky 

Nová Cerekev 2 2510695 -- 13106 2211 t 

Nový Bor 2,2 -- -- 15000 1500 t 

Planá 4,8 -- -- 34125 -- 

Trhové Sviny 6 25628000 25600000 46000 11000 t 

Zlaté Hory 4,99 8233000 8404000 34242 3800 t 

Žlutice 7,9 -- -- 38000 5000 t 

Rybniště 1,5 1038828 -- 2361 738 t 

Rokytnice 6 6887901 7000097 18000 9 000 m3 

Kněžice 1,2 -- -- -- 811 t 

Kardašova 

Řečice 
5 2863000 3409000 26000 2600 t 

Valašská 

Bystřice 
1,5 1260221 1312000 9500 750 t 

Brno-Špitálka 2,6 -- -- --- -- 

Pozn.: 1 m3 štěpky odpovídá dle vlhkosti 170 – 225 kg, 1 m3 slámy 120 kg 
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Pokud budu hodnotit jednotlivá data z tabulky č. 7, je patrné, že spotřeba 

paliva v závislosti na tepelném výkonu není přímo úměrná. Rozdílnost těchto 

hodnot přikládám kvalitě dodávané biomasy, která se odvíjí od vlhkosti a tudíž  

i od výhřevnosti. Z tabulky je tedy zřejmé, že jednotlivé teplárny mají rozdílnou 

kvalitu a proto spotřeba biomasy v závislosti na výkonu je rozdílná.  

Výroba tepla v jednotlivých teplárnách opět není ve všech případech 

přímo úměrná tepelným výkonům. Tuto rozdílnost může způsobovat zvolená 

technologie spalování, opět kvalita paliva, účinnost kotlů, dále situace 

v jednotlivých oblastech, ve kterých jsou teplárny provozovány (tepelné 

charakteristiky vytápěných budov, ztráty v rozvodech, apod.).  
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4. Analýza sou časného stavu vybrané spole čnosti 

4.1. Obec Bra ňany 

Severočeská obec Braňany se nalézá v kotlině pod Krušnými horami  

a Českým středohořím. Je rozložena v nadmořské výšce 251 m. První zmínka  

o obci se objevila v písemných pramenech roku 1239. Název Braňany vznikl 

podle polohy obce. Vesnice leží na silnici uprostřed mezi městy Mostem  

a Bílinou. Po obou bocích má vrchy, z nichž vrch k ZJZ je vysoký 364m a k VJV 

436 m. Ves se tudíž nachází v přirozené bráně. Odtud tedy jméno Braňany – 

ves Braňanů, tj. lidí bydlících v Bráně. 

Současné Braňany se nacházejí v okrese Most, jehož součástí se staly  

po provedení správní reformy v roce 1960, ale dříve příslušely k správnímu  

a soudnímu okresu Bílina.  

Pokud se vrátím do historie obce, tak po třicetileté válce se zde začalo 

dobývat uhlí. Rozvoji těžby bránila primitivní technika a nařízení omezující 

vývoz. Důlní podnikání se rozrostlo až v 19. Století. V období první republiky 

byly Braňany průmyslově zemědělskou obcí. Nadále zde ale pokračoval rozvoj 

těžby uhlí. Obyvatelé Braňan nacházeli pracovní příležitost jednak v hlubinném 

dole na hnědé uhlí Ignis, který byl otevřen Lomskou uhelnou společností  

r. 1924, nebo docházeli na doly v blízkém okolí. Mnichovským diktátem  

a záborem českého pohraničí byly Braňany spolu s dalšími městy a obcemi 

odtrženy od našeho vnitrozemí. Po skončení 2. Sv. války v obci, v důsledku 

odsunu Němců, se projevil nedostatek pracovních sil. Poměry se konsolidovaly 

příchodem nového obyvatelstva a návratem starousedlíků. Tím se podařilo 

udržet chod dolu Ignis. V roce 1946 byl tento důl přejmenován na důl Svoboda. 

Z počátku se těžilo pouze 100 t uhlí denně, později byla těžba vystupňována až 

na 500 000 t ročně.  

Po roce 1948 v obci byla dokončena první etapa výstavby nového sídliště, 

druhá etapa byla dokončena koncem 60. let 20. století. V roce 1955 byl 

zastaven provoz dolu Svoboda a nově otevřený lom se sloučil s dolem Maxim 

Gorkij. Byl ustanoven národní podnik se dvěma závody, v Bílině a v Braňanech. 

Později byl začleněn do Dolů Julia Fučíka.  
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Již od této doby je zde datována v důsledku vzniku nového sídliště  

i výstavba kotelny na uhlí a CZT horní části obce. Za zmínku určitě stojí to, že 

celá výstavba, včetně kotelny a další infrastruktury, byla do nedávna v majetku 

šachty, která tudíž zajišťovala i celou režii provozu. 

V současné době, těsně za obcí Braňany, končí limity těžby uhlí na 

Dolech Bílina, kdy hranice lomu se přiblíží v následujících letech na 300 metrů  

a předpokládaná doba těžby dle současné studie je minimálně do roku 2030. 

Zalesnění okolí obce není na velké úrovni. Lesy v majetku obce nejsou téměř 

žádné, zemědělská produkce je na malé úrovni. V katastru obce se nachází 

z velké části lomový prostor Dolů Bílina, lomový prostor společnosti Keramost 

a.s. a směrem na Most postupně zalesňující se výsypka bývalých Dolů Ležáky. 

Podrobnosti jsou patrné z letecké mapy obce, která je na obr. č. 4. 

