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1 Úvod 

Obnovitelné zdroje využívají nevyčerpatelnou energii větru, vody, slunce, 

zemské kůry a biomasy. Jinou výhodou těchto zdrojů je to, že jen výjimečně zabírají 

nová území a šetří stávající neobnovitelné zdroje. Solární systémy, malé vodní 

elektrárny, bioplynové stanice a výtopny na biomasu se většinou budují na zastavěných 

nevyužitých pozemcích, např. bývalé zemědělské družstvo, bývalá továrna atd. 

Časy, kdy se topilo především uhlím a dřevem jsou dávno pryč. V dnešní době 

máme na výběr z nejrůznějších moderních technologií vytápění. Cena plynu a elektřiny 

neustále roste a proto se stále více starostů, podnikatelů a domácností poohlíží po jiném 

zdroji tepla a elektřiny.  

Náhrada spalování fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie a její efektivní 

využívání začíná být v České Republice aktuálním tématem. Získávání energie z těchto 

zdrojů patří k podmínkám udržitelného rozvoje.  

Nejde jen o vytápění a ohřev užitkové vody, ale i o výrobu elektrické energie. 

Nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem u nás je biomasa: speciální energetické 

plodiny pěstované na polích nebo odpadní dřevo, které vzniká na pilách a při práci 

v lese. Mezi další obnovitelné zdroje energie patří přeměna sluneční energie na teplo, 

zejména pro ohřev užitkové vody. Velmi dobře jsou využívána tepelná čerpadla pro 

získání tepla z okolního prostředí. Výroba elektřiny z větru má u nás velmi omezené 

podmínky stejně jako malé vodní elektrárny, proto nejsou v ČR tolik rozšířené.  

Využití obnovitelných zdrojů je z hlediska spotřeby energie úspornější a vede ke 

snížení produkce skleníkových plynů. Po ekonomické stránce jsou ale investice 

mnohem náročnější než pouhá oprava nebo výměna stávajících zařízení, ale většinou se 

počítá s dotacemi. V první řadě by jsme se měli podívat na výslednou cenu za jednotku 

energie a jistotu její dlouhodobé stálosti, což by mělo hrát jednu z důležitých rolí ve 

výběru. [20] 

Obce mají své určité energetické potřeby a také jsou samy velkým producentem 

odpadů ve formě biomasy. V obci je největší podíl spotřeby energie při vytápění             

a ohřevu užitkové vody. Energetická soběstačnost má spoustu výhod, jako je snižování 

emisí z lokálních topenišť na fosilní paliva, snížení globálních emisí CO2, využití 

místních zdrojů, peníze za energii zůstávají v obci, podpora zemědělců, kteří pěstují 
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energetické plodiny, vytvoření pracovních míst v obci, bezpečnost vůči výpadkům 

vnějších dodávek a stálost ceny za odběr energie. [19] 

Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů elektřiny otevřel cestu na český trh 

větrným a malým vodním elektrárnám, spalování biomasy či solárním panelům. Stát by 

mohl využít i evropské fondy a zřídit grantové programy, které by domácnostem, obcím 

či podnikatelům pomohl pořizovat solární kolektory, kotle na biomasu a podobná 

zařízení. [12] 

Diplomová práce navazuje na předchozí bakalářskou práci z roku 2008, ve které 

se navrhovalo centrální vytápění veřejných budov sportovního areálu v obci Ratíškovice. 

Cílem této práce je rozšířit tento záměr, vytvořit projekt centrálního vytápění jako 

náhradu lokálních topenišť pomocí spalování biomasy pro rodinné domy v obci              

a zhodnotit tento záměr po technické, ekonomické a environmentální stránce.  
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2 Centrální zdroje tepla s využitím biomasy 

2.1 Vliv tepelné energetiky na životní prostředí 

Tepelná energetika, i přes provedená opatření, významně ovlivňuje životní 

prostředí znečišťujícími látkami. Jde zejména o oxidy síry, oxidy dusíku, tuhé 

znečišťující látky a také oxid uhličitý, který se podílí na ovlivňování klimatu.  

Tepelná energetika působí zejména na tyto složky životního prostředí: ovzduší, 

vodní hospodářství, odpady, hlučnost, atd. Tepelná energetika má za následek 

zvyšování koncentrací prachu, SO2, NOx, CxHy a emisí fluoru, chloru a těžkých kovů.  

Byla vytvořena řada opatření ke zmírnění následků provozu energetického 

hospodářství na životní prostředí:  

1. zachycování tuhých emisí (odprašování) 

2. zachycování plynných emisí (odsiřování, denitrifikace spalin, snižování 

skleníkových plynů – CO2) 

3. zákonné nástroje pro životní prostředí 

4. investice do životního prostředí 

5. strategická opatření ke snížení negativního působení energetiky na životní prostředí 

- zásadní snížení energetické náročnosti v rámci hospodářství ČR 

- vyšší hospodárnost ve spotřebě všech druhů energie 

- změny struktury výroby energie směrem k ekologicky výhodnějším 

prvotním zdrojům 

Spalování všech druhů fosilních paliv je zdrojem znečištění ovzduší oxidy 

uhlíku, které se nepříznivě projevují svým vlivem na zadržování slunečního záření při 

zemském povrchu (skleníkový jev).  

Před rokem 1990 bylo snížení dopadů energetiky na životní prostředí řešeno 

především stavbou vysokých komínů a instalací filtrů na tuhé emise v okolí s malou 

účinností, které měly zajistit snížení koncentrace tuhých emisí v okolí elektráren. Výše 

poplatků za znečištění ovzduší byla extrémně nízká a byla závislá na výšce komína. 

Rostly emise sloučenin síry a tuhých emisí znečišťujících látek ( dále ZL).  
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Po roce 1990 prošla energetika významnými změnami, které byly spojeny se 

snižováním jejího vlivu na životní prostředí. Znečišťování ovzduší se výrazně snížilo 

jak odstavením zastaralých elektrárenských provozů, tak instalací účinných zařízení 

k zachycování škodlivin emitovaných do ovzduší, zvláště oxidů síry. 

Zákone č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před ZL , zavedl přísné emisní limity.  

V letech 1990 – 2006 se v ČR významně snížily emise SO2 z energetických 

zařízení na 12 %, TZL na 7 %, emise NOx na 30,8 % a emise CO2 na 74,1 % 

k roku 1990 (obr. 1.) 

 

Obr. 1.  Vývoj emisí z energetiky v letech 1990 – 2006 [22] 

Na celkové produkci emisí SO2 v ČR se energetika podílí cca 63 % a podíl  

emisí NOx číní 31,5 % (k roku 2006). Vyšší podíl na emisích NOx má pouze doprava.  

Hodnocení škodlivosti jednotlivých typů emisí prochází změnami. V současnosti 

se v ovzduší působí na změnu klimatu. Vzhledem k tomu, že energetika je v ČR z velké 

části založena na spalování fosilních paliv, je podíl na celkových emisích skleníkových 

plynů převažující. [22] 

2.2 Obnovitelné zdroje 

Podpora využití obnovitelných zdrojů energie (dále OZE) je dána v zákoně 

č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektrické energie z OZE, který byl přijat 

v roce 2005, a je zaměřena především na podporu výkupních cen elektrické energie 

z OZE. Tato podpora vytváří takové podmínky, které mají pro elektřinu vyrobenou 

z těchto zdrojů zajistit místo na trhu. Cena elektřiny by měla být stanovena tak, aby se 

investice do tohoto zdroje, včetně přiměřeného zisku, do určité doby vrátila (návratnost 

15 – 20 let). Nejvyšší nárůst výroby elektřiny z OZE nastal v průběhu posledních 10 let 
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v kategorii využití biomasy (nárůst o 142 %) a u elektrické energie z vodních elektráren 

( o 43 %).  

V podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě el. energie v ČR řadí 

mezi státy EU s nízkým podílem. Problémem je malá dostupnost potenciálu OZE v ČR, 

kde nejsou tak velké možnosti pro vodní elektrárny jako např. v Norsku a Rakousku,      

a pro větrné elektrárny, jako např. v Německu. Ve využití biomasy je ČR srovnatelná na 

úroveň ostatních zemí ve střední Evropě.  

Hlavní oblastí využití OZE je výroba tepelné energie. Produkce tepelné energie 

z OZE dosahuje k 47 PJ. Největší podíl na výrobě tepelné energie z OZE má v ČR 

pevná biomasa (především dřevní biomasa). Ostatní obnovitelné zdroje se na výrobě 

tepla podílejí daleko méně.  

Zvyšování podílu energie produkované z OZE je důležitým nástrojem pro 

snižování negativních vlivů energetiky na životní prostředí. [22] 

2.3 Historie a současné využití biomasy 

Po sluneční energii byla biomasa jediným dostupným energetickým zdrojem na 

Zemi po miliardy let. Historie využití ostatních obnovitelných zdrojů energie je velmi 

krátká oproti biomase. Energie vody a větru je využívána lidstvem pouze několik tisíc 

let. Zanedbatelná historie je u uhlí, které se využívá stovky let a jaderné energie 

využívané jen několik desetiletí. Do 19. století byl zdroj biomasy dominantní. Ve 

20. století nastal její prudký pokles a do popředí se dostala fosilní paliva.  

V 80. letech minulého století se rozvojem fytoenergetiky začaly zabývat 

vyspělejší státy Evropy. Hlavním impulsem byla ropná krize. V těchto letech nejdále 

pokročily severní země jako Švédsko, Finsko, Dánsko a z našich nejbližších sousedů 

Rakousko. Pak se rozvoj využití obnovitelných zdrojů rozšířil do celé Evropy. V České 

Republice začal nárůst využívání obnovitelných zdrojů díky programům podpor teprve 

až v druhé polovině 90.let.  

 Biomasa v EU v roce 2003 pokrývala asi 4% celkové spotřeby energie.  

V současnosti biomasa tvoří přibližně polovinu obnovitelné energie využívané v zemích 

EU. Akční plán evropských zemí stanovuje opatření ke zvýšení rozvoje výroby energie 

z biomasy vytvořením tržně orientovaných pobídek zaměřených na její využití               

a odstranění překážek rozvoje trhu s biomasou. EU považuje tento způsob za 
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nejúčinnější ke snížení závislosti na fosilních palivech, redukovat emise skleníkových 

plynů a podpořit hospodářskou aktivitu ve venkovských oblastech.  

