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ANOTACE 

Doubek, Jiří, Obnovitelné zdroje energie v České republice. Most: Vysoká škola 

báňská-Technická univerzita Ostrava. Fakulta Hornicko -geologická , Institut ekonomiky a 

systémů řízení, 2010.  Vedoucí bakalářské práce prof. doc. Ing. Vojtěch Dirner CSc. 

Bakalářská práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie, které jsou vyuţívány 

v rámci celé České republiky. Jejím cílem je přiblíţit a ukázat moţnosti a vyuţití 

obnovitelných zdrojů, které máme k dispozici a které by mohly v budoucnu alespoň částečně 

nahradit fosilní paliva, jejichţ zásoby jsou omezené.  

Přehled jednotlivých obnovitelných zdrojů energie je doplněn popisem projektu na 

vyuţití biomasy v obci Kněţice. 

Klíčová slova: energie, zdroj, obnovitelný, alternativní, OZE , EU  

 

In this bachelor thesis , renewable energy sources  using in the Czech Republic, are  

discussed.   Ist aim is to reveal the potenciality of disposable renewable energy sources, which 

may be used as a partial compensation for the limited reserves of fossil fuels in future. 

 An overview of renewable energy sources supplies the description of using energy 

from biomass in the village Kněţice. 
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V  práci jsou pouţity tyto jednotky a jejich značky: 

Veličina  Název jednotky  Značka 

teplota stupeň celsia  °C 

výkon watt W 

délka metr m 

délka milimetr mm 

napětí volt V  

čas hodina h 

rozloha – výměra  hektar ha 

zvuk decibel dB 

výkon megawatt MW 

 

 

V  práci jsou pouţity tyto jednotky a jejich značky: 

Zkratky  Význam 

OZE obnovitelné zdroje energie 

EU Evropská unie 

OSN Organizace spojených národů 

ES Evropské společenství 

ČEZ České energetické závody 

ERÚ Energetický regulační úřad 

TUV teplá uţitková voda 

CZT centrální zdroj tepla 

SO2 oxid siřičitý 

CO oxid uhelnatý 

NOx oxidy dusíku 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce je věnována v současné době velmi diskutovanému tématu 

obnovitelných zdrojů energie v České republice. K rozmachu technologií vyuţívajících 

obnovitelné zdroje dochází z několika důvodů, a to jak ekologických, tak i ze sociálně 

ekonomických. V rámci celé společnosti vzrůstající obavy o budoucnost, v které budou 

fosilní paliva prakticky vyčerpána. Bakalářská práce se zabývá seznámením s celkovou 

 problematikou moţných obnovitelných zdrojů a v následujících částech jsou tyto 

podrobně popsány. Jedná se zejména o vyuţití solární energie, vodní energie, biomasy a 

větrné energie s ohledem na legislativní a ekonomické souvislosti. 

V rámci vyuţití biomasy v České republice je jako jedna ze součástí práce podrobně 

popsán ekologický projekt energeticky soběstačné obce Kněţice v okrese Nymburk. 

Cílem práce je seznámit a přiblíţit jednotlivé zdroje obnovitelné energie, které jsou 

v České republice k dispozici s podrobným popsáním způsobu získávání této energie 

z alternativních zdrojů . 
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2 PROČ VYUŢÍVAT OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE? 

O obnovitelných zdrojích energie se začíná ţivě diskutovat v souvislosti se 

změnami klimatu, které zasáhly celou zeměkouli a v současné době jsou 

nejdiskutovanějším globálním ekologickým problémem.  Na fenomén změny klimatu 

poprvé vědci upozornili v šedesátých letech minulého století jako na důsledek průmyslové 

revoluce. Ten způsobil výrazný nárůst koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, které 

způsobují zadrţování tepla odraţeného zemským povrchem. Koncentrace skleníkových 

plynů se zvyšuje kvůli spalování fosilních paliv, průmyslové výrobě a emisím 

z motorových vozidel.  Jde však o jev mnohem komplexnější, neţ je pouhá změna teploty. 

Navazuje na ni celá řada řetězících se reakcí na globální i regionální úrovni. Jiţ nyní jsou 

zcela zřetelné dopady oteplování na změny fauny i flóry. Zvyšuje se frekvence extrémních 

stavů počasí, jako jsou déle trvající sucha střídaná přívalovými dešti, vichřice a další. 

Změna klimatu je v současnosti jedním z nejzávaţnějších a nejvíce diskutovaných 

globálních ekologických problémů. Její příčinou je s největší pravděpodobností zesilování 

skleníkového efektu atmosféry. Pojem skleníkový efekt se pouţívá v běţné řeči k označení 

dvou rozdílných věcí: přírodního skleníkového efektu, coţ je jev vyskytující se přirozeně 

na Zemi, bez jehoţ působení by průměrná teplota na zemském povrchu klesla na -18 °C, a 

přídavného (antropogenního) skleníkového efektu, jehoţ původ tkví v lidské činnosti, a 

který pravděpodobně způsobuje změnu klimatu. Základní princip skleníkového efektu 

spočívá v tom, ţe skleníkové plyny k zemskému povrchu propouští krátkovlnné sluneční 

záření, kdeţto dlouhovlnné tepelné záření Země dokáţe absorbovat a zpětně vyzářit a kvůli 

tomu je ohřívána spodní vrstva atmosféry a zemský povrch /viz obrázek č. 1/ .[4] 

 Míra významu druhého (člověkem způsobeného) jevu je předmětem sporů. 