   
Obr. 4 – Letecká mapa obce Braňany 

4.2. Spole čnost Teplo Bra ňany spol. s r.o. 

Společnost Teplo Braňany, spol. s r.o. byla založena (zapsána  

v obchodním rejstříku) dne 29. ledna 1998. O založení společnosti se začalo 

jednat na podzim roku 1997. Hlavním úkolem bylo v počátku její činnosti uhradit 

bezúročnou půjčku přijatou od Fondu životního prostředí na rekonstrukci 

kotelny, která byla již dožitá z pohledu běžného stáří a opotřebování. Tato 

půjčka byla přiznána Obci Braňany. Zakladateli společnosti byla Obec  
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(51% podílu) a společnost Severočeské teplárny a.s. (49% podílu). V roce 2004 

rozhodnutím majoritního vlastníka společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. bylo 

rozhodnuto, že menšinový podíl společnosti bude majoritním vlastníkem 

odkoupen a 100% bude vlastnit Obec Braňany. Fotografie současného stavu 

teplárny jsou v příloze č. 4. 

 

Vývoj cen tepla   

Ceny tepla jsou pro jednotlivé roky vypočteny jako předběžné a po 

uzavření roku vždy přepočteny na skutečné náklady a dodávku dle cenových 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu na jednotlivé roky.  

Vývoj ceny tepla v jednotlivých letech je znázorněn v tabulce č. 8: 

Tabulka 8  – vývoj ceny tepla v jednotlivých letech 2007 – 2009  

rok 2007 2008  2009 

Kč/GJ 380,40  380,48 409,89 

Zdroj:Teplo Braňany, s.r.o. 

Investi ční nákladovost    

S ohledem na splácení půjčky (nájmu) dříve prováděné rekonstrukce a tím 

možnost vytváření zisku na případné investice (rekonstrukce) společnost 

vytvářela pouze minimální zisk. V roce 2005 došlo z vytvořených prostředků  

k vybudování nového kotle pro letní provoz na ohřev TUV v celkovém nákladu 

cca 1.000 tis. Kč. Výstavbou došlo k výrazné úspoře el. energie a vlastní 

zaměstnanci mohou provádět drobnou údržbu.  

 

Vývoj cen paliva   

Vývoj cen paliva, jak je uveden v tabulce č. 9, byl vypočítán váženým 

průměrem jednotlivých let z faktur. Od roku 2008 se do ceny paliva započítává 

daň z pevných paliv dle zákona 261/2007 Sb., která činí cca 360 tis. Kč za rok. 

Cena je bez DPH a dopravy. Data jsou pro přehlednost zpracována  

i v grafu č. 5. 

Tabulka 9  – vývoj ceny paliva v letech 2006 – 2009  

Rok 2006 2007 2008 2009 

Cena v Kč/t 510,22  614,11 782,39 866 

Zdroj:Teplo Braňany, s.r.o. 
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Graf 5  – vývoj ceny uhlí v letech 2006 - 2009 

 

Současný stav technologie   

 Na kotelně jsou instalovány 3 teplovodní kotle o jmenovitém výkonu 2 910 

kW (typ TNFK 3000 – K1) a 1860 kW (typ TNFK 2000 – K2). Výrobcem kotlů 

byla firma PVP Slovany s.r.o. Dvůr Králové. Kotle byly vyrobeny v roce 1995  

a postupně spuštěny. Dále zde byl v roce 2005 osazen automatický kotel pouze 

na letní provoz pro ohřev TUV. Jedná se o kotel Karborobot 180 kW. Výrobcem 

je První Brněnská strojírna a.s. V prvních dvou kotlích je spalován aditivovaný 

hruboprach, ve třetím ořech 2 z dodávek Severočeských dolů a.s. Konstrukční 

řešení dvou prvních jmenovaných kotlů je shodné. Ve spodní části spalovací 

komory se nachází tryskové dno, kam se přivádí fluidizační vzduch. Vlastní 

spalovací komora je válcová, vodou chlazená (dvojitý plášť). Na komoru 

navazují konvekční teplosměnné plochy, pod nimiž jsou umístněny 2 výsypky 

popílku, odkud je odloučený popílek recirkulován zpět do vrstvy pomocí šneku. 

Za každým kotlem je instalován tkaninový filtr typu FVU. Zachycený popílek je 

dopravován pomocí šneků do směšovací komory, odkud je spolu s odpuštěnou 

vrstvou z kotle pneumaticky dopravován do zásobníku. Pro najíždění kotlů 

slouží naftový hořák o výkonu 1MW. Třetí kotel je plně automatický s posuvným 

roštem.  
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Provoz léto – zima (teplotní diagram) 

V zimním období je provoz zajišťován fluidními kotli (přechodné období 

menší výkon od cca poloviny října kotel 2 910 kW). Obsluha je zajišťována 

nepřetržitým provozem (dvanáctihodinový cyklus). V letním období je v provozu 

Karborobot s občasnou obsluhou 1x za 24 hodin. 

 

Zaměstnanost   

Provoz zařízení zajišťuje 8 kmenových zaměstnanců pouze v případě 

potřeby v zimním období je zaměstnán střídač na dohodu o provedení práce. 

Na každé směně je profese topič a dělník energetických zařízení. 

 

Spot řeba tepla   

Přehled spotřeb tepla je včetně tepla pro ohřev teplé vody. Jak je vidět 

v níže uvedené tabulce č. 10, tak kotelna je vcelku předimenzována v závislosti 

na výkonech kotlů, popřípadě provoz je velmi omezovaný a současný stav 

technologie by umožňoval rozšíření i do staré zástavby.   

 

Tabulka 10  – spotřeba tepla v letech 2006 - 2009 

Rok 2006 2007 2008 2009 

GJ 26737 25929 26111 25900 (plán) 

Zdroj:Teplo Braňany, s.r.o. 

 

Očekávané investice   

S ohledem na stáří provozovaného zařízení bude v brzké době nutno  

se zaměřit na ekonomizér kotle K1 včetně filtračního zařízení. 