Podle směrnice 2001/77/ES EU byl pro Českou Republiku stanoven cíl podílu 

obnovitelných zdrojů energie na spotřebě elektrické energie v národním hospodářství ve 

výši 8% v roce 2010. Rostlinná biomasa by se měla na dosažení tohoto cílu podílet ze 

dvou třetin. Pro splnění těchto cílů byl vypracován Akční plán pro biomasu pro ČR na 

období 2009 – 2011, který byl schválen vládou 12.1.2009. Nová směrnice 2009/28/ES 

ruší směrnici 2001/77/ES a určuje pro ČR závazný cíl podílu obnovitelných zdrojů 

energie pro rok 2020, a to 13%. [1] 

2.4 Definice a formy biomasy 

Biomasa je organická hmota rostlinného a živočišného původu. Zahrnuje tedy 

jak jejich tělesné schránky, tak i živé či neživé produkty jejich činnosti ( obaly, 

exkrementy, semena, dřevo). Existuje celá řada forem biomasy podle jejího původu 

nebo způsobu vzniku jako například fytomasa – biomasa rostlin, dendromasa – biomasa 

dřevin neboli dřevo.  

Biomasa může být jako důsledek průmyslové nebo zemědělské činnosti (odpad), 

nebo může být záměrně pěstovaná. Biomasa je tak definována zákonem 180/2005 Sb.,   

o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, jako biologicky rozložitelná část výrobků, 

odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících 

průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž 

biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu. [2] [3] 

Základním producentem biomasy jsou rostliny, které jsou schopné využitím 

světelné energie zachycené v zeleném barvivu – chlorofylu, produkovat sacharidy         

a následně bílkoviny. Ty jsou základním „stavebním kamenem“  všech živých 

organismů – biomasy. Tato reakce je syntézou atmosférického CO2 a vody za pomoci 

energie slunečního záření ( fotosyntéza). Teoreticky všechny formy biomasy je možno 

využít pro produkci energie, neboť základním stavebním prvkem živé hmoty je uhlík     

a uhlíková vazba, která obsahuje energii. Je pouze technickou otázkou, jak tento 

potenciál využít a zda je to ekonomicky výhodné.  
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Biomasa má mnoho forem, z nichž mnohé se ke spalování nehodí, kvůli 

vysokému obsahu prvků nebo látek, které zhoršují kvalitu spalování nebo se při 

spalování vytvářejí nebezpečné emise. [4] 

2.5 Způsob vzniku biomasy 

Obecně se biomasa může dělit podle obsahu vody:  

1. Suchá – zejména dřevo a dřevní odpady, sláma a další suché zbytky z pěstování 

zemědělských plodin. Lze ji spalovat přímo nebo po dosušení. 

2. Mokrá – zejména tekuté odpady, jako je kejda a další odpady ze živočišné výroby    

a tekuté komunální odpady. Nelze ji spalovat přímo, využívá se především 

v bioplynových technologiích.  

3. Speciální biomasa – olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Využívají se ve 

speciálních technologiích k získání energetických látek – zejména bionafty nebo 

lihu. [5] 

Biomasu vhodnou pro výrobu energie je možno rozdělit podle jejího vzniku na 

následující 3 skupiny : 

1. Zbytková (reziduální) biomasa při výrobních procesech 

- rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby – řepková a kukuřičná sláma, obilná 

sláma, seno, odpady ze sadů a vinic 

- lesní odpady – po těžbě dříví zůstává v lese určitá část stromové hmoty 

nevyužita, tj. pařezy, piliny, hobliny, kůra, vršky stromů, větvě, šišky                  

a dendromasa z prvních probírek a prořezávek 

- biomasa z údržby břehových porostů, městské a krajinné zeleně (parky, 

stromořadí) 

- spalitelný odpad z pilařské výroby, dřevozpracujícího a papírenského průmyslu 

- odpady ze živočišné výroby – hnůj, kejda, zbytky krmiv, odpady z přidružených 

zpracovatelských kapacit 

- organické nebo rostlinné zbytky ze zpracovatelského průmyslu, zejména 

mlékárenského a potravinářského (např. rostlinné obaly olejnatých semen – 

slunečnice, tuky) 
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- komunální organické odpady – kaly, organický tuhý komunální odpad (TKO) 

2. Recyklovaná biomasa z výrobků po ukončení jejich životnosti 

- odpadní dřevo ze stavebního průmyslu 

- vyřazené palety 

- dřevěné výrobky [2] 

3. Biomasa záměrně produkovaná k energetickým účelům se také nazývá jako       

    energetická plodina a ty se dělí na:  

- lignocelulózové – dřeviny (vrby, topoly, olše, akáty), obiloviny, travní 

porosty (sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty), ostatní rostliny (konopí seté, 

čirok, křídlatka, šťovík krmný, sléz topolavka) 

- olejnaté – řepka olejka, slunečnice, len, dýně (semeno) 

- škrobno – cukernaté –brambory, cukrová řepa, obilí (zrno), cukrová třtina, 

kukuřice [5] 

2.6 Technologie využití biomasy 

Způsob konverze biomasy na energii je důležitým aspektem využití biomasy 

jako palivo. Pokud už je zvolena nebo existuje určitá technologie konverze, tak svými 

technickými požadavky v mnohém určuje, jaká má nebo může být dodávána biomasa 

(štěpka, pelety, dřevitá nebo bylinná biomasa). Výhodnější je varianta, kdy se nejprve 

určí potenciál a struktura produkce biomasy v dané lokalitě a pro ni se vybere 

nejvýhodnější technologie konverze. [6] 

Využívat biomasu lze několika způsoby, při kterých vznikají různé primární         

a odpadní produkty. Rozdělují se na tři hlavní typy konverze energie biomasy – 

termochemická, biochemická a fyzikálně-chemická konverze.  

2.6.1 Termochemická konverze (suchý proces) 

1. Spalování (přímé) 

Jedná se o nejčastěji používaný druh konverze energie obsažené v biomase. Jde 

o exotermické chemické reakce, při kterých dochází za teplot nad 660°C k dokonalému 
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spalování hořlavých složek paliva a uvolňování maximálního množství tepla. Dále se 

uvolňuje oxid uhličitý a voda. Proces spalování probíhá ve spalovací komoře (ohništi).  

Při spalování biomasy vznikají především CO2 a voda. V závislosti na vedení       

a podmínkách spalovacího procesu a na sloučeninách obsažených v biomase vzniká 

další řada znečišťujících látek. Jde o CO, který je produktem nedokonalého spalování. 

Při dostatečné spalovací teplotě a množství spalovacího vzduchu je CO oxidován na 

CO2 a jeho emise jsou minimální. Produkce CO2 je tzv. neutrální, protože množství 

uvolněné do ovzduší spalováním je skoro ve stejném rozsahu vázáno zpět do rostlin na 

energetických plantážích, v zemědělských a lesnických porostech. Dále jde o termické 

NOx, palivové NOx, které vznikají při teplotě 700 – 900°C. Biomasa obsahuje na rozdíl 

od fosilních paliv minimální množství síry (0 - 0,1 % dřevo – sláma, hnědé uhlí 

nad 2 %), proto emise SO2 ze spalování biomasy jsou velmi nízké, což je jedna 

z velkých předností. [6][7][8] 

2. Zplyňování 

Při tomto procesu dochází k přeměně rostlinné biomasy na (dřevo)-plyn, který je 

použit k spalování např. ve spalovacích motorech nebo k výrobě jiného nosiče energie. 

Podstatou zplyňování je výroba generátorového plynu. Proces zplyňování se děje ve 

zplyňovacím reaktoru a má tři fáze – sušení, uvolňování prchavé hořlaviny – pyrolýza    

a oxidace tuhé fáze v oxidační zóně a následné redukci v redukční zóně.  

Existuje několik druhů zplyňovačů, které se dělí podle stavu zplyňovacího 

materiálu, případně podle proudu pevného materiálu a proudu zplyňovacího média. 

Jedná se o rychlý proces, který na rozdíl od biochemických reakcí může probíhat 

v malých nenákladných zařízeních (zplyňující kotle)  a zplyňování může probíhat za 

přítomnosti vzduchu, kyslíku, vodíku nebo vodní páry.  

Generátorový bioplyn je možné využívat jak pro vytápění, tak pro 

kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách. Složení 

generátorového plynu při zplyňování vzduchem: 40% N2, 25% CO, 20% H2, 10% CO2 

a 5% CH4. Vedlejším a často nežádaným produktem zplyňování je tvorba dehtových 

látek, které je nutno z plynu odstraňovat. Nejvhodnějším materiálem ke zplyňování je 

dřevo ve formě pilin a dřevní štěpky.  
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3. Pyrolýza 

Pyrolýza je termický rozklad bez přístupu vzduchu organických látek na 

nízkomolekulární sloučeniny. Proces probíhá při atmosferickém tlaku a při nízkých 

nebo vysokých teplotách. Pyrolýza nejčastěji probíhá při nízkém tlaku a při vysokých 

teplotách okolo 800°C. Primární produkt pyrolýzy je pyrolýzní plyn nebo dřevěné uhlí. 

Při výrobě uhlí je pyrolýzní plyn sekundárním produktem.  

Do pyrolýzy se řadí i tzv. zkapalňování, neboli zplyňování. Výsledkem tohoto 

procesu je pyrolýzní olej.  

2.6.2 Biochemická konverze (mokré procesy) 

1. Methanové kvašení 

Z biomasy je vyroben tzv. bioplyn pomocí uměle vyvolaného anaerobního 

kvašení v tzv. biochemických reaktorech. Bioplyn obsahuje 50-80 % methanu a 20-45% 

oxid uhličitého. Využitelným produktem procesu je také fermentovaný materiál, který  

se může použít jako organické hnojení na polích. K výrobě bioplynu se využívají 

organické odpady ze zemědělské výroby jako je kejda, sláma a zbytky potravin, dále 

komunální odpady a kaly z čistíren.  

2. Alkoholové kvašení  

Hlavní produkce ethanolu je produkována pro potravinářský průmysl. Ethanol se 

vyrábí alkoholovým kvašením glukózy a je také vhodný pro energetické účely jako 

příměs do benzínu:  

C6H12O6                     2 CO2  +  2 C2H5OH 

K tomuto procesu je vhodná biomasa ze surovin obsahujících cukr, např. 

cukrová řepa, třtina, brambory, kukuřice a obilniny.  

2.6.3 Fyzikálně-chemická konverze 

Esterifikace 

Jedná se o úpravu rostlinných olejů pro využití ve vznětových motorech. Výroba 

tzv. biopaliva esterifikací řepkového oleje se zavádí i v ČR. Oleje tvoří 98% triglyceridy, 

ze kterých je možné vyrábět methylestery mastných kyselin označovaných v ČR jako 

MEŘO (methylester řepného oleje). Proces esterifikace je založen na katalytické reakci 
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(NaOH) triglyceridu a methanolu za vzniku glycerinové a methylesterové fáze. Obě 

fáze se rafinují a oddělí se tak methylesterová fáze jako finální produkt.  