Současné vědecké poznatky dokazují, ţe lidská činnost (produkce skleníkových plynů) 

klimatický systém Země ovlivňuje. Změnou klimatu je ohroţeno fungování všech 

krajinných sloţek včetně lidské společnosti. Pochopit a předpovědět její vývoj a dopady je 

vzhledem ke komplikovaným zpětným vazbám v celém klimatickém systému značně 

náročné. Pro tento účel jsou vyvíjeny sloţité předpovědní klimatické modely, které se 

zaměřují na prognózu moţných klimatických změn. [9] 
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Obrázek 1- Schéma principu skleníkového efektu [11] 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o celosvětový problém, který ohroţuje samotnou 

existenci civilizace na zeměkouli, zapojila se do řešení problému OSN. Nejvýznamnějším 

krokem OSN, bylo v roce 1992 svolání Konference o ţivotním prostředí do Ria de Janeiro, 

kde byla přijatá rámcová úmluva OSN o změně klimatu. Úmluvu do r. 2008 ratifikovalo 

192 států, Česká republika dne 7. 10. 1993. Konference se týkala změny klimatu a cílem 

úmluvy je sniţování emisí skleníkových plynů. 

Po této konferenci OSN následovalo v roce 1997 podepsání tzv. Kjótského 

protokolu, který Česká republika ratifikovala v r. 2001. Tento dokument zavazuje 

jednotlivé země ke sníţení emisí skleníkových plynů o 5,2 % oproti hodnotám v r. 1990. 

Česká republika se zavázala sníţit emise o 8 % oproti r. 1990. [1] 

 V rámci našeho členství v Evropské unii byl v roce 2007 přijat Evropskou radou 

tzv. Klimaticko-energetický balíček. Jde o soubor legislativních návrhů a doprovodných 

dokumentů, jeţ povedou k naplnění závěrů přijatých jarní Evropskou radou v roce 2007. 

Sníţení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20% a rozdělení závazku dosáhnout do 

roku 2020 podílu 20% obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě. 
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Čtveřici základních legislativních návrhů Klimaticko-energetického balíčku tvoří  

(1) návrh revize směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů (EU ETS) 

(2) rozhodnutí o rozdělení úsilí k dosaţení redukčních cílů emisí skleníkových  

plynů 

(3) návrh směrnice o zachytávání a ukládání CO2 do geologického podloţí  

(4) návrh rámcové směrnice pro podporu energie z obnovitelných zdrojů. 

Shora uvedené směrnice Evropské unie jsou pro naši zemi závazné a Česká 

republika je povinna vyhovět stanoveným závazkům, kdy jako jeden ze závazků je do roku 

2020 zvýšit podíl na 20 % elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Na níţe uvedeném 

grafu č. 1 je pro představu znázorněn nárůst výroby elektřiny z OZE v České republice od 

roku 2000 do současnosti. 

V následující kapitole jsou popsány jednotlivé druhy energie získávané 

z obnovitelných zdrojů a vyuţívané v rámci  České republiky, pomocí nichţ by se závazek 

vůči Evropské unii mohl do roku 2020 splnit. 
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Graf 1 - Podíl výroby elektřiny z OZE v České republice [6] 
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3 DRUHY OZE NEJČASTĚJI VYUŢÍVANÝCH V ČESKÉ 

REPUBLICE  

3.1 Solární energie  

Sluneční energie (sluneční záření, solární radiace) představuje v nějaké formě 

drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází a vyuţívá. Vzniká jadernými reakcemi 

v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, ţe vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno aţ v 

řádu miliard let, je tento zdroj energie označován jako obnovitelný.  

3.1.1 Využití slunečních paprsků: 

 a) Přímé: slunečními paprsky dopadne na povrch Země přibliţně 1 kW/m². Toto 

číslo se nazývá solární konstanta. Tuto energii lze vyuţít přímo pro výrobu elektrické 

energie (obvykle fotovoltaický článek, ale také Stirlingův motor), v zemědělství (skleník) 

při zpracování uţitkové vody (ohřev, desalinace a desinfekce), k vytápění a podobně. 

b) Nepřímé: nepřímo se sluneční energie v přírodě přeměňuje na kinetickou energii 

vzdušných mas (vítr) a chemickou energii biomasy (včetně fosilních paliv, kde akumulace 

sluneční energie proběhla v geologicky historické době) a potenciální energii vody 

(vyuţívaná v vodních elektrárnách) [1] 

3.1.2 Solární články 

Solární články (sluneční baterie) jsou polovodičové prvky, které mění světelnou energii v 

energii elektrickou. 

Fotoelektrický efekt vysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření. 

Celkově se daří přeměnit v elektrickou energii jen asi 17% energie dopadajícího záření. 

Solární články jsou tvořeny polovodičovými plátky tenčími neţ 1mm. Na spodní straně je 

plošná průchozí elektroda. Horní elektroda má plošné uspořádání tvaru dlouhých prstů 

zasahujících do plochy. Tak můţe světlo na plochu svítit. Povrch solárního článku je 

chráněn skleněnou vrstvou. Slouţící jako antireflexní vrstva a zabezpečuje tak, aby co 

nejvíce světla vniklo do polovodiče. Antireflexní vrstvy se většinou tvoří napařením oxidu 

titanu. Tím získá článek svůj tmavomodrý vzhled. Jako polovodičový materiál se pouţívají 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stirling%C5%AFv_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_paliva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rny&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie#cite_note-1#cite_note-1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrick%C3%BD_efekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rn%C3%AD_%C4%8Dl%C3%A1nky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan_(prvek)
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převáţně sloučeniny křemíku. Jiné polovodičové materiály, např. galium arsenid, 

kadmiumsulfid, kadmiumtellurid, selenid mědi a india, nebo sulfid galia se zatím zkoušejí. 