 

Celkem vytáp ěných domácností  

Celkem je v obci Braňany prostřednictvím CZT zásobováno 390 

domácností. Dále jsou vytápěny místní kotelnou nebytové prostory a to firma 

SIAD, hasičská zbrojnice včetně garáží, kulturní zařízení Stromovka, místní 

základní škola, restaurace Mlékárna, prodejní středisko Jednota, zdravotní 

středisko a obchod Maso-zelenina.  
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5. Možnosti aplikace ve vybrané spole čnosti 

 Na základě analýzy dané společnosti a v souvislosti s navrhnutím 

aplikace OZE do stávajícího systému CZT obce Braňany navrhnu vhodnou 

technologii a další postupy, které by s potencionální rekonstrukcí souvisely.  

Při vlastní realizaci by se jednalo o rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci 

stávající uhelné kotelny, která je osazena od roku 1995/1996 dvěma 

teplovodními kotli od firmy PVP Slovany s.r.o. Dvůr Králové o jmenovitém 

výkonu 2910 a 1860 kW.  V roce 2005 zde byl osazen ještě automatický kotel 

na letní provoz od firmy První Brněnská strojírna, a.s. o výkonu 180 kW.  

Tyto kotle by byly dle provedené analýzy a na základě doporučení  

a konzultace s firmou SITEZ – sdružení projektantů, nahrazeny dvěma novými, 

moderními horkovodními kotli na spalování biomasy ve formě dřevní hmoty  

o výkonu, který odpovídá původním parametrům a jedním kotlem na letní 

provoz. 

Další součástí celého díla by bylo vybudování nové, v našem případě 

rekonstrukce původní, skladové haly paliva. Hala bude muset být osazena 

automatickým mostovým jeřábem s drapákem. Jeřáb bude sloužit pro přepravu 

paliva z příjmového terminálu haly do vlastního skladu a dále pro zásobování 

provozních zásobníků kotlů.  

Rekonstrukce tepelné sítě v obci byla v minulosti provedena, a proto se na 

ní nemusí brát ohled. Centrální rozvod tepla a TUV je tu řešeno v kanálovém 

provedení s možností jeho kontroly. Do ceny díla je nutné dále zahrnout 

demontáže původního zařízení, nezbytnou demolici nevyhovujícího původního 

komína. Následně náklady na potencionální stavbu, resp. stavební a montážní 

práce. 

Kalkulace cen o investiční nákladovosti byla navržena ve spolupráci 

uvedeného sdružení projektantů fy SITEZ Teplice, která byla zastoupena Ing. 

Janem Manzákem. Tato společnost se danou problematikou zabývá a má 

různé normativy, kterými ceny kalkuluje. Tyto ceny jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 11. 
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Tabulka 11  – předběžná investiční nákladovost rekonstrukce 

Položka Cena v Kč 

Kotle od fy Loos ( 2,4 + 1,6 MW) 18 206 000,-- 

Stavba a úprava kotelny  

- Demontáže 595 000,-- 

- Demolice komína 119 000,-- 

- Stavba kotelny 2 285 000,-- 

- Úprava stávajícího objektu na skládku paliva 6 000 000,-- 

- Jeřáb 5 355 000,-- 

- Komín 1 785 000,-- 

- Obslužná technologie 2 975 000,-- 

- Montážní práce 3 300 000,-- 

- MaR, elektro 714 000,-- 

Stavba kotelny celkem 23 128 000,-- 

Celkové investice 41 334 000,-- 

Zdroj: společnost SITEZ 

5.1. Technický popis technologického za řízení kotelny na 

biomasu 

Hlavním zdrojem tepla pro ohřev TUV a vytápění v kotelně Braňany budou 

dva na sobě paralelně zapojené teplovodní kotle na biomasu o výkonu 2,4 a 1,6 

MW a jeden malý kotel pro letní provoz o výkonu 180 kW pouze pro ohřev TUV. 

Jedná se o kotle umožňující spalovat biomasu a to převážně štěpku, kůru  

a piliny. Technické parametry jsou v následující tabulce č. 12. Tyto kotle byly 

navrženy v závislosti na jejich účinnosti a dále k poměru výroby tepla v dané 

obci v závislosti na původním strojním vybavení o nižší účinnosti a špičkové 

denní spotřebě v zimním období. 
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Tabulka 12  – parametry kotlů od firmy LOOS International 

Kotel  UTSR-3200 UTSR-1600 UTSK - 180 

Spalované palivo  Dřevní hmota 

Nominální výkon kotle MW 2,4 1,6 0,18 

Konstrukční přetlak MPa 0,65 0,65 -- 

Pracovní přetlak MPa 0,5 0,5 -- 

Minimální teplota vstupní 

vody 
°C 70 70 70 

Maximální teplota výstupní 

vody 
°C 110 110 110 

Spotřeba paliva při nominál. 

Výkonu  (při spalování paliva 

o výhřevnosti 8 000kJ/kg a 

teplotním spádu vody 80/105 

°C kotl ů 

kg/hod 1296 864 97,2 

Maximální výstupní teplota 

spalin 
°C  180 180 180 

Délka x šířka x výška 
mm 

6350x2300x490

0 
5090x1800x4100 --- 

Provozní hmotnost Kg 41 550 29 050 --- 

Zdroj: fa LOOS International 

5.2. Skladové hospodá řství 

Původní hala skladu paliva je provedena jako skeletový systém, který je 

oplechovaný. Při rekonstrukci bude zapotřebí jej zmodernizovat a následně 

rozdělit do tří částí: 

• Příjezdový terminál (11 x 28 m) 

• Vlastní sklad paliva (30 x 28 m což odpovídá při výšce 4 m 3360 m3) 

• Provozní zásobníky paliva kotlů (165 m3 a 82 m3 při výšce 3 m) 

 

V navržených zásobnících a skladech paliva v prostoru kotelny bude 

k dispozici 3607 m3 při Ø hmotnosti paliva 300kg/m3, což odpovídá možnosti 

uskladnění max. 1082 tun. Tyto maximální zásoby budou umožňovat provoz 

kotelny při potencionálním  maximálním špičkovém výkonu 4 MW na cca 20 

dní. Je nutné zde řešit uzavření dodavatelských smluv s dlouhodobými 

garancemi dodávek. 