Methylester má jiné složení než konvenční nafta, ale má podobnou viskozitu, 

výhřevnost, průběh spalování a má nižší bod tuhnutí (problémy se startováním pod 

teplotou + 5 °C). Má nižší emise plynů, kromě NOx a zápachu. V zahraničí používán 

hlavně v zemědělství. Může se mísit s naftou. [6][7] 

2.7 Energetické využití biomasy 

Typickou vlastností biomasy je poměrně vysoký a proměnný obsah vody. Voda 

v biomase snižuje poměr využitelného tepla a hmotnosti biomasy (spalné teplo), dále při 

jejím odpaření se spotřebuje část tepla (projeví se snížením výhřevnosti) a konečná 

vlhkost paliva snižuje účinnost spalovacího zařízení, nebo se zvyšuje množství 

vzniklých spalin a tím také komínová ztráta. S rostoucím obsahem vody klesá  

výhřevnost biomasy. [6] 

Čerstvě vytěžené dřevo má relativní vlhkost až 60 %, na vzduchu má dobře 

proschlé dřevo relativní vlhkost 20 %. Dřevěné brikety mohou mít relativní vlhkost     

3 - 10 %. Pro spalování dřevní štěpky je optimální vlhkost 30 – 35 %. Při nižší vlhkosti 

má hoření explozivní charakter a hodně energie uniká s kouřovými plyny. Při vyšší 

vlhkosti se mnoho energie spotřebuje na její vypaření a spalování je nedokonalé. Pro 

spalování dřevě se doporučuje vlhkost cca 20 %. [5] 

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

dřevin nebo dřevnatějších a slamnatých plodin, která má ve zcela suchém stavu velmi 

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

a 5,5 – 6,5 % vodíkem. Z toho vyplývá skutečnost proč je výhřevnost fytomasy různých 

plodin skoro stejná, obvykle se pohybuje mezi 12 – 18 MJ/kg. Není zdrojem SO2. 

Obsah popela v biomase je velmi nízký, u dřeva okolo 1 %.  

Výhřevnost H udává, kolik tepla se uvolní spálením 1 kg paliva za určitou dobu. 

Obsah pryskyřice ve dřevě výhřevnost zvyšuje, naopak obsah vody v biomase 

výhřevnost snižuje. Veškerá vzniklá voda přejde do formy vodní páry. Na výhřevnost 

biomasy má vliv i na vlhkost, viz tabulka 1. 

Spalné teplo Qsp je množství energie, kterou lze získat spálením určitého 

množství látky se vzduchem, přičemž tlak, při němž spalování probíhá, je po celou dobu 
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konstantní. Spalné teplo je vyšší než výhřevnost. Spalné teplo je závislé na obsahu vody 

v biomase. Veškerá vzniklá voda zkondenzuje na kapalnou vodu. [6][9] 

Tabulka 1.  Spalné teplo jednotlivých paliv [6] : 

Biopaliva a fosilní paliva MJ/kg 

Lesní štěpka o vlhkosti 60 % 9,20 

Lesní štěpka o vlhkosti 40 % 10,10 

Lesní štěpka o vlhkosti 30 % 12,20 

Lesní štěpka o vlhkosti 20 % 14,30 

Hnědé uhlí 15-16,50 

Brikety 22,00 

Černé uhlí 28,00 

Koks 26,00 

Zemní plyn 33,50 

 

Biopaliva se připravují jako pevná, kapalná a plynná:  

• pevná biopaliva na bázi dřevní biomasy – dřevní štěpka, piliny, polínkové 

dřevo, brikety, pelety a granule, dřevěné uhlí 

• pevná paliva na bázi energetických bylin a stébelnin – řezanka, balíky 

nízkotlaké a vysokotlaké standardní a obří, brikety, pelety a granule 

• kapalná biopaliva – extrahované rostlinné oleje, bionafta (esterifikované oleje), 

bioethanol [10] 
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3 Realizované projekty energetického využití biomasy 

3.1 Zahraniční projekty 

V r. 1983 se v Rakousku objevily první pokusy o práci s biomasou. O 10 let 

později Dolní Rakousko vstupuje do Alliance pro rozvoj činnosti k ochraně globálního 

klimatu. V r. 1997 přijaly Kjótský protokol (přechod k obnovitelným zdrojům energie). 

V r. 2002 se začíná klást důraz na dosažení výroby energie z pevné a kapalné biomasy.  

Zavádí se  dálkové vytápění měst a obcí, které má velmi pozitivní výsledky.  

Využití biomasy, jako klasické energie, významně přispívá k zásobování energie 

v Rakousku a tím i ke snížení závislosti na dovozu. V Rakousku je k roku 2000 

spočítáno 587 zařízení  na biomasu s kapacitou 730 MW a díky tomu patří mezi špičky 

v celé Evropě (obr. 2.). [23] 

 

Obr. 2.  Množství biomasy pro dálkové vytápění v Rakousku v letech 1982 – 2000 [23] 

Agentura energetického využití (agentura E.V.A.), jménem sdružení Bioenergy 

Austria, se zabývala aktuálním vývojem trhu se zavedením dálkového vytápění 

bytových jednotek měst a obcí. A dále zpracovala údaje o vytvořených projektech 

vytápění dřevem od všech rakouských stavebních firem a bytových družstev (obr. 3.). 

Obr. 3. ukazuje první zajímavý výsledek analýzy těchto údajů, kde v posledních letech 

počet projektů na spalování dřeva v Rakousku prudce roste. [23] 
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Obr. 3.  Počet projektů s vytápěním na dřevní štěpku v Rakousku (r. 1992 – 2000) [23] 

3.1.1 Bruck an der Leitha, Rakousko 

Rakouské město Bruck an der Leitha má 7311 obyvatel. Zhruba třetina 

domácností ve městě, tj. 800 odběratelů, je napojena na systém centrálního zásobování 

teplem. Teplo je dodáváno z centrální výtopny, která byla postavena v roce 1999. 

Majiteli výtopny je pět velkých zemědělských podniků z okolí.  

Výtopna spaluje dřevní štěpku včetně zbytků kůry z okolních lesů, dalším 

zdrojem paliva je výrobna dřevěných palet, která dodává odřezky dřeva. 

Technologie výtopny je umístěna v hale a zahrnuje dva kotle na biomasu            

o výkonu 4,5 a 1,5 MW a záložní plynový kotel o výkonu 4 MW. Dalšími součástmi 

jsou podavače paliva a dopravní cesta pro odstraňování popela. Popel znečištěné 

biomasy je použitelný pro výrobu hnojiva. Sklad paliva má kapacitu 5000 m3, což je 

dostatečné vzhledem k potřebě paliva 6000 tun ročně.  

Celý provoz je plně automatizován a jedinou obsluhu vyžaduje doplňování 

paliva z úložiště do podavače, který zajišťuje jeden člověk pomocí nakladače. Provoz 

technologie je sledován dálkově a jakékoli potřeby zásahů obsluhy jsou vyžadovány 

automatickým systémem.  

Výtopna je napojena na městský rozvod centrálního zásobování teplem. 

V jednotlivých objektech jsou umístěny výměníky, které slouží jak pro vytápění, tak      

i ohřev vody.  
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Investiční náklady na výtopnu byly 5 milionů Euro, další 2 miliony stálo 

rozšíření stávajícího systému městských rozvodů. [11] 

3.1.2 Güssing, Rakousko 

Město Güssing leží při maďarské hranici na jihu rakouské spolkové země 

Burgenland (Hradisko). V roce 1988 to byl nejchudší rakouský region. Nebyly zde 

žádné pracovní místa a 70 % občanů odjíždělo za prací do Vídně a Grazu. Nejvíc peněz 

odcházelo z města za nákup energie (elektřina, pohonné hmoty, topné oleje). V okresu 

Güssing zaujímá 45 % plochy les, který se téměř nevyužíval.  

Na tento popud začala v 80. letech malá skupina lidí vytvářet novou strategii jak 

postavit upadající okres „na nohy“. Cílem bylo zásobovat nejprve město Güssing a poté 

celý region energií z místních obnovitelných zdrojů. Tato strategie měla zahrnovat jak 

dodávku tepla, tak elektřiny a pohonných hmot.  

V roce 1990 se podařilo v městské radě prosadit stoprocentní odstoupení od 

zásobování z fosilních zdrojů. Nejdříve se rychle postavilo a uvedlo do provozu 

výrobnu bionafty a výtopnu na dřevní štěpku, která měla dvě tepelné sítě v místních 

částech Güssing. Tehdy se jednalo o největší biomasovou výtopnu v Rakousku a dnes 

patří mezi 3 největší výtopny.  

Pro výtopnu bylo zřízeno s.r.o. a záruky za úvěry převzalo město. Používá se 

pouze dřevní štěpka z regionu, kterou zajišťuje místní lesnické sdružení Burgeland. 

V roce 2001 se uvedlo do provozu zplyňování dřeva pomocí horké páry s cílem vyrábět 

elektřinu a teplo. První biomasová teplárna využívá plynu, který vzniká ze štěpky 

pyrolýzou pomocí horké páry. Teplárna má elektrický výkon 2 MW a tepelný výkon 

4,5 MW. Druhá teplárna postavená v roce 2002 má kotel s výkonem 3,5 MW. Zplyňuje 

se zde čistá dřevní štěpka z okolních lesů a suchý odpad z výroben parket a vzniklý plyn 

se spaluje v motorech s vnitřním spalováním. Teplo se dodává do sítě dálkového 

vytápění a využívá se pro vysoušecí pece. Elektřina se dodává do distribuční sítě.  

Dnes se vyprodukuje v roční bilanci více tepla, elektřiny a pohonných hmot víc 

než město samo spotřebuje. Celý okres zahrnuje 28 obcí s celkem 27 tis. obyvatel. [17] 
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3.1.3 Stetteldorf am Wagram, Rakousko 

Město Stetteldorf am Wagram leží v Dolním Rakousku a má přes 1000 obyvatel. 

Výtopna na rostlinnou biomasu začala fungovat v roce 1994. Od roku 2007 je napojeno 

na dálkové vytápění města 250 domácností a veřejných budov, tj. radnice, škola, školka 

a kostel s místní farou (70 % všech domů v městě). Hlavním důvodem pro vybudování 

centrálního zásobování tepla bylo snížení emisí CO2.  

Výtopna má jeden kotel na slámu o výkonu 2,5 MW a jeden kotel na olej            

o výkonu 2 MW. Roční spotřeba je 2000 t slámy. Roční produkce tepla se pohybuje 

od 5- 6 tis. MWh.  

Investiční náklady na výtopnu byly 2,7 mil. euro (cca 65 mil. Kč). [13] 

3.1.4 Schenkenfelden, Rakousko 

Schenkenfelden je obec s 1500 obyvateli na rakouské straně Šumavy. Od r. 1999 

je zprovozněna výtopny na dřevní štěpku. Obec má k dispozici okolo 200 ha lesa. 

Výtopna odkupuje odpad z okolních pil a dřevozpracujících podniků. Cena závisí na 

vlhkosti štěpky ( 30 – 35 %) a pohybuje se 80 – 100 ATS/m3 (160 – 200 Kč/m3).  