Krycí sklo chrání povrch solárních článků i před vlivy prostředí. Příklad solárních článků 

je na obrázku č. 2 

Vyuţití těchto článků je různorodé. Od solárních kalkulaček aţ po energetické 

zabezpečení horských chat v rozsahu jednotek aţ desítek kW. Elektrický výkon je dán 

celkovou plochou a účinností solárních článků. Při ploše 1 dm² a plném slunečním svitu 

můţe dávat článek výkon 1,25 W a to při napětí 0,5 V a proudu 2,5 A. Vyšší napětí se 

získá sériovým řazením a větší proud paralelním řazením. Panel bývá sloţen z 33 aţ 36 

křemíkových solárních článků. Nevýhodou je ale vyšší cena proti klasickým zdrojům.[10] 

 

Obrázek 2 - Příklad solárních článků v rámci sluneční elektrárny [18] 

3.1.3 Využití sluneční energie v ČR 

Na ČR ročně dopadá kolmo na 1m
2
 plochy cca 800-1250 kWh sluneční energie. 

Mapa slunečního svitu dopadajícího na plochu České republiky je znázorněna na obrázku 

č. 3. Celková doba slunečního svitu se pohybuje mezi 1400-1800 h/rok. Nejlépe lze 

sluneční energii vyuţívat v oblastech s dlouhým slunečním svitem a s vyšší nadmořskou 

výškou. Přesto lze říci, ţe v České republice je moţnost vyuţití sluneční energie poměrně 

dobrá, byť v průběhu roku kolísá. 

V našich podmínkách vyuţívá sluneční energie především pro ohřev teplé 

uţitkové vody, temperování objektů či ohřev vody v bazénech. V současné době solární 

program zahrnuje dva druhy systémů pro vyuţití sluneční energie.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Dinnost_(fyzika)
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Solární kolektory - sluneční energie je vyuţívána pro ohřev uţitkové teplé vody, 

která se pouţívá pro mytí, praní nebo vytápění domu. 

Fotovoltaické moduly - sluneční energie se mění na energii elektrickou. [11] 

V současné době je v ČR provozováno maximálně 100 000 plochy solárních 

kolektorů. Dominantní zastoupení mají ploché kapalinové kolektory. Při celkové 

provozované ploše solárních kolektorů 100 000 a průměrném ročním zisku 400 kWh z 

1 činí odhadovaný roční přínos 40 000MWh(0,144 TJ) tepelné energie ročně. Sluneční 

fotovoltaika je aţ na několik demonstračních projektů vyuţívána jen ojediněle a její 

příspěvek je zatím zanedbatelný.[12] 

 

Obrázek 3 - Mapa slunečního záření na území České republiky [19] 

3.2 Vodní energie 

3.2.1  Jak funguje vodní elektrárna 

Ve vodních elektrárnách voda roztáčí turbínu; ta je na společné hřídeli s 

elektrickým generátorem (dohromady tvoří tzv. turbogenerátor). Mechanická energie 

proudící vody se tak mění na energii elektrickou, která se transformuje a odvádí do míst 

spotřeby. 



Jiří Doubek: Obnovitelné zdroje energie v České republice 

2010                                                                                                                                      8  

 

Výběr turbíny závisí na účelu a podmínkách celého vodního díla. Nejčastěji se 

osazují turbíny reakčního typu (Francisova nebo Kaplanova turbína), a to v řadě 

modifikací. Pro vysoké spády (někdy aţ 500m) se pouţívá akční Peltonova turbína. V 

přečerpávacích vodních elektrárnách se pouţívá turbín s reverzním chodem a s 

přestavitelnými lopatkami. V malých vodních elektrárnách se převáţně zabydlela malá 

horizontální turbína Bánkiho spolu s upravenou jednoduchou turbínou Francisovou. Vůbec 

nejvyšší účinnost pro velké spády vykazuje Dériazova turbína z roku 1951. Jde o 

diagonální verzi Kaplanovy turbíny. 

Podle způsobu práce se moderní turbíny dělí na rovnotlaké a přetlakové. V 

rovnotlakých turbínách zůstává tlak vody stále stejný, to znamená, ţe voda vychází z 

turbíny pod stejným tlakem, pod jakým do ní vstupuje. U přetlakových turbín vstupuje 

voda do oběţného kola s určitým přetlakem, který při průtoku klesá. Při výstupu z turbíny 

má tedy voda niţší tlak neţ při vstupu do ní. Tak pracují např. Francisovy turbíny, vhodné 

pro střední spády. Pro malé výkony na malých spádech jsou vhodné horizontální turbíny, 

pro malé spády a velké výkony se stavějí turbíny vertikální. Vývoj Francisových turbín 

ještě není ukončen. Dosahují výkonů aţ 250 MW, jsou však schopny i 1000MW výkonu i 

více. 

Vodní turbíny jsou technicky nejdokonalejší mechanické motory vůbec - dosahují 

95% účinnosti. Umístění vlastní elektrárny můţe být různé podle tvaru terénu, výškových a 

spádových moţností a na mnoţství vody. Existují elektrárny zabudované přímo do tělesa 

hráze, jinde je elektrárna vystavěna hluboko v podzemí. Voda se k ní přivádí tlakovým 

potrubím a odvádí se podzemním kanálem. Jednotlivé části a princip činnosti vodní 

elektrárny je popsán na obrázku č. 4 
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Obrázek 4 - Schéma principu činnosti vodní elektrárny s turbínou [20] 

Vstup ČR do EU vede ke zvýšení řady aktivit navazujících kromě jiného i na 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře výroby elektrické energie 

v obnovitelných zdrojích. K nejvýznamnějšímu zdroji patří v rámci obnovitelných 

energetických zdrojů v ČR bezesporu vyuţití energie vodních toků. 