Bc. Lukáš Šťastný: Analýza využití biopaliv v teplárenství 

2009                 38 

5.3. Základní palivo 

Nekontaminovaná dřevní hmota, vlhkost max. W=50%, popel do A=3% 

hmotnostního podílu, měrná hmotnost 250-350 kg/m3. Spalovat je možné 

následující dřevní palivo (samostatně i ve směsi) 

• Kůra – vlhkost 35 - 50 %, průřez do 25cm2, délky 80 cm, obsah popelovin 

A = 3 - 8% 

• Piliny - vlhkost 35 - 50 %, velikost 1 - 10 mm, obsah popelovin A = 1 – 5 % 

•  Štěpka - 35 - 50 %, velikost 30 - 100 mm, obsah popelovin A = 1 – 5 % 

Kotle umožňují spalovat ojediněle kusy dřeva do průměru 100 mm, max. 

délky 600 mm. 

5.4. Emise 

Výrobce ručí za dokonalý provoz kotlů, který splňuje v celém výkonovém 

rozsahu limity škodlivých emisí dané platnými předpisy: 

SO2  2500 mg/m3 

NOX    650 mg/m3 

CO    650 mg/m3 

VOC      50 mg/m3 

TZL    250 mg/m3 
 

Výška zaústění nového komína se musí navrhnout dle rozptylové studie, 

která není součástí této práce a kterou by musela provést specializovaná firma. 
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6. Ekonomické vyhodnocení 

Nezbytným podkladem pro rozhodování investora je výpočet 

ekonomických dopadů hodnocených projektů na ekonomiku investora při 

respektování korektních pravidel ekonomického rozhodování i ekonomických 

podmínek, v nichž se investor při přípravě investice právě nalézá. Výsledky 

ekonomického hodnocení musí být známy i těm institucím, které na projekt 

poskytují část potřebných prostředků formou půjček nebo určité finanční 

podpory, dotace.  

6.1. Vstupní údaje pro ekonomické hodnocení 

Ekonomickou výhodnost a efektivnost OZE ovlivňují následující 

ekonomické veličiny [24]: 

• Investiční náklady, které zahrnují veškeré jednorázové výdaje na přípravu 

stavby, projekt, dodávky technologického zařízení a jeho montáž, 

stavební úpravy, elektrickou přípojku, popř. i náklady na výkup 

potřebných pozemků. 

• Doba životnosti zařízení, tj. doba, po kterou bude možno využívat 

produkce OZE, aniž by bylo nutné znovu vynakládat investiční výdaje na 

obnovu zařízení. Spolehlivá technologie s dlouhou dobou životnosti 

významně zvyšuje dosažené ekonomické přínosy.  

• Provozní náklady na obsluhu zařízení, jeho pravidelnou údržbu, 

předpokládané opravy, režie, pozemkové daně a jiné poplatky, nákup 

paliv a energie včetně dopravy. 

• Velikost úspor energie, roční produkce tepla.  

 

Na ekonomiku OZE mají vliv i parametry financování stavby, tj. velikost, 

doba splácení a úroková sazba poskytnutého úvěru a také cena vlastních 

peněz investora. Ekonomický efekt pro investora ovlivňuje i daň z příjmů, 

případné daňové úlevy a státní či jiné podpory. Na ekonomiku OZE významně 

působí i zavedení daní, jejichž výše je závislá na spotřebovaném množství 

energie a tím produkci skleníkových plynů vznikajících spalováním klasických 

pevných paliv (např. daň z pevných paliv dle zákona č. 261/2007 Sb.) 



Bc. Lukáš Šťastný: Analýza využití biopaliv v teplárenství 

2009                 40 

6.2. Vlastní hodnocení 

Před tím, nežli se pokusím ekonomicky zhodnotit potencionální změnu 

přechodu z technologie stávající, kdy se v teplárně Teplo Braňany do současné 

doby využívá aditivovaný hruboprach (uhlí smíchané s namletým vápencem), je 

nutné se zaměřit na rozhodující parametry vyplývající z možné aplikace, kterou 

jsem navrhl v předchozí kapitole. 

Dále bude nutné, kromě v úvodu popsaných ekonomických veličin jako 

jsou Investiční náklady, doba životnosti zařízení, apod., se zaměřit na faktory, 

které představují před realizací a následně i po uvedení do provozu, rozhodující 

ovlivnění celého rozhodování při zvažování přechodu na OZE [25]. 

 

Mezi tyto faktory patří: 

• Vývoj inflace – ovlivňuje cenovou úroveň v ekonomice a může za určitých 

okolností narušit předpokládaný vývoj nákladů a tím i rentabilitu 

připravovaných projektů. Důsledkem toho pak může být zvýšení 

úrokových sazeb, což je významné, pokud je větší část projektu 

financována komerčním úvěrem a dále zvýšení cen pohonným hmot, což 

razantně ovlivní celkové náklady na nákup paliva, které ve většině 

případů tvoří největší část provozních nákladů. Naopak dlouhodobě 

konstantní výše pevné výkupní ceny ztrácí při vyšší inflaci část své 

hodnoty a je tedy otázkou, za jakých podmínek, případně v jakém 

rozsahu by bylo vhodné provádět její valorizaci. 