Objekt výtopny zahrnuje sklad s palivem, kotel a další technologie. Délka 

rozvodného systému po obci je 1,5 km. Jsou zde nainstalovány 2 kotle o výkonu 

1100 kW a 500 kW.  

Místní výtopna vytápí cca 40 % rodinných domů a několik bytových domů, dále 

obecní budovy: škola, školka, kostel, radnice aj.  

Roční spotřeba je 3000 m3 dřevní štěpky. Celkové náklady na výstavbu činily 

17 mil. ATS (34 mil. Kč), z toho 55 % tvořily dotace z EU a 15 % investovaly vlastníci 

výtopny. Zbytek byl financován úvěrem. Návratnost investice se očekává za 10 – 15 let, 

ale bez dotace z EU by stavba nebyla možná. [15][16] 

3.1.5 Pfaffenhofen, Německo 

Město Pfaffenhofen má 22 000 obyvatel. Od roku 2001 byla uvedena do 

provozu elektrárnu na biomasu o tepelném výkonu 26,7 MW. Používají kotel na 

biomasu, který je chlazen vodou. Kromě toho elektrárna dodává i technologické páry     

a  Ročně se spotřebuje 80 000 tun paliva, kde se jako palivo používá louče, kůra, piliny, 
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zbytkové dřevo z dřevozpracujícího průmyslu. Teplo odebírají především průmyslové     

a obchodní podniky, obecní zařízení a více než 100 domácností.  

Celkové náklady byly 35 mil. euro (840 mil. Kč). [14] 

3.2 České projekty 

V České Republice je několik měst a obcí s centrálním zásobováním tepla. Tyto 

projekty jsou shrnuty do tabulky uvedené v příloze č. 1. 

3.2.1 Třebíč 

Firma TTS je od r. 1994 hlavním dodavatelem tepla v Třebíči. Tehdy celý 

systém spočíval ve spalování zemního plynu. Díky dostupnosti velkého množství 

biomasy za přijatelnou cenu (odpadní materiál ze dřeva či ze zemědělství) a vzhledem 

k parametrům rozvodné sítě přešlo město na vytápění pomocí obnovitelných zdrojů.  

V r. 2002 – 2005 se instalovali dva kotle na spalování biomasy o výkonu             

3 a 7 MW s jednotkou na výrobu elektrické energie o výkonu 1 MW. Firma koupila 

vlastní pilu, kterou provozuje ve spolupráci s Lesy ČR. Je zde zavedena štěpkovací 

linka, která vyrobí ročně přes 35 tis. m3 štěpky.  

V r. 2006 instalovali speciální kotel na spalování balíků slámy o výkonu 5 MW, 

který firma sama vyvinula.  Vyrobí 43 tis. GJ tepla ročně a spotřebuje více než 5000 t 

slámy. V r. 2007 byl uveden do provozu další kotel na biomasu o výkonu 7 MW. 

Dodávají elektřinu a teplo asi do 4500 domácností.  

Projekt na instalaci prvních dvou kotlů byl podpořen 40 % dotací z MŽP a SFŽP.  

Díky přechodu ze spalování hnědého uhlí a zemního plynu na biomasu došlo               

ke zlepšování kvality ovzduší ve městě. [12] 

3.2.2 Bystřice nad Pernštejnem 

Město Bystřice nad Pernštejnem má asi 9000 obyvatel, v roce 2001 začalo 

provozovat kotelnu na spalování biomasy. Teplo je dodáváno pro 60 % obyvatel města. 

V r. 2006 převzali dvě plynové kotelny od společnosti SATT Žďár nad Sázavou. 90 % 

tepla dodává kotelna na biomasu a zbylých 10 % zajišťují plynové kotelny.  
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V r. 2000 zrekonstruovali stávající kotelnu a rozvody centrálního zásobování 

teplem, postavili sklad na palivo, koupili 2 ks kotlů o výkonu 4,5 MW.  

Náklady na dopravu jsou nižší než náklady na zpracování dřeva, proto se vyplatí 

vozit palivo z velkých pilařských provozů. Denně se spotřebuje asi 250 m3 paliva. 

Zásoba ve skladu stačí na 20 dní provozu.  

Stavba celkem stála 140 mil., z toho dotace SFŽP činila 74 mil. (53 %), 

bezúročná půjčka SFŽP 47 mil. (34 %), dotace z Rakouska na podporu rozvoje 

obnovitelných zdrojů asi 9 mil., a vlastní zdroje města 10 mil. Kotelna je ve vlastnictví 

města, kterou  pronajímá provozní organizaci Bystřická tepelná s.r.o. a  nájemné činí 

přibližně 9 mil. ročně. [18] 

3.2.3 Kardašova Řečice 

Obec Kardašova Řečice leží v Jihočeském kraji s obyvateli. Od r. 1994 je 

uvedeno do provozu nové zařízení na spalování dřevěného odpadu z truhlárny. Dva 

kotle s celkovým výkonem 5 MW dodává teplo  přibližně do 180 bytů a do 120 

rodinných domech, dále do obecní budovy a několika soukromým firmám.   

Výtopna vyrobí ročně asi 6 000 MWh tepla. Celkové náklady na výstavbu činily 

18 mil. Kč. 80 % celkových nákladů poskytl Státní fond životního prostředí ( ½ dotace, 

½ nízkoúroková půjčka). Zbývajících 20 % zaplatila obec. Investice se obci vrátila 

v roce 2004. [12] 

3.2.4 Děšná 

Obec Dešná leží v okrese Jindřichův Hradec. Obec má 670 obyvatel. V roce 

1997 byla v obci postavena obecní výtopna na slámu a dřevní štěpku. Na kotelnu je 

napojeno 90 % objektů v obci, jde především o rodinné domy. Jde o první kotelnu v ČR, 

která je vytápěna teplem ze spalování řepkové slámy. Vzhledem k nadbytku slámy 

v tomto kraji, dřevní štěpka se spaluje jen příležitostně.  

Kotelna má dva kotle o výkonu 0,9 a 1,8 MW a délka teplovodní rozvodové sítě 

je 3,4 km. Roční spotřeba slámy se pohybuje kolem 530 t a 114 t dřevního odpadu. 

Celkové investiční náklady činily 38,5 mil. Kč (14, 8 mil. dotace ze SFŽP). [16] 
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3.2.5 Hoštětín 

Obec Hoštětín má 236 obyvatel, tj. 81 domácností, které byly vytápěny buď 

elektrickými přívody nebo kotli na elektriku či hnědé uhlí. Obec nebyla napojena na 

plynárenskou síť.  

V r. 1999 se instaloval kotel o výkonu 732 kW spalující dřevní štěpku a položení 

teplovodního potrubí. Napojilo se 80 % domácností a v každém domě byl instalován 

výměník tepla (předávací stanice) pro vytápění a ohřev užitkové vody. Ročně se 

spotřebuje 500 – 600 t množství dřeva. Došlo ke snížení emisí CO2, CH4, SOx a prachu. 

[21] 
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4 Vytápění v obci Ratíškovice 

Obec Ratíškovice leží na jihovýchodní Moravě v Dolnomoravském úvalu mezi 

městy Hodonín a Kyjov. Celková rozloha obce je 1260 ha. Má 4 029 obyvatel 

k 1.1.2009 a patří mezi nejpočetnější obce v České Republice (příloha č. 2) 

Diplomová práce navazuje na předchozí bakalářskou práci z roku 2008, kde je 

navrženo vybudování centrálního zdroje tepla (dále CZT) na spalování dřevní štěpky. 

CZT měl vytápět celý sportovní areál s pěti budovami – krytý bazén s ubytovnou, 

kabiny pro fotbalový klub, restaurace Sport, kuželna a dílna s prádelnou. Ministerstvo 

životního prostředí tento záměr nepodpořilo, a to z důvodu většího úniku znečišťujících 

látek do ovzduší při spalování dřevní štěpky než u stávajícího plynu.  

V diplomové práci se rozšiřuje původní záměr o napojení rodinných domů 

v ulicích obce, které se nachází v blízkosti sportovního areálu.  

4.1 Terénní průzkum topení v lokálních topeništích v obci 

Lokální topeniště jsou energetické zdroje určené pro lokální vytápění prostoru 

k individuálnímu bydlení (rodinné domy, byty). Tvoří významnou skupinu zdrojů 

znečišťování ovzduší. Bere se v úvahu jejich velké množství, umístění přímo v obytné 

zástavbě, nízké komíny, tepelné výkony, použitá paliva a nižší kvalita spalovacích 

zařízení. [32] 

Samotnému návrhu vytápění předcházel průzkum stávajícího stavu. Cílem 

průzkumu bylo získat aktuální informace o vytápění rodinných domů v jednotlivých 

ulicích jak z hlediska energetického, tak i finančního. Na základě těchto informací došlo 

k vyhodnocení vypouštění emisí rodinného domu a finančních nákladů spojených           

s vytápěním domu v každé ulici. Dále došlo k porovnání stávajícího stavu topení            

v lokálních topeništích s výhledovým stavem, ve kterém by se rodinné domy vytápěly 

jednou společnou kotelnou vytápěnou dřevní štěpkou.  

Pro zjištění těchto informací o stávajícím stavu byl sestaven dotazník „Vytápění 

rodinných domů v obci Ratíškovice“. Dotazník se skládal ze sedmi základních otázek    

a tří doplňujících. Mezi nejdůležitější otázky patřily: Jaké palivo používáte k vytápění 

RD? Jaká je vaše roční spotřeba paliva? Jaká je podlahová plocha RD? (uvedeno 

v příloze č. 3). Výsledky z dotazníků byly zpracovány elektronicky ve formě databáze 
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(příloha č. 4). Tato databáze byla dále použita pro výpočty emisí z jednotlivých paliv 

stávajícího stavu.  

Terénní průzkum stávajícího vytápění rodinných domů probíhal po dobu tří 

týdnů za podpory obce. Obec informovala občany o průzkumu v předstihu. Občané byli 

dále informováni o tom, že dotazníky jsou anonymní a budou sloužit pouze pro studijní 

účely diplomové práce.  

4.2 Výsledky terénního průzkumu 

V obci je 1250 obydlených rodinných domů. Pro průzkum byla vybrána část 

obce, kde je teoreticky, provozně a technicky možné zavést centrální vytápění. Obec je 

geograficky rozdělena na dvě části a mezi nimi je terénní proluka (niva potoka s poli      

a zahrádkami). Byla zvolena jižní část obce, kde lidé nejvíce topí dřevem a tato část 

zahrnuje i sportovní areál. Jednalo se tedy o 697 rodinných domů a sportovní areál 

(uvedeno v příloze č. 5).  

Do průzkumu topení byly zahrnuty tyto ulice: Cihlářská, Družstevní, Hasičská, 

Humna, Ke Stadionu, Krátká, Mokré Řádky, Múdrá, Posvátná, Řádky, Rohatecká, 

Školní, Spojná, Sportovní, U Cihelny, , U Hliníka, U Hřiště, U Pošty, U Radnice,          

U Včelína, U Zastávky, Úzká, část ulice Vítězná, Vrbky a Za Mlýnem.  