Všechny velké vodní elektrárny ČEZ a.s. (s výjimkou Dalešic, Mohelna a Dlouhých 

Strání) jsou situovány na toku Vltavy, kde tvoří kaskádový systém - Vltavskou kaskádu. V 

rámci skupiny ČEZ se vodní elektrárny dále soustřeďují převáţně i na tocích Labe, Dyje a 

Moravy. 

Podle názoru odborníků by vyuţití veškerého potenciálu ve spádu řek mohlo zvýšit 

v současné době zanedbatelný podíl na výrobě elektrické energie nejvýše o 2 %, ovšem s 

vysokými investičními nároky a s vysokými nároky na plošný zábor půdy. Malé vodní 

elektrárny lze z celostátního hlediska povaţovat pouze za doplňkový zdroj elektrické 

energie. V kaţdém případě výstavba a rekonstrukce všech větších i malých vodních 

elektráren není případnou alternativou velkých tepelných elektráren. V České republice 

nejsou přírodní poměry pro budování vodních energetických děl ideální. Naše toky nemají 

potřebný spád a hlavně dostatečné mnoţství vody. Proto podíl výroby elektrické energie ve 

vodních elektrárnách na celkové výrobě v ČR zejména v porovnání s produkcí uhelných 

elektráren nebo jaderných elektráren Dukovany, Temelín poměrně nízký.[13] 

Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu a povrchové či 

podzemní vody těţbou a dopravou paliv a surovin, jsou bezodpadové, nezávislé na dovozu 
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surovin a vysoce bezpečné. Pruţným pokrýváním spotřeby a schopností akumulace energie 

zvyšují efektivnost elektrizační soustavy. Vysokým stupněm automatizace přispívají k 

vyrovnávání změn na tocích a vytvářejí nové moţnosti pro revitalizaci prostředí 

(prokysličování vodního toku). Za pozornost stojí přečerpávací vodní elektrárny (např. 

Dlouhé Stráně), které vyrovnávají stav nadbytku elektrické energie v rozvodné síti. 

Celkový instalovaný výkon ve vodních elektrárnách (včetně velkých vodních 

elektráren a přečerpávacích elektráren) byl koncem roku 1997 cca 2 130 MW. Malých 

vodních elektráren bylo v provozu cca 1 200 o celkovém instalovaném výkonu 244 MW a 

s roční dodávkou 651GWh, coţ je zanedbatelný podíl v celkové spotřebě energie v České 

republice.[13] 

3.3 Biomasa  

3.3.1 Co je to biomasa  

Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou 

jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů 

uţitkových zvířat. 

Rozlišujeme biomasu "suchou" (např. dřevo) a "mokrou" (např. tzv. kejda - tekuté a 

pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou). Základní technologie zpracování 

se dělí na suché procesy (termochemická přeměna) jako je spalování, zplyňování a 

pyrolýza a procesy mokré (biochemická přeměna), které zahrnují anaerobní vyhnívání 

(metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku. Zvláštní podskupinu potom tvoří 

lisování olejů a jejich následná úprava, coţ je v podstatě mechanicko-chemická přeměna 

(např. výroba bionafty a přírodních maziv). Zdroje a výstupní produkty znázorněny na 

obrázku č. 5.  
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Obrázek 5 - Cyklus využití a výstupních produktů vyráběných z biomasy [21] 

3.3.2 Spalování a zplyňování biomasy 

Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné sloţky, 

tzv. dřevoplyn. Jestliţe je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. 

Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího 

prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je pouţita na 

zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, niţší emise, vyšší 

účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy se pouţívají stále více. Na první pohled se 

neliší od běţných spalovacích zařízení. 

Biomasa je velmi sloţité palivo, protoţe podíl částí zplyňovaných při spalování je 

velmi vysoký (u dřeva je 70 %, u slámy 80 %). Vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. 

Proto se také stává, ţe ve skutečnosti hoří jenom část paliva. Podmínkou dokonalého 

spalování je vysoká teplota, účinné směšování se vzduchem a dostatek prostoru pro to, aby 

všechny plyny dobře shořely a nestávalo se, ţe budou hořet aţ v komíně. 
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3.3.3 Výhřevnost biomasy 

Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či 

rostliny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při 

přirozeném provětrávání pod střechou sníţí svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková 

sláma za stejných podmínek na 13 %. 

Obsah energie v 1kg dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kWh. V praxi však 

nelze dřevo vysušit úplně, zbytkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dřeva. 

Protoţe se při spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné 

počítat s energetickým obsahem 4,3 aţ 4,5 kWh na 1kg dřeva 

Pro lepší orientaci je výhřevnost biomasy popsána v grafu č. 2, kde je biomasa 

porovnávána s dalšími palivy včetně hnědého uhlí. Z grafu jasně vyplývá, ţe největší 

výhřevnost má řepka, která překoná hnědé uhlí i dřevěné peletky. 

2,5 3,1 3,1 3,2 3,3 3,5 3,85
5,3

0
1
2
3
4
5
6

Srovnání  výhřevnosti alternativních 
biopaliv  v kWh/kg

Řada 1

 

Graf 2 - Srovnání výhřevnosti paliv z biomasy versus hnědé uhlí [14] 

Biomasa (nejčastěji ve formě dřevní štěpky) se ve velkém spaluje v klasických 

elektrárnách ve fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím. Pro 

průmyslové aplikace nebo systémy centrálního zásobování teplem se pouţívají kotle nad 

100 kW spalující také dřevní štěpku nebo balíky slámy. Často jsou vybaveny 
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automatickým přikládáním paliva a dokáţe spalovat i méně kvalitní a vlhčí biomasu. 