• Vývoj cen technologických zařízení v době realizace – tento faktor má vliv 

samozřejmě na investiční náročnost realizovaných projektů, jelikož je 

zcela možné očekávat, že ceny celého technologického zařízení budou 

mít tendenci narůstat a to nejenom v důsledku popularity v rámci ochrany 

ŽP, ale především i vlivem dotační politiky a závazku ČR. Na základě 

této skutečnosti vše vede k tomu, že objemy výroby a dodávek 

jednotlivých výrobců budou růst, což jim umožní získat dostatečné 

prostředky jak pro rozvoj výroby, tak i pro zvyšování technologické 

úrovně dodávek, což ale na druhou stranu bude mít zpětný efekt, který 

se odrazí na výkonnostních parametrech, na spolehlivosti, aj., což zvýší 

užitnou hodnotou dodávaných zařízení. 
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• Náklady na biomasu – nezbytným předpokladem každého projektu v této 

oblasti, tzn. ve využívání biomasy k vytápění, je důkladné zvážení 

dostupnosti paliva a analýza jeho cenového vývoje. Jak již bylo uvedeno, 

náklady na nákup paliva rozhodujícím způsobem ovlivňují výslednou 

úroveň provozních nákladů a tím i ekonomiku celého provozu. Do nich 

se navíc promítají náklady na pohonné hmoty, které se v současnosti 

pohybují na rekordní úrovni. Zde je jedinou podmínkou úspěchu získání 

široké podpory pro projekty OZE v místě jejich realizace podložené 

dlouhodobými smlouvami na dodávky a tím k zajištění spolehlivosti 

dodávek paliva.  

• Pokud jde tedy o další parametry nákladové analýzy, budu předpokládat 

dle průzkumu a současného ekonomického vývoje, že úroková sazba 

projektů je na úrovni 7%, průměrná roční inflace činí 4% a tempo růstu 

výnosů činí 3%. Je zřejmé, že pro investora je výhodnější, má-li část 

investice financovánu z vlastních zdrojů. Budeme předpokládat, že 

vlastní zdroje budou činit 10% z celkového objemu realizované investice. 

 

Investi ční náklady kotelny 

Celková výše investičních nákladů dosahuje částky 41 334 000 Kč. 

 

Financování 

Na vybudování kotelny na biomasu lze za současných podmínek získat 

dotaci 40% investičních nákladů ze SFŽP ČR a bezúročnou půjčku na 10 let 

s odkladem splácení dva roky opět ve výši 40% investičních nákladů. Zbylých 

20% investičních prostředků by obec hradila tak, že na 10 % by si zajistila úvěr 

a dalších 10% by hradila z vlastních finančních zdrojů. [27][28] 

 

Provozní náklady kotelny 

• Náklady na palivo – teoretický výpočet 

Celkový prodej tepla z kotelny (vztaženo na vstup do vytápěných 

objektů) činí 26 000 GJ/rok a lze předpokládat, že do budoucna zůstane 

na této úrovni. 

       Dle možné aplikace bude instalovaný výkon kotlů na biomasu se 

dvěma kotli o celkovém výkonu 4MW. Celková potřeba tepla v palivu při 
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předpokládané 80% účinnosti kotlů na biomasu a 10% ztrátě 

v rozvodech bude dle výpočtu: 

 

26 000 (GJ/rok) x 1,2 x 1,1 = 34 320 GJ/rok 

 

Pokud budeme uvažovat kvalitu štěpky o výhřevnosti 12,5 MJ/kg  

a vlhkosti 30 % vypočteme potřebné množství štěpky: 

 

34320/0,0125 = 2 745 600 kg = 2 745,6 tun štěpky/rok 

⇒ 3 000 tun/rok 

Pro výpočet budu brát průměrnou cenu štěpky na cenové úrovni 900 

Kč/tunu. 

3000 x 900 = 2 700 000 Kč/rok  

 

• Mzdy – kotle na biomasu a celé jeho řízení je moderní technologii, která je 

řízena počítačem. Provoz zařízení si vyžádá pouze stálý dozor. Pro tuto 

činnost a pro manipulaci s palivem bude proto při předpokládaném 

nepřetržitém provozu nutné přijmout čtyři pracovní síly. Počítá se zde 

s hrubou měsíční mzdou 20 000 Kč. 

⇒ superhrubá mzda bude tedy činit (sociální pojištění 25% a zdravotní 

pojištění 9%) = 20 000 x 1,34 x 4 x 12 = 1 286 400 Kč/rok  

 

• Ostatní (voda, opravy a údržba, nájemné, odměny statutárním zástupcům, 

daně a poplatky) je cca 3% z investičních nákladů, což tedy činí 

1 240 020 Kč/rok (včetně nákladů na elektřinu pro oběhová čerpadla, 

kdy se uvažuje cca 0,15 Kč/MW). 

 

Daňové odpisy (vycházejí z investi čních náklad ů) 

Celková výše investičních nákladů (kotelna a zařízení) dosahuje částky 

41 334 tis. Kč. Dle přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

se jednotlivé části této investice zařazují do jednotlivých odpisových skupin.  

Z daňového odpisování je dle zákona vyloučen majetek, na jehož pořízení 

byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu. Vstupní cena tohoto majetku  
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se pro potřeby výpočtu daňových odpisů sníží o tuto dotaci. [26] 

• Strojní vybavení  

o Jeřáb (3. Skupina, doba odpisování 10 let) – 5 355 000 Kč 

o Kotle (3. Skupina, 10 let)–neuvažujeme 40% dotaci, 1 672 400 Kč 

o Obslužná technologie (3. Skupina, 10 let) – 2 975 000 Kč 

o MaR, aletro (3. Skupina, 10 let) – 714 000 Kč 

• Kotelna ,včetně skladu (4. Skupina, 20 let) – 21 224 000 Kč 

• Komín ( 4. Skupina, 20 let) – 1 904 000 Kč 

 

Pro všechny tyto položky zvolím rovnoměrné odpisování. K výpočtu se dle 

zákona využívá vzorec, do kterého se doplní potřebné údaje o vstupní ceně 

majetku a sazba z tabulky, podle toho, do které odpisové skupiny je zařazen 

konkrétní odpisovaný dlouhodobý majetek a kterým rokem je odepisování 

prováděno. Jiné sazby jsou v prvním roce odepisování a jiné v ostatních letech 

odepisování (viz tabulka č. 13). 