Většina dotazníků byla vyplněna při osobním kontaktu. Menší část vyplnili 

občané sami. Z dotazníků vyplynulo, že převážná část obyvatel topí plynem, menší část 

využívají kombinovanou formu topení plyn – dřevo. V zimních měsících si lidé více 

přitápí dřevem v krbu. Zastoupení jednotlivých druhů paliv v rodinných domech             

z dotazníkového šetření uvádí následující graf č. 1.  
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Elektřina
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Graf č. 1.  Zastoupení jednotlivých druhů paliv v rodinných domech [autor]:  



  

 24 

Dodavatelem plynu pro většinu domácností je společnost Jihomoravská 

plynárenská, a.s. a dřevo si kupují od místních lesnických firem, které prodávají 

především tvrdé dřevo, např. bříza, dub, buk a akát. 

Starší lidé a rodiny s malými dětmi mají tendenci vytápět své domy na vyšší 

teploty, proto u těchto domů dochází k velké spotřebě tepla, i když rozloha vytápěné 

plochy domu není úměrná spotřebě tepla.  

Většina nově postavených domů používá kombinované vytápění plyn – dřevo, 

ale převážně používají dřevo. Nové domy protopí podstatně méně než starší domy. Ve 

staré zástavbě se topí především zemním plynem a jejich spotřeba je vyšší a dražší.  

Dotazník byl vyplněn u 499 rodinných domů z celkového počtu 697 šetřených. 

U 198 rodinných domů průzkum neproběhl. Nejčastěji z důvodu opakované 

nepřítomnosti občanů, neobydlenosti nebo neochota obyvatel neposkytnout informace    

o vytápění svého domu. Pomocí dat ze získaných dotazníků byly vytvořeny hodnoty 

průměrného domu pro jednotlivé ulice. Tyto hodnoty průměrného domu (každé ulice 

zvlášť) byly přiřazeny k domu, kde průzkum neproběhl (příloha č. 6).  
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5 Návrh centrálního energetického zdroje 

Cílem práce je vyměnit stávající dosluhující plynovou kotelnu, která 

v současnosti vytápí celý sportovní areál a snížit náklady areálu ve spotřebě energie       

a dále napojit na nový CZT rodinné domy. Připojení rodinných domů na centrální 

zásobování teplem se dělí do dvou variant. První varianta zahrnuje připojení 

sportovního areálu a 192 rodinných domů na CZT. Jde o domy, které se nachází 

v blízkém okolí sportovního areálu. Předpokládá se 100 % připojení rodinných domů na 

kotelnu spalující dřevní štěpku. Ve druhé variantě se počítá s připojením celé jižní části 

obce. Kotelna by měla být postavena v areálu bývalé cihelny, která se nachází vedle 

sportovního areálu (příloha č. 7). Provozovatel CZT bude obec Ratíškovice. V dalších 

etapách by se připojily postupně další ulice.  

5.1 Výpočet spotřeby dřevní štěpky 

Z dotazníků vyšla celková spotřeba energie 21277 GJ/rok pro sportovní areál      

a 192 rodinných domů. Výhřevnost dřevní štěpky je 12,2 MJ/kg při vlhkosti 30 %. 

Celkové ztráty v rozvodech jsou uváděny ve výši 10 %.  Účinnost kotle na spalování 

dřevní štěpky je 80 %.  

Výpočet: 

Výhřevnost H:    12,2 MJ/kg 

Spotřeba tepla na vytápění Qt: 21277000 MJ/rok 

Účinnost zdroje pro dřevní štěpku:  η = 0,800 

Ztráta v rozvodech 10 %:   21277 x 1,1 = 23404,7 GJ/rok 

Celková spotřeba tepla Qp:   rokGJ
Q

Q t
p /9,29255==

η
 

Spotřeba dřevní štěpky:   Q = 2398 t/rok 

Srovnání spotřeby tepla a paliva při současném a výhledovém stavu vytápění je 

uvedeno v tabulce 2.  
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Tabulka 2.  Celková spotřeba tepla dodávaná zemním plynem a dřevem ve srovnání       

s dřevní štěpkou :  

Varianta Palivo Spotřeba tepla Množství výhřevnost 

I. 
Zemní plyn a 

dřevo 
21 277 GJ/rok 

582720 m3/rok 

92 t/rok 

34,2 MJ/m3 

14,6 MJ/kg 

II. Dřevní štěpka 29 255,9 GJ/rok 2398 t/rok 12,2 MJ/kg 

 

Varianta I. zahrnuje stávající stav vytápění sportovního areálu a okolních 

rodinných domů. Plynová kotelna ve sportovním areálu vyžaduje rekonstrukci. Její 

energetická účinnost je na spodní hranici limitu. Rodinné domy v okolí areálu topí 

plynem i dřevem.  

Varianta II. předpokládá využití dřevní štěpky jako palivo pro centrální zdroj 

energie. Vybudování CZT je ekonomicky velmi náročné, proto se předpokládá využití 

dotací z EU prostřednictvím Státního fondu ŽP z programu OPŽP. Z bakalářské práce 

z roku 2008 vyplývá, že výměnou stávající centrální plynové kotelny za kotelnu na 

spalování dřevní štěpky se množství úniku znečišťujících látek do ovzduší výrazně 

nezlepší. Z toho důvodu rekonstrukce nebyla podpořena dotací. Pokud se využití CZT 

rozšíří i na okolní rodinné domy, pak se kvalita ovzduší výrazně zlepší, tzn. hodnoty 

emisí se sníží. 

5.2 Centrální zásobování teplem 

Obec chce zvolit ekonomické vytápění areálu a rodinných domů, pokud možno 

pomocí místních zdrojů tepla, a proto se navrhuje možnost vybudování kotelny na 

biomasu. Jako palivo lze použít slámu, dřevní štěpku, brikety, pelety či záměrně 

pěstované rostliny. Z důvodu, že obec vlastní 360 ha lesa a v obci je zpracovatel dřevní 

štěpky firma Motloch, je navrženým palivem dřevní štěpka.  

Návrh typu a výkonu kotelny byl zkonzultován s firmou POWER Engineering, 

s.r.o. se sídlem v Ostravě. Tato firma vyrábí zakázkové technologie vyvíjené a vyráběné 

podle požadavků a možností klienta. Garantuje u kotlů emisní limity dané zákonem 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v ČR. Kotle a kotelní zařízení nabízí včetně 
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palivového hospodářství (operačního zásobníku paliva, dopravníků, klínových 

vyhrnovacích podlah) a spalinových cest.  Po konzultaci s uvedenou firmou se zvážily 

výsledky terénního průzkumu v obci a byly navrženy dva kotle o výkonu 2,5 MW, které 

budou zásobovat teplem sportovní areál i rodinné domy. 

5.3 Technické parametry kotle 

Jedná se o dva teplovodní kotle POWER o výkonu 2,5 MW, tedy o celkovém 

výkonu 5 MW. Kotle POWER jsou určeny k hospodárnému spalování dřevní hmoty, 

jakou jsou piliny, štěpky, hobliny a kusový dřevní odpad o maximální vlhkosti 45 %.  

Základ kotle tvoří kotlové těleso v třítahovém uspořádání. Druhá část kotle je 

tvořena prostornou spalovací komorou vybavenou podsuvným litinovým roštem 

s dohořívací zónou. Do spalovací komory je přiváděn primární a sekundární vzduch 

pomocí sady trysek, které jsou umístěny ve stěnách. Celý systém zásobuje samostatný 

vzduchový ventilátor přes rozvodné potrubí s klapkami a regulací tak, aby bylo možné 

snadno regulovat kvalitu hoření. Tímto řešením jsou vytvořeny ideální podmínky pro 

optimální spalování a přenos tepla. Jako palivo lze používat dřevní hmotu z výroby, 

piliny, hobliny o maximální velikosti zrna 25mm. Kusový odpad lze přikládat přes 

dveře spalovací komory nebo plynule po její úpravě a instalaci podávacího zařízení. 

Podávání paliva do kotle je řešeno automatickým šnekovým systémem. Kotle jsou 

vybaveny automatickým zhášecím zařízením, které je funkční i v případě výpadku 

elektrické energie i vody. Těleso kotle a předtopeniště jsou zaizolovány izolační vatou   

a ochranným plechovým pláštěm. 

Prostorná spalovací komora je umístěna u kotlů POWER vedle tělesa a spaliny 

jsou vedeny do vodotrubné části topeniště a odtud do žárových trubek kotlového tělesa. 

Stěny spalovací komory jsou vyzděny ze šamotových cihel s vysokou tepelnou 

odolností. Konstrukce spalovací komory je odlišná pro paliva suchá nebo vlhká. 

Podhrnovací rošt kotle je nejběžnějším typem používaným pro spalování 

sypkého paliva podávaného automaticky do spalovací komory. Roštnice jsou odlity        

z litiny odolné proti otěru a žáru. 

Elektrorozvaděč slouží k zabezpečení napájení, správné funkci a k regulaci       

a jištění celého systému. Odpovídá příslušným normám a je součástí dodávky. 
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Mechanický odlučovač tuhých částic se skládá z ocelové skříně, ve které jsou 

umístěny vírové články. Pro vyšší výkony je možné dvoustupňové čištění spalin             

v sériově řazených sekcích, které je vysoce účinné.  

Technické parametry kotle o výkonu 2500 kW jsou uvedeny v tabulce 3.  

Tabulka 3.  Automatický kotel POWER na spalování dřevního odpadu:  

Technické parametry HP 2500D 

Výkon [kW] 2500 

Tlak [bar] 8 

Pracovní médium horká voda 

Teplota pracovního média [°C] 175 

Palivo drcená dřevní hmota, piliny, štěpka 

Účinnost [%] 80 

Obsah vody [l] 12050 

Teplota spalin při ústí komína [°C] 120 

Montážní otvor [m] 4 x 3,5 

Spotřeba paliva [kg/hod] 1200 

Rozměry kotle - délka/šířka/výška [m] 6,5/2,7/3,3 

Průměr komína [m] 0,5 

Výška komína [m] 16 
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6 Modelování dopadů nového potencionálního zdroje na 

kvalitu ovzduší 

Byl navržen CZT na spalování dřevní štěpky, který se bude nacházet 

v prostorách bývalé cihelny. Tento zdroj bude vytápět sportovní areál a 192 rodinných 

domů. Centrální zdroj tepla je popsán v kapitole 6.  