Někdy tato zařízení vyuţívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (kogenerace). 

Kotle pro rodinné domky pracují obvykle tak, ţe se palivo nejprve zplyňuje a teprve 

potom se plyn spaluje. Takový systém umoţňuje velmi dobrou regulaci srovnatelnou s 

plynovými kotli. Kotle spalují nejčastěji polenové dříví či pilinové brikety, někdy v 

kombinaci se dřevní štěpkou nebo dřevním odpadem. V zahraničí si získávají oblibu 

lisované pilinové pelety, které umoţňují bezobsluţný provoz kotle a komfortní dopravu a 

skladování. 

Dřevo se dále spaluje i v cihlových pecích, kachlových nebo kovových kamnech. 

Výhodou kamen je, ţe se rychle rozehřejí. Jejich účinnost závisí na konstrukci i na 

uţivateli. Některá moderní kamna mají také vestavěnou topnou vloţku, takţe pracují 

zároveň i jako kotel ústředního vytápění. [14] 

 

3.3.4 Využití biomasy v rámci ČR  

Moţnost zpracování biomasy pro energetické účely v ČR otvírá cestu k největším 

moţným přírůstkům výroby energie z obnovitelných zdrojů. Celková výměra zemědělské 

půdy v České republice je více jak 4,2 miliony ha. Pro produkci plodin na výţivu obyvatel 

postačuje přibliţně 3 miliony ha. Vyuţití půdy pro pěstování energetických plodin můţe 

napomoci vyřešení dvou problémů českého zemědělství současně: přebytek produkce 

potravin a nezaměstnanost v tomto sektoru.  

Mimo energetických plodin je zemědělství a dřevozpracující průmysl významným 

zdrojem odpadní biomasy, opět energeticky vyuţitelné. Technologie pro energetické 

vyuţití biomasy jsou známy a ČR má s některými bohaté zkušenosti. (spalování, částečně 

zplyňování, lihovarnictví, syntetická paliva apod.). 

Kromě získávání tepelné energie se od roku 2002 stala biomasa zajímavá i pro 

sektor elektroenergetiky vzhledem k minimální garantované výkupní ceně elektrické 

energie získané z biomasy (v intervalu 2-2,50 Kč /kWh). Pro spalování biomasy budou 

velmi rychle přizpůsobeny i některé kotle v tepelných elektrárnách (např. Elektrárna 

Hodonín). Biomasa je domácí zdroj energie vyráběna na území ČR, zatímco veškerá 

kapalná a plynná fosilní paliva je nutno dováţet. Tímto způsobem je rovněţ 
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z ekonomického hlediska značně zatěţována obchodní bilance státu. (deficit zahraničního 

obchodu). 

Na závěr je nutno zmínit skutečnost, ţe k většímu rozšíření vyuţití biomasy zatím 

paradoxně bránila právě deformovaná cena zemního plynu, který podléhá státní regulaci. 

Jako jediný problém při vyuţívání biomasy bych viděl skladování a sezónnost plodin.[5] 

3.4 Větrná energie 

3.4.1 Princip získávání větrné energie  

Vítr vzniká prouděním vzduchu, které je způsobeno nerovnoměrným ohříváním 

vzduchu od povrchu Země a oceánů (teplejší ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru, 

chladnější těţší klesá k povrchu Země). 

Pohybová energie větru působí na listy či lopatkami rotoru, tím vzniká mechanická 

energie. Ta je přenášena přes převodovku do generátoru, kde se mění na elektrickou 

energii. Energie větru se vyuţívá zejména k výrobě elektrické energie. Získaná energie 

můţe být pouţita k vlastní spotřebě výrobce např. k osvětlení, vytápění objektů, k ohřevu 

vody nebo můţe být vyuţívána lokálně více odběrateli (v případě zařízení s větším 

výkonem). U větších zařízení je moţné i dodávat vyrobenou elektrickou energii do veřejné 

rozvodné sítě na základě smluvního vztahu s distribuční společností (majitelem rozvodné 

sítě elektřiny např. JME, a.s., SME a.s., ČEZ, a.s., atd.). Výhodné je pouţití malých 

větrných elektráren pro výrobu elektrické energie v místech bez přípojky elektrického 

energie z rozvodné sítě (např. rekreační zařízení). Malé domovní větrné elektrárny mohou 

slouţit např. k čerpání vody.  

Vítr patří k nevyčerpatelným (obnovitelným) zdrojům energie. Energie větru patří k 

historicky nejstarším vyuţívaným zdrojům energie. V České republice jsou moţnosti 

vyuţití energie větru, vzhledem k přírodním podmínkám (vnitrozemské klima s 

nepravidelným prouděním vzduchu), dosti omezené. Vhodné lokality pro vyuţití větrné 

energie jsou většinou ve vyšších nadmořských výškách, kde vítr dosahuje vyšších rychlostí 

(nad 5m/s). Při vyuţití všech lokalit s rychlostí větru vyšší neţ 4,8m/s by bylo moţné v 

České republice vyrobit 8,5% současné spotřeby elektrické energie. Na obrázku č. 6 je pro 

lepší představu znázorněno zjednodušené schéma principu činnosti větrné elektrárny se 
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zapojením do distribuční sítě odběratele. Schéma pouţito ze stavebnice větrné elektrárny 

zn. Phono Wind.[15] 

 

Obrázek 6 - Zjednodušené schéma principu činnosti větrné elektrárny [22] 

3.4.2 Větrná energetika v ČR  

V České republice se začaly větrné elektrárny stavět v 80. a 90. letech 20. století. K 

prvním podnikům, které začal vyrábět větrné elektrárny v ČR, patřily frýdecko-místecké 

Mostárny. Růst zájmu o větrnou energetiku v tuzemsku bylo moţné pozorovat zejména 

mezi lety 1990–1995. Od druhé poloviny 90. let 20. století se však tento „boom“ zastavil. 