 

Tabulka 13  – sazby pro výpočet rovnoměrných odpisů 

Odpisová skupina 
koef. v prvním roce 

odpisování 

koef. v dalších letech 

odpisování 

1 20 40 

2 11 22,25 

3 5,5 10,5 

4 2,15 5,15 

 5 1,4 3,4 

6 1,02 2,02 

Zdroj: zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

Výpočty odpisů v období 10-ti let dle vzorce pro rovnoměrné odpisování 

jsou po vypočtení uvedeny v tabulce č. 14: 

 

100

.koefcenaVstupní
odpis

×= …………..vzorec pro rovnoměrné odpisování 
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Tabulka 14 – odpisy (v Kč) 

 jeřáb kotle 
Obslužná 

technologie 

MaR, 

elektro 

Kotlena vč. 

skladu 
komín Celkem 

1.rok 294 525 91 982 163 625 39 270 456 316 40 936 1 086 384 

2.-10. 

rok 
562 275 175 602 312 375 74 970 1 093 036 98 056 2 136 314 

 

Rezervy 

Tyto rezervy budou pokrývat případné neočekávané investice, stanovíme 

je na úrovni 600 000,-- Kč/rok. Tato částka je aktuální a tvoří cca 1,5 % 

investic. 

 

Finanční náklady 

Finanční náklady jsou stanovené náklady na splátku úvěru a úroků od 

banky a dále na splátku bezúročné půjčky od SFŽP. 

 

• Splátka bezúročné půjčky od SFŽP (40% z investic, 10 let) 

⇒1 653 360 Kč/rok  

• Splátka úvěru vč. úroku od banky (celková výše úvěru je 4 133 400, doba 

splatnosti 20 let, úrok 7%) 

 

 
rokKč

i

ii
Uk

n

n

/164390
1)07,01(

)07,01(07,0
4133400

1)1(

)1(
20

20

=
−+

+××=
−+

+××=
 

U…..výše úvěru 

  i……úrok 

  n…..doba splácení 

 

Na základě výše uvedených hodnot, provedu celkovou nákladovou situaci 

v období 10-ti let (viz tabulka č. 15). Zde budeme brát v úvahu průměrnou roční 

inflaci ve výši 4%.  
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Tabulka 15  – celkové náklady společnosti (Kč/rok) 

 

 První rok Druhý rok Třetí rok Čtvrtý rok Pátý rok Šestý rok Sedmý rok Osmý rok Devátý rok Desátý rok 

odpisy 1 086 384 2 136 314 2 136 314 2 136 314 2 136 314 2 136 314 2 136 314 2 136 314 2 136 314 2 136 314 

rezervy 300 000 312 000 324 000 336 000 348 000 350 000 362 000 374 000 386 000 398 000 

Provozní 

náklady 
5 226 420 5 435 477 5 644 534 5 853 590 6 062 647 6 271 704 6 480 761 6 689 818 6 898 874 7 107 931 

Finanční 

náklady 
2 043 524 2 043 524 2 043 524 2 043 524 2 043 524 2 043 524 2 043 524 2 043 524 2 043 524 2 043 524 

Celkem 8 656 328 9 927 315 10 148 372 10 369 428 10  590 485 10 801 542 11 022 599 11 243  656 11 464 712 11 685 769 
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Výpočet minimální ceny tepla za GJ/rok 

Bude zde nutné stanovit minimální cenu tepla za GJ v závislosti na 

celkových nákladech společnosti. Tato cena tepla bude minimální a bude se 

především odvíjet od ceny paliva, které bude k dané výrobě tepla disponibilní. 

Tento vývoj ceny tepla je uvedený v následující tabulce č. 16 a je stanovený na 

základě spotřeby tj. 26 000 GJ/rok. Následně tento vývoj ceny tepla dle 

následujícího výpočtu, pro přehlednost zanesu do grafu č. 6. 

 

[ ]GJKč
teplaprodejemnožství

nákladycelkové
teplacena /=  

 

Tabulka 16  – vývoj minimální ceny tepla (Kč/GJ) 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok 

Cena tepla 

(Kč/GJ) 
333 382 390 399 407 415 424 432 441 450 

 

 

 
Graf 6  – vývoj min. ceny tepla 

 

Stanovení minimální ceny tepla p ři nevyužití podpory ze SFŽP  

 Výše uvedený výpočet ceny tepla byl kalkulován na základě dotace ze 

SFŽP, kdy tato dotace činila 40% z celkových nákladů a dalších 40% bylo 

hrazeno z bezúročné půjčky.  
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 Nyní se pokusím pro srovnání stanovit minimální cenu tepla, která bude 

kalkulována na základě 90% hrazení celé investice prostřednictvím úvěru, kdy 

celková výše úvěru bude na úrovni 37 200 600 Kč, při úrokové míře 7%  

a dobou splácení 20 let. 
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 Provozní náklady při tomto výpočtu zůstanou první rok na úrovni 

5 226 420 Kč, rezervy na úrovni 300 000 Kč. Odpisy se musí u investičních 

výdajů na kotle navýšit v závislosti na přepočtu z celkové ceny, jelikož při 

předchozím výpočtu zde byla uplatněna dotace ve výši 40% z celkové investice. 