6.1 Systém modelování stacionárních zdrojů (SYMOS´97) 

Modelové výpočty transportu a rozptylu znečištění v atmosféře představují 

důležitý nástroj pro posouzení vlivu stávajících nebo plánovaných zdrojů na kvalitu 

ovzduší v zájmové lokalitě. Metodická příručka výpočtu znečištění ovzduší SYMOS´97  

obsahuje návody pro praktický postup při modelových výpočtech koncentrací 

znečišťujících látek, šířících se z bodových, liniových nebo plošných zdrojů. Obsahuje 

stručný popis potřebných vstupních údajů, základní rovnice výpočtu, přehled vztahů 

použitých pro stanovení potřebných parametrů, postup výpočtu hlavních charakteristik 

znečištění ovzduší a některé další speciální aplikace.  

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto 

podkladu pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet 

znečištění ovzduší ve vzdálenostech nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby 

(na křižovatkách nebo v kaňonech ulic) [31] 

SYMOS´97 je tzv. dlouhodobý model. Vstupní meteorologická data (rychlost 

větru a stabilita ovzduší) vstupují do modelu po statistickém zpracování skutečných 

meteorologických pozorování a roztřídění počasí do tříd, které jsou dány určitým 

rozsahem rychlostí větru a průměrného vertikálního teplotního gradientu ve směšovací 

vrstvě. Výsledek je možno znázornit grafy četnosti výskytu uvedených tříd počasí,      

tzv. stabilitními větrnými růžicemi.  

Modelování průměrných dlouhodobých koncentrací se provádí tak, že výpočtová 

funkce se počítá pro všechny směry větru, tzn. ve všech směrech po jednom až třech 

stupních. Výsledku je přiřazena taková váha, jaká je četnost výskytu použité kombinace 

tříd počasí za modelované období. Pokud jsou známy průměrné emise zdrojů za stejné 

období, je možno správně vyhodnotit průměrné koncentrace za období, pro které jsou 

statisticky zpracována meteorologická data. [32] 
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6.2 Analytický disperzní modelovací superpočítačový systém (ADMOSS) 

K výpočtu modelu rozptylu byla použita metoda výpočtu pomocí systému 

ADMOSS. Pomocí využití tohoto systému je možné modelovat území  o rozsahu 

řádově stovek km2 s velkou přesností a generalizací obvyklou pro rozptylové studie 

s několika zdroji. Přesnost umístění zdrojů, podrobná analýza rozložení emisí                

a podrobnost sítě výpočtových bodů umožňuje srovnávat imise způsobené zdroji 

lokálního významu (doprava a lokální topeniště) s velkými průmyslovými zdroji. To 

vše umožňuje získat věrohodný obraz o relativním rozložení imisí ze všech zdrojů 

z vybraného území.  

K výpočtům byl použit superpočítačový cluster Teri, který se nachází 

v Superpočítačovém centru VŠB – TUO. Cluster se skládá s více uzlů, což v praxi 

umožňuje počítat několik úloh najednou.  

Pro analýzu a konverzi vstupních a výstupních dat pro modelování byl použit 

programový balík pro GIS  ArcInfo firmy ESRI. [33] 

6.3 Vstupní údaje 

Obec Ratíškovice leží na jihovýchodní Moravě v Dolnomoravském úvalu mezi 

městy Hodonín a Kyjov (příloha č. 2). Nadmořská výška obce je 207 m n.m. Celková 

rozloha obce je 1260 ha a k 1.1.2009 zde žilo 4029 obyvatel.  

Pro modelování metodikou SYMOS´97 byl zadán digitální model terénu jižní 

části obce. Základním zdrojem dat pro vytvoření modelu byly digitální vrstevnice obce 

Ratíškovice vytvořené společností GEODIS Brno, spol. s.r.o. v květnu 2008.  

Pro modelování zdrojů znečišťování ovzduší na území obce Ratíškovice byla 

použita stabilitní větrná růžice z EIA Pískovna Dubňany, která je znázorněna na obr. 4. 

Graficky lze četnost počasí znázornit jako paprskový graf, ve kterém je na jednotlivých 

osách vynesena četnost výskytu jednotlivých kategorií počasí v %. Větrná růžice je 

nejdůležitějším klimatickým vstupním údajem a je rozlišená podle rychlosti větru           

a teplotní stability atmosféry. [32] 
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                                             Zdroj: EIA Pískovna Dubňany 

Obr. 4.  Grafické znázornění větrná růžice pro území obce Ratíškovice: 

Imisní limit  zahrnuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který definuje 

přípustné limity úrovně znečištění ovzduší. Je to hodnota nejvýše přípustná úrovně 

znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální 

teplotě a tlaku. Imisní limity stanovuje Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování          

a vyhodnocování kvality ovzduší v příloze č. 1. Imisní limity pro vybrané znečišťující 

látky jsou uvedeny v tabulce 4. [34] 

Tab. 4.  Imisní limity pro vybrané znečišťující látky [34]:  

Znečišťující látka Doba průměrování 
Imisní limit 

[µg/m3] 
Účel vyhlášení 

PM10 1 kalendářní rok 40 

NO2 1 kalendářní rok 40 

Ochrana zdraví 

lidí 

NOx 1 kalendářní rok 30 

SO2 
1 kalendářní rok a zimní 

období (1.října – 31.března) 
20 

Ochrana 

ekosystémů a 

vegetace 

Základním podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení na území 

vybranými znečišťujícími látkami jsou výsledky imisního monitoringu. Nejbližší 

stanice imisního monitoringu je provozována v Hodoníně. 
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6.4 Výpočty emisí pro zemní plyn, dřevo a dřevní štěpku 

Podle emisních faktorů jednotlivých druhů paliv (tabulka 5.), účinnosti kotle       

a výhřevnosti paliva se provedl výpočet emisí pro jednotlivé znečišťující látky 

odcházející do ovzduší.  

Tabulka 5.  Hodnoty emisních faktorů pro jednotlivá paliva [30], [35] : 

 TZL SO2 NOx 

zemní plyn [g/kWh] 0,00189 0,00091 0,151 

dřevo [g/kWh] 1,28 0,247 0,74 

dřevní štěpka [g/kWh] 0,143 0,314 0,098 

 

Pro každé palivo bylo vypočítáno množství tří základních emisí, tj. TZL, SO2      

a NOx, na základě emisních faktorů, účinnosti kotle a výhřevnosti paliva (viz tabulka 6).  

Tabulka 6.  Hodnoty účinnosti kotle a výhřevnosti podle druhu paliva [30]:  

Palivo Účinnost kotle [%] Výh řevnost paliva  

Zemní plyn 94,2 34,2 MJ/m3 

Dřevo 74,2 14,6 MJ/kg 

Dřevní štěpka 80,0 12,2 MJ/kg 

Další data pro výpočet emisí z lokálních topenišť byla získána z údajů 

z průzkumu, který v obci probíhal. Emise z lokálních topenišť byly vypočítány ve dvou 

variantách, a to pro stávající stav rodinných domů v obci a pro výhledový stav po 

napojení 192 rodinných domů a sportovního areálu na centrální zdroj tepla.  

Pro výpočet emisí byla použita oficiální metodika ČHMÚ, která vychází 

z tepelné bilance.  
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Zemní plyn 

Celková roční spotřeba zemního plynu ve sportovním areálu je 3533 GJ/rok        

a celková roční spotřeba zemního plynu v ulici Sportovní, Múdrá, U Hřiště, U Hliníka    

a Vrbky je 16396 GJ/rok. Výhřevnost zemního plynu je 34,2 MJ/m3 a průměrná 

účinnost topeniště je 94,2 %.  

Příklad výpočtu emisí TZL pro vytápění ulice Sportovní zemním plynem:  

Výhřevnost H :    H = 34,2 MJ/m3 

Spotřeba tepla na vytápění Qt : Qt = 3900000 MJ/rok 

Účinnost zdroje pro zemní plyn :  η = 0,942 

Spotřeba paliva na vytápění Qp : 
335,121056 m

H

Q
Q t

p =
⋅

=
η

  

Emisní faktor Ef :    Ef = 20 mg/m3 

Emise TZL ETZL :    ETZL = Qp x Ef = 2,42 kg 

Emise ze spalování zemního plynu v jednotlivých ulicích a ve sportovním areálu 

jsou uvedeny v tabulce 7.  

Tabulka 7.  Vypočtené emise ze zemního plynu v ulicích a ve sportovním areálu:  

Emise ze zemního plynu [kg/rok] 
Ulice Spotřeba tepla [GJ/rok] 

TZL SO2 NOx 

Sportovní 3900 2,42 1,16 193,69 

Múdrá 5903 3,66 1,76 293,17 

U Hřiště 1806 1,12 0,54 89,69 

U Hliníka 1524 0,95 0,45 75,69 

Vrbky 3263 2,03 0,97 162,05 

Sportovní areál 3533 2,41 1,16 175,46 

celkem 19 929 12,59 6,05 989,75 
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Dřevo 

Celková roční spotřeba dřeva ve vybraných ulicích je 1348 GJ/rok. Výhřevnost 

dřeva je 14,6 MJ/kg a průměrná účinnost kotle je 74,2 %. 

Vypočtené emise ze spalování dřeva v jednotlivých ulicích jsou uvedeny 

v tabulce 8.  

Tabulka 8.  Vypočtené emise ze dřeva v jednotlivých ulicích:  

Emise ze dřeva [kg/rok] 
Ulice Spotřeba tepla [GJ/rok] 

TZL SO2 NOx 

Sportovní 583 280,04 53,85 161,56 

Múdrá 303 145,54 27,99 83,96 

U Hřiště 220 105,55 20,30 60,90 

U Hliníka 181 87,03 16,74 50,21 

Vrbky 61 29,28 5,63 16,89 

celkem 1 348 647,43 124,51 373,52 

Celkové shrnutí množství emisí ze spalování zemního plynu a dřeva jsou 

uvedeny v tabulce 9. 
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Tabulka 9.  Celkové množství emisí v jednotlivých ulicích a sportovním areálu:  

Emise zemního plynu a dřeva 
[kg/rok] Ulice Spotřeba tepla [GJ/rok] 

TZL SO2 NOx 

Sportovní 4483 282,46 55,02 355,25 

Múdrá 6206 149,20 29,75 377,13 

U Hřiště 2026 106,67 20,84 150,59 

U Hliníka 1705 87,97 17,19 125,89 

Vrbky 3324 31,31 6,60 178,95 

Sportovní areál 3533 2,41 1,16 175,46 

Celkem 21 277 660,02 130,55 1363,27 

 

Dřevní štěpka 

Předpokládaná roční spotřeba dřevní štěpky pro 192 rodinných domů                   

a sportovního areálu je 2398 t/rok, tj. 29255,9 GJ/rok. Výhřevnost dřevní štěpky je 

12,2 MJ/kg při vlhkosti 30 % a účinnost zdroje je 80 %.  

Emise ze spalování dřevní štěpky jsou uvedeny v tabulce 10.  