Příčinu můţeme hledat v nezájmu politických elit o danou problematiku, jenţ se 

projevil v nedostatečné legislativě upravující oblast obnovitelných zdrojů. Důsledkem toho 

byly velmi nízké výkupní ceny elektřiny vyrobené z větrných elektráren, jeţ se pohybovaly 

kolem 0,9 - 1,13 Kč za 1 kWh. Druhou příčinu můţeme vidět v nedostatečném 

výzkumném zázemí podniků a v poruchovosti tehdy vyráběných elektráren. 

http://www.nazeleno.cz/dotace-a-uspory/dotace-2/dotace-na-obnovitelne-zdroje-energie-kde-a-kolik.aspx
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Obrázek 7 - Větrný atlas České republiky [2] 

Zlom v uţívání větrné energie přineslo nové milénium. Od roku 2001 jsou výkupní ceny 

elektřiny vyrobené z větrné energie určovány centrálně Energetickým regulačním úřadem 

(ERÚ) a nikoli regionálním distributorem. Postupný nárůst cen (a také jistota garance 

jejich výše) přispěly k zatraktivnění větrné energie pro mnoho investorů. 

Větrné elektrárny v České republice zatím provozují veřejnosti neznámé 

společnosti. To se má brzy změnit, ČEZ chystá masivní investice.  V současné době je 

podíl větrné energie v ČR zanedbatelný, ale právě snahou společnosti ČEZ mají větrné 

elektrárny budoucnost zajištěnou. Větrné podmínky v rámci České republiky jsou 

znázorněny na větrném atlase na obrázku č. 7.  

Větrné elektrárny uţívají pro výrobu elektřiny čistý přírodní zdroj, jenţ 

nevyţaduje další úpravy, neprodukují odpad a skleníkové plyny. Po jejich instalaci lze 

i nadále vyuţívat okolní půdu (např. pro zemědělské účely). I přes svou ekologickou 

šetrnost jsou tyto elektrárny často bouřlivě diskutovány. Jeden z důvodů je, ţe narušují 

vzhled krajiny a dále odpůrci argumentují, ţe tyto větrné elektrárny způsobují hluk. Ve 

vzdálenosti 500 m od elektrárny o výkonu 2 MW naměříme asi 40 dB. Toto číslo sice 

odpovídá hygienickým normám, hluk je však pro blízké okolí nepříjemný a můţe rušit 

zvěř. Za jasných dnů odráţí vrtule elektráren sluneční záření. To způsobuje tzv. diskoefekt, 

který na okolí působí rušivým dojmem [8] 
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4 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA OZE V ČR A EU  

V rámci přijetí České republiky do Evropské unie došlo rovněţ k převzetí 

legislativy související s evropskou energetickou politikou, která se jiţ několik let snaţí ctít 

tři základní priority: obnovitelné zdroje, energetickou efektivnost a bezpečnost zásobování 

energií. 

Základními legislativními stimuly na evropské úrovni představují tzv. směrnice EU: 

- základním dokumentem je směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77 ES, 

ze dne 27. 9. 2001 o podpoře elektřiny z OZE na vnitřním trhu s elektřinou  

- směrnice č. 2003/96 ES o zdanění energetický produktů a elektřiny  

- směrnice č. 2002/91 ES o energetické náročnosti budov  

- návrh směrnice o účinnosti konečné spotřeby energie a o energetických sluţbách  

- směrnice č.2009/28/ES – na podporu energií z obnovitelných zdrojů  

V České republice pak zákony a vyhlášky vydané v souladu se směrnicemi EU 

- zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  

- vyhláška ze dne 21. 12. 2006 č. 5/2007 Sb. O vyuţití biomasy 

- vyhláška č. 475/2005 Sb. o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů  

- vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobu vyuţití a parametry biomasy 

při podpoře výroby elektřiny z biomasy  

- vyhláška č. 502/2005 Sb. o stanovení způsobu vykazování mnoţství elektřiny při 

společném spalování biomasy a jiného obnovitelného zdroje  

- vyhláška  439/2005 Sb. o způsobu určení mnoţství elektřiny z kombinované 

výroby elektřiny a tepla z druhotných energetických zdrojů  

- cenové rozhodnutí č. 8/2006 – kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů  

- prováděcí vyhláška č. 1502007 Sb. – kterou se stanoví garance výkupních cen 

energie z obnovitelných zdrojů energie k zákonu č. 180/2005 Sb. [7] 
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5 EKONOMIKA OZE V ČESKÉ REPUBLICE – FINANČNÍ 

ANALÝZA 

Při předpokládané výrobě 6750GWh v roce 2010 jsou vypočteny průměrné náklady 

na výrobu 3,23 Kč/kWh. Konečné náklady jsou pro rok 2010 uvaţovány ve výši 4,50 

Kč/kWh. Zátěţ ceny elektřiny způsobená výkupem elektřiny z OZE sice v absolutní 

hodnotě poroste (ze současných 1,2 hal/kWh aţ na cca 20 hal. /kWh), ale v porovnání 

s očekávanou výší ceny energie v cílovém roce a při uváţení pozvolného nárůstu výroby 

elektřiny z OZE nebude tento rozdíl představovat významnou ekonomickou překáţku. To 

lze konstatovat např. na základě příkladů zemí, kde jiţ před časem přijali ekologickou daň 

z energií a také proto, ţe podobné cíle budou plnit i ostatní země. Na grafu č. 3 je patrno 

procentuální vyjádření sloţení jednotlivých poloţek výsledné ceny elektrické energie 

v České republice. 