Vstupní cenu pro výpočet odpisů se bude u kotlů uvažovat částka 

18 206 000Kč. Přepočtené odpisy jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

 

Tabulka 17  – odpisy bez využití dotace (v Kč) 

 jeřáb kotle 
Obslužná 

technologie 

MaR, 

elektro 

Kotlena vč. 

skladu 
komín Celkem 

1.rok 294 525 1 001 330 163 625 39 270 456 316 40 936 1 995 822 

2.-10. 

rok 
562 275 1 911 630 312 375 74 970 1 093 036 98 056 4 052 342 

 

 

Na základě výše uvedených hodnot, provedu opět celkovou nákladovou 

situaci v období 10-ti let (viz tabulka č. 18). Zde budeme brát v úvahu opět 

průměrnou roční inflaci ve výši 4%.  
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Tabulka 18  – celkové náklady společnosti bez využití dotace ze SFŽP (Kč/rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 První rok Druhý rok Třetí rok Čtvrtý rok Pátý rok Šestý rok Sedmý rok Osmý rok Devátý rok Desátý rok 

odpisy 1 995 822 4 052 342 4 052 342 4 052 342 4 052 342 4 052 342 4 052 342 4 052 342 4 052 342 4 052 342 

rezervy 300 000 312 000 324 000 336 000 348 000 350 000 362 000 374 000 386 000 398 000 

Provozní 

náklady 
5 226 420 5 435 477 5 644 534 5 853 590 6 062 647 6 271 704 6 480 761 6 689 818 6 898 874 7 107 931 

Finanční 

náklady 
3 511 474 3 511 474 3 511 474 3 511 474 3 511 474 3 511 474 3 511 474 3 511 474 3 511 474 3 511 474 

Celkem 11 033 716 13 311 293 13 532 350 13 753 406 13 974 463 14 185 520 14 406 577 14 627 634 14 848 690 15 069 747 
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Na základě takto vypočtených nákladů opět provedu výpočet minimální 

ceny tepla za GJ/rok, viz tabulka č. 19, při konkrétním financování. Tyto 

hodnoty jsou pro větší přehlednost zpracovány v grafu č. 7. 

 

Tabulka 19  – vývoj minimální ceny tepla (Kč/GJ) při nevyužití podpory od SFŽP 

 1.rok 2.rok 3.rok 4 rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok 

Cena tepla 

(Kč/GJ) 
425 512 521 529 538 546 555 563 571 580 

 

 
Graf 7  – vývoj min. ceny tepla bez podpory od SFŽP 

 Pro porovnání ceny tepla s podporou od SFŽP a bez jeho podpory pro 

názornost a možnost porovnání, tyto dvě číselné řady zakreslím do společného 

grafu č. 8. 

 
           Graf 8  – porovnání vývojů tepla při různém financování 
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 Jak je patrné z výše uvedených grafů č. 7 a č. 8, cena tepla se v případě 

využití dotace od SFŽP pohybuje v prvním roce na úrovni 325 Kč/GJ a v dalších 

letech úměrně narůstá. Na druhou stranu, kdyby nebylo možné získat dotace ve 

výši 80% celkových nákladů, cena tepla by se razantně zvýšila a to v řádu  

o 100Kč/GJ. Pokud budeme obecně uvažovat současný stav ceny tepla ve 

společnosti Teplo Braňany, kdy se pohybuje na částce 410 Kč/GJ, můžeme říci, 

že tyto ceny jsou srovnatelné. Na druhou stranu musíme brát v potaz to, že 

uvedená propočtená cena tepla z biomasy je na minimální hranici, protože 

vychází pouze z nákladů, které jsou pro danou studii předběžně navržené  

a společnosti by neumožnily tvorbu jakéhokoliv zisku. Dále je zde nutné uvést, 

že k ceně nebyla připočítána daň z příjmů právnických osob. Otázkou je taky to, 

zda stanovená cena za štěpku by byla v daném regionu dostupná a na základě 

toho, zda by bylo možné zabezpečit její dodávky v řádu propočtených let. 
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7. Shrnutí a doporu čení. 

Praktické kroky zaměřené na energetické využívání biomasy v České 

republice vykazují stoupající tendenci. Během posledních let se v České 

republice odehrála řada zásadních změn, které velmi ovlivnily využívání 

biomasy a uvedly v zásadě do pohybu trh s touto energetickou komoditou 

(vstup ČR do EU, Zákon na podporu využívání OZE, systém obchodování 

s emisemi, skleníkovými plyny, atd.).  

V případě rozhodování v rámci aplikace OZE do nových či stávajících 

zdrojů CZT, kde jsou v současnosti využívána fosilní paliva, bude nutné řešit 

zásadní otázku a to prostorové rozmístění zdrojů biomasy a jejich jednotlivých 

forem na celém území České republiky.  

Na základě takto zodpovězené otázky a na základě vlastního průzkumu 

lze odvodit závěr, že zdroj odpadní, resp. lesní biomasy, by mohl a zásadně 

měl sloužit jako realizovaný zdroj v horských oblastech a lesnatých regionech. 

Na druhé straně využívání slámy, popř. zemědělské produkce, by se mělo 

soustředit v těch oblastech, kde tento zdroj je nejvíce koncentrovaný, tzn. 

v oblastech nížinatých. Pokud bychom dále uvažovali o využívání RRD, tak na 

základě této úvahy by se dalo říci, že tato forma je realizovatelná v podhorských 

(vrchovinných) oblastech a jako doplňkový zdroj v nížinných oblastech. Dále by 

zde stálo za úvahu využití výsypek v Severočeském uhelném regionu a na 

Ostravsku.  
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8. Závěr. 

Cílem diplomové práce byla analýza využití biopaliv v teplárenském 

průmyslu na území ČR s přímým zaměřením na možnost realizace ve 

společnosti Teplo Braňany, s.r.o. 

 V úvodu práce jsem shrnul informace spojené s problematikou využívání 

OZE v energetice, s pozitivy, ale i s negativy, která pevná biopaliva v rámci 

jejich energetického využívání pro společnost přinášejí. 