Tabulka 10.  Emise pro dřevní štěpku:  

Emise z dřevní štěpky [kg/rok] 
Palivo Spotřeba tepla [GJ/rok] 

TZL SO2 NOx 

Dřevní štěpka 29 255,9 1162 2551 796 

 

Celkové množství emisí ze spalování pro stávající a výhledový stav jsou 

uvedeny v tabulce 11. 
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Tabulka 11.  Celkové množství emisí ze spalování pro stávající a výhledový stav:  

Emise [kg/rok] 
Varianta 

TZL SO2 NOx 

Stávající stav 660 130 1363 

Výhledový stav 1162 2551 796 

 

Byly posuzovány tři znečišťující látky – TZL, SO2 a NOx. Z výsledků je zřejmé, 

že při spalování dřevní štěpky se zvýší emise TZL o 0,5 t/rok, u SO2 o 2,4 t/rok. Pouze 

u NOx se emise sníží o 0,57 t/rok.  

6.5 Výstupní údaje 

Model SYMOS´97, který byl použit pro modelování, vykazuje u průměrných 

ročních koncentrací obecně nižší výsledky. Srovnání výsledků modelování s výsledky 

imisního monitoringu ukázalo, že modelové hodnoty jsou nižší než hodnoty naměřené. 

Podhodnocení výsledků modelování je způsobeno převážně tím, že model SYMOS´97 

nepostihuje ranní přízemní inverze a tzv. inverzní situaci při bezvětří, při kterých 

dochází ke zvýšenému znečišťování ovzduší. Korekce výsledků byla provedena pro 

znečišťující látky TZL, SO2 a NOx. [33] 

Vlastní modelování bylo provedeno pracovníky laboratoře v laboratoři GIS na 

VŠB-TU Ostrava, Katedra ochrany životního prostředí.  

Byly provedeny výpočty průměrných ročních koncentrací pro rok 2009 ze 

stávajících lokálních topenišť v obci a pro výhledový stav, kde se přechází na CZT. 

Jedná se pouze o průměrné roční koncentrace lokálních topenišť v obci a jejich 

přírůstek, popř. úbytek. Byla zmodelována jižní část obce o rozloze 1300 x 1100 m. 

V první variantě se počítá s připojením sportovního areálu a 192 rodinných domů na 

tento zdroj tepla. Druhá varianta zahrnuje připojení celé jižní části obce, tj. cca 700 

rodinných domů. U obou variant je navrhováno vybudování CZT v areálu bývalé 

cihelny vedle sportovního areálu.  
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Nejbližší monitorovací stanice je v Hodoníně. V dřívější době bylo město 

Hodonín zatíženo především průmyslovou zónou (elektrárna, cihelna), což mělo za 

následek překročení imisního limitu TZL. Z rešerží bylo zjištěno, že v současné době v 

obci Ratíškovice nejsou překročeny imisní limity. Obec je obklopena lesem Doubrava, 

který zmírňuje navyšování průměrných koncentrací v obci.    

Z výsledků modelovaného pole koncentrací lze říct, že u všech znečišťujících 

látek je v současné době nejvíce postižen střed jižní části obce. Vyšší koncentrace se 

vyskytují v zastavěném centru obce a dosahují u TZL až 13 µg/m3 (obr. 5),  u SO2 

0,7 µg/m3 a u NOx 15 µg/m3 (uvedeno v příloze 8, 9).  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.  Průměrné roční koncentrace TZL v současné době [LabGis VŠB-TUO]:  

Ve variantě 1 se zvažuje připojení celého sportovního areálu a 192 rodinných 

domů. Předpokládá se 100 % připojení. Modelování výhledové imisní situace                  

ukázalo snížení průměrných ročních koncentrací v jihovýchodním části obce u TZL, 

podle modelování by dosahovaly koncentrace okolo 2 µg/m3 (obr. 6). Vyšší koncentrace 

jsou ve středu obce a pohybují se okolo 12 µg/m3, ikdyž se ve variantě 1 nezvažuje 

napojení středové části obce na CZT.  
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Obr. 6.  Varianta 1, průměrné roční koncentrace TZL [LabGis VŠB-TUO]:                                                                

Na obr. 7 je ukázán celkový pokles průměrných ročních koncentrací TZL pro 

variantu 1. Nejvíce viditelný úbytek koncentrace je v jihovýchodní časti modelovaného 

pole obce a pohybuje se okolo 5 µg/m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.  Pokles průměrných ročních koncentrací TZL [LabGis VŠB-TUO]: 
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V druhé variantě se zvažuje připojení sportovního areálu a celé jižní části obce 

(cca 700 rodinných domů). Předpokládá se 100 % připojení. Maximální koncentrace se 

pohybují ve středu jižní části obce okolo 1 µg/m3 (obr. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.  Průměrné roční koncentrace TZL u varianty 2 [LabGis VŠB-TUO]: 

Na obr. 9 je ukázán celkový pokles průměrných ročních koncentrací TZL pro 

variantu 2. V středové části obce došlo ke snížení průměrných koncentrací přibližně      

o 10 µg/m3. V okrajových zástavbách obce dochází k úbytku koncentrací okolo 5 µg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.  Pokles průměrných ročních koncentrací TZL pro variantu 2[LabGis VŠB-TUO]:   
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Podle výsledků modelování průměrné roční koncentrace SO2 v současné době 

dosahují přibližně 0,7 µg/m3 (příloha 8). Nejvíce je zasažen střed jižní části obce. Pro 

variantu 1 nastává mírný přírůstek koncentrace ve středu jižní části obce a pohybuje se 

okolo 0,9 µg/m3, ikdyž se v této variantě nepočítá s napojením rodinných domů ve 

středu obce. V okolí rodinných domů a sportovního areálu varianty 1 se koncentrace 

SO2 pohybují okolo 0,2 µg/m3 (příloha 10). Pro variantu 1 je pokles průměrných 

koncentrací SO2 okolo 0,3 µg/m3 pouze v okolí plánovaného napojení rodinných domů 

a sportovního areálu (příloha 11). Ve zbývající části obce modelovaného pole 

koncentrací dochází k přírůstku průměrných ročních koncentrací okolo 0,1 µg/m3.  

Druhá varianta zahrnuje celou jižní část obce. Při přechodu na CZT se průměrné 

roční koncentrace budou pohybovat okolo 0,4 µg/m3. Pokles koncentrací nastává ve 

třech středových částech obce, kde by koncentrace dosahovaly okolo 0,2 µg/m3. 

V okrajových zástavbách obce nastává přírůstek koncentrací až 0,2 µg/m3. Koncentrace 

by se výrazně zvýšily až o 0,3 µg/m3 na jižním okraji obce, kde začíná obecní les, a  

v severní části obce (příloha 12 a 13).  

Průměrné roční koncentrace NO2 v současnosti dosahují 15 µg/m3 (příloha 9). 

Ve variantě 1 dochází k mírnému snížení maxima koncentrací ve středu jižní části obce 

na 12 µg/m3, ikdyž se v této variantě nepočítá s napojením rodinných domů ve středu 

obce (příloha 14). U varianty 1 dochází k úbytku koncentrací v jihovýchodní části obce 

o 6 µg/m3 (příloha 15).  

U varianty 2 se průměrné roční koncentrace NOx ve středu obce okolo 0,4 µg/m3. 

V okrajových částech modelované části obce se koncentrace pohybují přibližně 0,2 

µg/m3. Pokles koncentrací je výrazný ve středu zastavěné části obce a dosahuje 

přibližně 12 µg/m3. V okrajové zástavbě obce se sníží koncentrace o 6 µg/m3 (uvedeno 

v příloze 16 a 17).  
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7 Energetické, ekonomické a environmentální zhodnocení 

7.1 Energetické zhodnocení 

Všechny tepelné zdroje ve sportovním areálu vyžadují rekonstrukci, včetně 

stávající plynové kotelny. Obec chce vyměnit stávající plynovou kotelnu za kotelnu na 

spalování dřevní štěpky. Tato investice je finančně velmi náročná, proto se snaží získat 

dotace na tento záměr. Dotace je možné získat jen tehdy, pokud se v obci zlepší ovzduší. 

Pokud by se vytápěl pouze areál, ovzduší se nijak zvlášť nezlepší. Proto se volí varianta 

s připojením rodinných domů v okolí areálu. Obyvatelé vytápí své domy především 

plynem a dřevem. Roční spotřeba sportovního areálu je 3533 GJ a roční spotřeba 

energie ve 192 rodinných domech je 17744 GJ, tedy celková roční spotřeba energie je 

21277 GJ/rok.  

Byla navržena kotelna na spalování dřevní štěpky o výkonu 2 x 2,5 MW, která 

by dodávala teplo do veřejných budov ve sportovním areálu (krytý bazén s ubytovnou, 

kabiny a šatny, restaurace, kuželna, dílna a prádelna) a do 192 rodinných domů. 

Celková roční spotřeba paliva pro tyto budovy a rodinné domy bude 2398 t dřevní 

štěpky. Teplovodní kotelna bude plně automatizovaná.  

Při připojení sportovního areálu a celé jižní části obce, tedy 699 rodinných domů, 

by se nainstaloval další výkonný kotel na spalování dřevní štěpky.  

7.2 Ekonomické zhodnocení 

Z ceníku společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. se získala cena za 1 GJ, 

tj. 350 Kč. Cena za 1 t tvrdého dřeva (nejčastěji bříza, buk) je v každém kraji a oblasti 

jiná. Na jižní Moravě se ceny se pohybují v rozmezí 500 – 1200 Kč. Do výpočtu se 

zahrnuje cena dřeva, která byla zjištěna při terénním průzkumu od místních obyvatel      

a je stejná jako průměrná hodnota, tj. 1 t = 850 Kč.  

Při vytápění 192 rodinných domů je celková spotřeba zemního plynu  

16 396 GJ/rok a 1348 GJ/rok dřeva (tj. 93 t). Náklady se pohybují okolo 

5,82 mil.Kč/rok. Pro sportovní areál při roční spotřebě 3533 GJ/rok zemního plynu jsou 

náklady kolem 1,23 mil.Kč/rok. Celkové náklady tedy činí 7,05 mil.Kč/rok.  

Při průměrné spotřebě dřevní štěpky 2398 t/rok, kde se cena za 1 t pohybuje 

v rozmezí 1500 – 2500 Kč/t lze říct, že celkové náklady na vytápění areálu                      
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a 192 rodinných domů budou 4,79 mil.Kč/rok. Do výpočtu se započítává průměrná 

hodnota,   tj. 1 t = 2000 Kč. Pro obyvatele se by se nákupní cena za 1 GJ pohybovala od 

100 – 200 Kč. Konečnou cenu si stanoví provozovatel kotelny. 

Po výměně stávají plynové kotelny za kotelnu na spalování dřevní štěpky            

a v případě připojení 192 rodinných domů na centrální zdroj tepla se náklady sníží         

o 32 %, tedy o 2,26 mil.Kč/rok.  

7.2.1 Realizační náklady 

Při výstavbě kotelny na spalování dřevní štěpky se zahrnuje kotelna a rozvody. 