 

 

Graf 3 - Procentuální vyjádření jednotlivých položek ceny elektřiny v České republice [24] 
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 V porovnání s prezentovanými údaji o konečných nákladech nových uhelných 

elektráren ve výši 140 000 Kč /MW obstojí významná část technologií OZE, zejména 

technologie vyuţívající biomasu a bioplyn. V porovnání s výší ověřených externích 

nákladů energie vyrobené z uhlí, která činí cca 1,20 - 1,80Kč/kWh, je evidentní, ţe při 

jejich započtení k trţní ceně by významná část energie z OZE byla zcela 

konkurenceschopná. 

K tomuto připočítat skutečnost, ţe zákon nařizuje povinně rozvodným 

energetickým podnikům výkup energie vyrobené z OZE .Tuto povinnost energetickým 

společnostem nařizuje zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie se stanovením ceny v rámci prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 

150/2007 Sb. Povinnost výkupu elektřiny z OZE řeší související zákony a to zákon č. 

222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a zákon č. 83/1998 Sb. o Státní energetické inspekci.[17] 

Na tabulce č. 1 je znázorněno porovnání jednotlivých výkupních cen, za které 

vykupuje energii z OZE energetická společnost ČEZ. 

 

Tabulka 1 - Výkupní ceny elektřiny z OZE firmy ČEZ[6] 

VÝKUPNÍ CENY  Pro rok 2008 Pro rok 2009 

Fotovoltaika 13,46 Kč /kWh 12,79 Kč /kWh 

Geotermální energie 4,50 Kč /kWh 4,50 Kč /kWh 

Bioplynové stanice 3,30-3,90 Kč /kWh 3,55-4,12 Kč /kWh 

Malé vodní elektrárny 2,60 Kč /kWh 2,70 Kč /kWh 

Spalování biomasy 2,52-4,21 Kč /kWh 2,48-4,49 Kč /kWh 

Větrné elektrárny  2,46 Kč //kWh 2,34 Kč /kWh  
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6 PROJEKT ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ OBCE 

KNĚŢICE 

6.1 Charakteristika obce Kněţice  

V nymburském okrese dokončila společnost Skanska - divize Technologie v roce 

2006 ojedinělý ekologický projekt energeticky soběstačná obec Kněţice. Na okraji obce 

postavila firma Skanska bioplynovou stanici, kotelnu na spalování biomasy a linku na 

výrobu topných pelet. V celé obci také vybudovala rozvody tepla, protoţe kotelna na 

biomasu a bioplynová stanice budou celoročně dodávat do domácností a na místní farmu 

teplo pro vytápění a pro ohřev teplé uţitkové vody. Projekt umoţnil Kněţicím vyrábět 

a vyuţívat elektrickou a tepelnou energii z obnovitelných zdrojů a vyrábět z biomasy 

i palivo pro domovní kotle. Obec můţe naprosto nezávadným způsobem v bioplynové 

stanici likvidovat i hygienicky rizikový odpad z cizích zdrojů (např. z jatek a stravoven), 

vyrábět ze všech těchto surovin kvalitní hnojivo pro zemědělství a vyuţívat místní 

zemědělskou půdu pro energetické účely.  

Obec Kněţice leţí ve Středočeském kraji v okrese Nymburk. Má 503 obyvatel a 

rozlohu 1953ha. K obci patří dvě místní části: Dubečno, které má 50 obyvatel a rozlohu 

1953ha, a Osek s rozlohou 432ha a 60 obyvateli. Obec leţí v nadmořské výšce 223m. 

V obci je  125 trvale obydlených objektů, z nichţ 120 je rodinných domků.[16] 

V rámci obce je zde 12 objektů, které tvoří budovy občanské vybavenosti 

a provozovny drobného podnikání. V obci se nachází také zemědělská farma 

s velkochovem hospodářských zvířat a kuřat. Obec ani její okolí nejsou plynofikovány 

a nemají splaškovou kanalizaci. Je zde pouze vodovod a dešťová kanalizace. Pro splaškové 

vody jsou vybudovány ţumpy a septiky. Vytápění domů bylo realizováno na bázi 

spalování uhlí. Teplá uţitková voda (TUV) se v domech ohřívala převáţně elektřinou 

v elektrických bojlerech. 

Na nevyuţitých obecních pozemcích na severovýchodním okraji obce, v blízkosti areálu 

zemědělské farmy, byla postavena bioplynová stanice s kogenerační jednotkou, výtopna na 

spalování slámy a dřevního odpadu a navíc hala pro peletizační linku na výrobu topných 

pelet z biomasy. V obci byl vybudován teplovodní rozvod tepla z předizolovaného potrubí 
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a přes předávací stanice v jednotlivých objektech se celoročně dodává z  kotelny 

a z bioplynové stanice teplo pro vytápění a pro ohřev teplé uţitkové vody do většiny domů 

v obci.  

6.2 Samotný projekt Energeticky soběstačné obce Kněţice  

Iniciátorem a investorem celého projektu je samotná obec Kněţice. Větší část 

finančních prostředků obec na projekt získala ze Státního fondu ţivotního prostředí, menší 

část prostředků tvoří půjčka od banky a zahraniční grantová dotace z EU.  