Na základě zjištěných podkladů nejen z vlastního průzkumu, ale i za 

pomoci poskytnutých dat z Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších informací 

z Teplárenského sdružení ČR, jsem provedl analýzu využití pevných biopaliv při 

výrobě tepla na území ČR. 

V další části diplomové práce jsem provedl analýzu současného stavu 

společnosti Teplo Braňany s.r.o. Nejprve jsem zhodnotil obec Braňany jako 

takovou, tzn. její historii, demografickou polohu a s ní spojenou potencionální 

dostupnost pevné biomasy pro danou společnost apod. Pak jsem analyzoval 

stav společnosti Teplo Braňany s přímým zaměřením na možnost realizace 

OZE jako alternativu za současnou technologii, kdy se pro výrobu tepla a teplé 

užitkové vody ve společnosti využívá fosilní palivo, resp. aditivovaný uhelný 

hruboprach. Na základě této analýzy jsem v souvislosti s navrhnutím aplikace 

OZE do stávajícího systému CZT obce Braňany navrhl vhodnou technologii  

a další postupy, které by s potencionální rekonstrukcí a přestavbou stávající 

uhelné kotelny souvisely.  

V závěru práce jsem na základě stanovení současné produkce tepla a na 

základě navržené technologie provedl ekonomické vyhodnocení možné 

realizace. Po tomto hodnocení jsem stanovil minimální cenu tepla, která by byla 

pro projekt zcela zásadním a rozhodujícím elementem.  

 Na základě těchto informací současného stavu stávající technologie ve 

společnosti Teplo Braňany, která stále vykazuje vyhovující parametry 

ekologické i ekonomické a z důvodů otázky, kde v blízkém okolí zabezpečit 

potencionální potřebné dodávky pevné biomasy (v rámci kalkulované ceny 900 

Kč/t) pro využívání OZE, jsem dospěl k závěru, že tento přechod je v současné 

době nereálný. Na základě analýzy obce Braňany je patrné, že její 

demografická poloha zcela vylučuje úvahy o tom, že by pro společnost 
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vyrábějící teplo bylo racionálně možné zabezpečit do budoucna takové 

množství pevné biomasy, které by garantovalo cenu tepla na úrovni ceny tepla 

získané z fosilního paliva, které se v současnosti používá a je dostupné na 

vzdálenost do zhruba 10 km. Z těchto jednoznačných vyplývajících dat bych 

danou přestavbu na OZE v současné době společnosti Teplo Braňany s.r.o. 

nedoporučoval.  

Změna stavu může nastat v okamžiku, kdy dojde k ukončení těžby fosilních 

paliv v blízkosti obce, přičemž dotčené zrekultivované území bude nutné 

využívat. Jedním z možných postupů by mohlo být i pěstování RRD a jiných 

vhodných plodin pro energetické využití. Pak by jakékoliv podklady a informace 

byly pro společnost Teplo Braňany velmi užitečné.  
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Příloha č.1 – přehled hlavních zdrojů biomasy v ČR 
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Příloha č.3 – vzor dotazníku 

Vysoká škola báňská – TU Ostrava 

Bc. Lukáš Šťastný, tel.:602 413 200, 435 22  Braňany, 

stastnylukas@seznam.cz 

 

Téma DP: Analýza využití biopaliv v teplárenském průmyslu                

v ČR. 

Dotazník 

 Předem děkuji za Váš čas strávený nad vyplněním tohoto dotazníku. 

Zjištěné poznatky budou použity pouze pro vlastní studii využitelnosti biopaliv 

v teplárenské průmyslu a pokud projevíte zájem, je možné Vám poznatky 

získané průzkumem poskytnout.  

 

Provozovatel – vlastník teplárny (výtopny) - kraj 

Služby města Zlatých Hor a.s.      -        Olomoucký 

 

1) Způsob vytápění území      a) CZT        ANO 

b) DZT 

 

2) Počet vytápěných domácností    cca 530 
 

3) Použitá technologie (kotle, výrobce,…)  Parní kotel  DANSTOKER  Dánsko 
 

4) Instalovaný výkon (kW)     2 x 2 495 
 

5) Druh paliva (Štěpka, piliny, kůra, RRD,sláma..) Štěpka  
 

6) Rok uvedení do provozu     2003 
 

7) Roční spotřeba paliva       cca  3 800t 
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8) Roční výroba tepla (GJ/rok)     cca 34 242 
 

9) Cena tepla KČ/rok 

Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
       353,-        392,-     411,- 

 

10)  Roční provozní náklady 

Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
  8 509 000,-   8 233 000,- 8 404 000,- 

 

11)  Způsob získávání paliva    
a) vlastní (vlastní produkce RRD, slámy, ….)  

…………(druh paliva) 

        …………(množství) 

b) dodavatelé z okolí 
Štěpka      (druh paliva) 

 

 10 - 60km vzdálené od teplárny 

 

12)  Úspora paliv a energie po realizaci OZE (KČ/rok)     ---------- 

 

Vlastní poznatky: 

Roční spotřeba paliva a výroba GJ je zprůměrovaná za roky 2004 – 2008. 

Všechny ceny jsou bez DPH. 

 

 

 

 

Pokud některé otázky nelze vyhodnotit, prosím o proškrtnutí. 
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Příloha č.4 – fotografie stávajícího stavu společnosti Teplo Braňany, s.r.o. 

 
Foto 1  - Celkový pohled na kotelnu 

 
Foto 2  – Pohled na kotelnu a zásobník popele 

 

Foto 3  – Sklad paliva 
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                            Foto 4  – Kotel K1                                  Foto 5  – Kotel Karborobot 

 

 

Foto 6  – pohled na pásový dopravník paliva 

 

Foto 7 –  ovládací panel kotelny 