Další technické a stavební výdaje zatím nelze vyčíslit. Jsou to ceny pouze orientační:  

- kotelna na dřevní štěpku  80 – 100 mil.Kč 

- rozvody     1 m = 10 – 20 tis.Kč 

7.2.2 Možnosti financování 

Operační program Životního prostředí (dále jen OPŽP) - je zaměřený na 

zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá                    

ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového 

znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie                 

a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 

4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků 

určených z fondů EU pro Českou republiku. Řídícím orgánem OPŽP je MŽP ČR            

a zprostředkujícím orgánem je Státní fond životního prostředí.  

O podporu můžou žádat obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové 

organizace a organizační složky obcí, krajů a států, nestátní neziskové organizace, 

fyzické osoby, podnikatelé, společenství vlastníků jednotek, veřejné výzkumné instituce 

a další.  

OPŽP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)               

a z Fondu soudržnosti (FS). [24] 

Program Zelená úsporám – je program MŽP administrovaný Státním fondem 

životního prostředí ČR. Je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím 

obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při 
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rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování 

rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní 

zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 

nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. 

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem 

tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. 

Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun. Podpora v rámci 

programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány                

v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. 

Oprávněnými žadateli o podporu mohou být vlastníci a stavebníci RD                  

a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím 

osobám. Tedy fyzické osoby podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků 

bytových jednotek, města a obce, podnikatelské subjekty a další právnické osoby. [25]  

Program EKO-ENERGIE  – tento program realizuje Prioritní osu 3 „Efektivní 

energie“ Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. Program (a veřejná 

podpora) je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání.  

Cílem programu je prostřednictvím dotací nebo podřízených úvěrů s finančním 

příspěvkem stimulovat aktivitu podnikatelů, zejména malých a středních, v oblasti 

snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů        

a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a jejich udržitelný růst. Podpora je 

poskytována na projekty, jejichž cílem je: 

• snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé 

stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru 

• omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit 

• snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů 

• zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

• využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE rovněž ve velkých 

podnicích 

• využít dostupný potenciál druhotných zdrojů energie [26] 
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7.3 Environmentální zhodnocení 

Ochrana ovzduší 

Rodinné domy v obci jsou všechny napojeny na plynovod. Většina obyvatel 

vytápí své domy plynem a nebo používají kombinaci plyn i dřevo. Novější domy topí 

více dřevem. Z terénního průzkumu bylo zjištěno kolik GJ občané protopí za rok 2009. 

Terénní průzkum probíhal pouze v jižní části obce (viz kapitola 3).  

V současné době se nejvyšší koncentrace nacházejí ve středu jižní části obce. 

Průměrné roční koncentrace dosahují u TZL okolo 13 µg/m3,  u SO2 0,7 µg/m3 a u NOx 

15 µg/m3. Momentální stav průměrných koncentrací TZL, SO2 a NOx v obci 

nepřekračuje imisní limity (tab. 4.).  

Při přechodu ze stávajícího stavu na CZT dojde v některých částech obce 

k výraznému zlepšení průměrných ročních koncentrací u TZL, SO2 a NOx. 

Výhledová imisní situace u obou variant znamená zlepšení stávajícího stavu. Při 

porovnání stávajícího a výhledového stavu je nejvíce zasažen střed modelovaného 

území výše uvedených znečišťujícími látkami. 

Jako varianta 1 je navrhována náhrada stávající plynové kotelny za kotelnu na 

spalování biomasy. Bere se v úvahu 100 % připojení 192 rodinných domů a sportovního 

areálu.  Při spalování dřevní štěpky se zvýší emise u TZL o 0,5 t/rok, u SO2 o 2,4 t/rok. 

U NOx se emise sníží o 0,57 t/rok. Celkové množství emisí ze spalování pro stávající     

a výhledový stav jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12.  Celkové množství emisí ze spalování pro stávající a výhledový stav:  

Emise [kg] 
Varianta 

TZL SO2 NOx 

Stávající stav 660 130 1363 

Výhledový stav 1162 2551 796 

 

Ochrana přírody a krajiny  a ochrana vod – nevztahuje se na problematiku 

kotelny na spalování biomasy.   
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Odpadové hospodářství – plánované spalování biomasy má do jisté míry vztah 

k odpadovému hospodářství. Odpad při těžbě dřeva se po zpracování stává palivem pro 

navrhované kotle. Zpracovatel dřevního odpadu musí mít certifikované zařízení na 

zpracování tohoto odpadu. Pokud projde dřevní štěpka procesem certifikace, je jí možno 

použít jako certifikované palivo pro zařízení určené k jeho spalování. Kotle na 

spalování dřevní štěpky jsou certifikovány Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.  

Nejedná se tedy o spalování odpadu ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech         

a souvisejících zákonů. Odpady lze spalovat, pokud jsou splněny podmínky stanovené 

právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření s energií. [27] 

Ochrana ovzduší - uvedené zdroje znečišťování ovzduší (kotle HOT POWER 

2 x 2500 kW) jsou zařazeny podle tepelného příkonu nebo výkonu do kategorie 

středních zdrojů znečišťování ovzduší (spalovací zdroje o tepelném výkonu od         

200 - 5000 kW). Jmenovité tepelné výkony středních spalovacích zdrojů téhož 

provozovatele se pro účely stanovení kategorie zdroje nebo emisních limitů sčítají, 

jestliže jsou umístněny ve stejné místnosti, stavbě nebo provozním celku. A pokud jsou 

spaliny vypouštěny společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů.  

Provozovatel středních zdrojů znečišťování ovzduší je povinen dodržovat 

povinnosti provozovatele, vypočítat poplatek za každý zpoplatněný zdroj znečišťování 

ovzduší a oznámit ho správci poplatku, dodržovat emisní limity, zajišťovat 

prostřednictvím oprávněné osoby množství vypouštěných znečišťujících látek postupem 

a způsobem stanoveným prováděcím předpisem k zákonu o ochraně ovzduší. [28] 

Při spalování biomasy vznikají základní látky, především CO2 a H2O. 

V závislosti na podmínkách spalování biomasy a na sloučeninách obsažených 

v biomase, vznikají další znečišťující látky jako jsou tuhé znečišťující látky (dále jen 

TZL), NOx, SO2, CO atd. Při nedokonalém spalování vzniká oxid uhelnatý CO a dále 

oxidy dusíku NOx. Síra je v biomase obsažena v malém množství, proto emise SO2 jsou 

nízké. [29] 

Emisní faktory pro výpočet emisí ze zdroje znečišťování jsou závislé na druhu 

paliva a na tepelném výkonu zdroje a jsou uvedeny v Metodice emisních bilancí 

vytápěných bytů 2006.  
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8 Závěr 

Diplomová práce navazuje na předchozí bakalářskou práci z roku 2008, v které 

se navrhovala výměna dosluhující stávající plynové kotelny za kotelnu na spalování 

biomasy ve sportovním areálu v obci Ratíškovice. Tento záměr se rozšířil o připojení 

nejbližších rodinných domů na centrální zdroj tepla.  

Pro správnou volbu centrálního zdroje tepla předcházel terénní průzkum topení v 

lokálních topeništích v obci. Byla zvolena jižní část obce, kde se nachází sportovní areál 

a 700 rodinných domů. Z výsledků průzkumu se zjistila celková spotřeba tepla a dále 

byly vypočteny emise z jednotlivých druhů paliv. Převážná část obyvatel používá 

kombinovaný způsob topení plyn - dřevo. Připojení rodinných domů na centrální zdroj 

tepla je rozděleno do více etap. Jako první varianta je připojení sportovního areálu a 192 

rodinných domů. Druhá varianta je připojení celé jižní části obce.  

Obec chce zvolit ekonomické vytápění sportovního areálu a rodinných domů      

a pokud možno pomocí místních dostupných zdrojů. Obec vlastní 360 ha lesa a je zde 

místní zpracovatel dřevní štěpky firma Motloch, proto se jako palivo volí dřevní štěpka.  

Ze zpracovaných dat z průzkumu byly navrženy dva kotle o výkonu 2,5 MW, 

tedy celkový výkon 5 MW, které budou zásobovat teplem sportovní areál a rodinné 

domy. Kotelna by měla být postavena v areálu bývalé cihelny vedle sportovního areálu. 

Tepelný zdroj bude tvořit centrální kotelna s teplovodními kotli na spalování dřevní 

hmoty (piliny, štěpky, hobliny, kusový dřevní odpad), prostorná spalovací komora, 

podávací zařízení a regulační technika pro plně automatický provoz.  

Byly vypočteny emise z lokálních topenišť pro tři základní znečišťující látky 

(TZL, SO2 a NOx), a to pro stávající a výhledový stav. Emise pro výhledový stav jsou 

vyšší než u zemního plynu, ale modelování imisní situace ukázalo výrazné zlepšení.  

Pro modelování zdrojů znečišťování ovzduší na území obce byly použity vypočtené 

emise z jednotlivých druhů paliv. Modelování probíhalo pomocí metodiky SYMOS´97.   

Průměrné roční koncentrace dosahují u TZL 13 µg/m3, u NO2 0,7 µg/m3 a u SO2 

0,5 µg/m3. Nejvíce je zasažen hustě osídlený střed jižní části obce.  

Modelování výhledové imisní situace ukázalo výrazné snížení průměrných 

ročních koncentrací u TZL a NOx pro obě varianty připojení na CZT. Pouze u SO2 

dochází k mírnému zvýšení maximální koncentrace ve středu zastavěné části obce pro 
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variantu 1 a pro variantu 2 dochází k přírůstku koncentrací v okrajových částech obce. 

Při vybudování nového centrálního zdroje se pro variantu 1 sníží v jihovýchodní části 

modelovaného pole obce průměrné roční koncentrace u TZL o 5 µg/m3, u SO2 o 

0,2 µg/m3 a u NO2 o 6 µg/m3. Pro variantu 2 dochází ke snížení průměrných ročních 

koncentrací u TZL okolo 10 µg/m3 a u NOx o 12 µg/m3.  

Výhledová imisní situace ukázala zlepšení ovzduší o desítky procent. Při ranních 

inverzích můžou být imisní limity překračovány. Znečišťující látky se budou šířit 

z jednoho centrálního zdroje s dostatečně vysokým komínem, který nemusí být tak 

citlivý na překračování imisního limitu.  

Vybudování kotelny na spalování biomasy je finančně velmi náročné. Proto je 

nutné žádat o dotace z MŽP. Kvalita ovzduší by se výrazně zlepšila, tudíž šance na 

získání financí na vybudování této kotelny je vyšší.  
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Seznam použitých zkratek 

ATS ............  rakouský šilink 

RWE ……… dodavatel zemního plynu 

TZL ……….. tuhé znečišťující látky 

CZT ............. centrální zdroj tepla 

RD ................ rodinný dům 

 

 

 

 

 

 