Po uvedení celého komplexu do provozu, většina domů v obci k vytápění 

a celoročnímu ohřevu TUV výhradně vyuţívají energii z obnovitelných zdrojů. Obec 

vyrábí a prodává elektřinu z bioplynu a topné pelety z biomasy. V bioplynové stanici se 

likvidují a vyuţívají odpadní splaškové vody z obce a kejda ze zemědělské farmy a za 

úplatu i hygienicky rizikový odpad z cizích  jatek a stravoven. Jediným odpadem 

z bioplynové stanice je kvalitní hnojivo pro zemědělské vyuţití. Bioplynová stanice má 

příjmovou homogenizační jímku s obsahem 180m
3
, hygienizační linku s kapacitou 10 tun 

materiálu za den, jeden vytápěný fermentor o objemu 2500m
3
 s nasazeným plynojemem 

1000m3, jednu kogenerační jednotku s elektrickým výkonem 330 kW a s tepelným 

výkonem 400 kW a dvě skladovací nádrţe s objemem 2 x 6 500m
3
 na vzniklé hnojivo - 

tekutý vyfermentovaný substrát. Součástí stanice je trafostanice 22/0,4kV, pro vyvedení 

elektrického výkonu kogenerační jednotky do elektrizační sítě. Dodavatelem technologie 

bioplynové stanice je společnost Tomášek SERVIS, s.r.o z Pardubic a kogenerační 

jednotky společnost GE Jenbacher. Ţelezobetonové nádrţe bioplynové stanice jsou 

vyrobeny společností WOLF SYSTEM, s.r.o. z Prahy. Bioplynová stanice zpracovává 

organický odpad z místní zemědělské farmy, především tedy kejdu hospodářských zvířat, 

ale i závadnou a starou biomasu (siláţ, traviny, šrot a podobně). Dále můţe zpracovávat a 

 ekologicky naprosto nezávadně likvidovat sváţený obsah septiků a ţump z Kněţic a okolí.  

Princip všech činností a komponentů projektu energeticky soběstačné obce Kněţice 

je detailně popsán na obrázku č. 8  
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Obrázek 8 - Cyklus jednotlivých činností projektu Energeticky soběstačné obce Kněžice [3] 
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 Další surovinou pro bioplynovou stanici je záměrně pěstovaná biomasa, například 

kukuřice a jeteloviny. Stanice je vybavena i tepelnou hygienizací rizikových vstupních 

surovin a  tudíţ je schopna zpracovávat a ekologicky likvidovat zbytky jídel 

z restauračních zařízení a odpady z jatek. Všechny tyto vstupní suroviny se po průchodu 

bioplynovým reaktorem promění v biologicky a hygienicky nezávadné hnojivo. To se 

skladuje ve skladovacích nádrţích stanice a ve vhodných agrotechnických lhůtách se 

vyváţí na zemědělské pozemky. Vznikající bioplyn je trvale spalován v kogenerační 

jednotce, která vyrábí elektřinu a teplo. Kogenerační jednotka je znázorněna na obrázku č. 

9.

 

Obrázek 9 - Kongenerační jednotka v obci Kněžice [23] 

 Elektřina z jednotky se za regulované ceny prodává do elektrizační sítě. Teplo 

z jednotky se z menší části vyuţije pro ohřev fermentoru a veškeré zbylé teplo se e trvale 

dodává do rozvodu tepla v obci. U bioplynových stanic není vyuţití veškerého tepla 

obvyklé, protoţe jsou většinou postaveny v místě, kde jsou sice zdroje suroviny pro stanici, 

ale nikoli dostatečný odbyt tepla. Více neţ polovina vyrobeného tepla z bioplynových 

stanic se pak obvykle odvádí bez uţitku chladičem do okolního vzduchu. V Kněţicích je 

teplo z kogenerační jednotky vyuţito právě díky soustavě CZT v obci. Kotelna na biomasu 

má dva kotle, jeden kotel o výkonu 800 kW na spalování slámy, jeden kotel o výkonu 400 
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kW na spalování štěpky a dřevního odpadu, provozní zásobník slámy na přibliţně 8 hodin 

nepřetrţitého automatického provozu kotle na slámu, provozní zásobník štěpky na více neţ 

jednodenní automatický provoz kotle na štěpku, krytý sklad paliva na několik týdnů 

provozu kotelny, čerpací stanici pro cirkulaci topné vody v soustavě, chemickou úpravnu 

vody a systém udrţování tlaku v soustavě CZT. Technologii kotelny dodává společnost 

Step Trutnov, a.s. Kotelna, která spaluje především slámu v obřích balíkách a drobný 

dřevní odpad a  podle potřeby dodává chybějící teplo do soustavy CZT. Popel ze spalování 

slámy a dřeva je dále vyuţit jako hnojivo pro zemědělské pozemky. Kotle jsou normálně 

v provozu pouze v topném období, kdy přebytečné teplo z bioplynové stanice nestačí na 

pokrytí potřeby tepla v soustavě CZT. V létě budou kotle odstaveny, přičemţ menší kotel 

tvoří zálohu pro dodávku tepla do soustavy pro případ výpadku kogenerační jednotky, 

anebo při jejím odstavení při plánované údrţbě. Ukázka pouţitého kotle spalovny 

v Kněţicích je znázorněna na obrázku 

č.10.

 

Obrázek 10 - Ukázka kotle na spalování biomasy v kotelně obce Kněžice [23] 

Rozvod tepla v obci je bezkanálový, z předizolovaného potrubí s diagnostickým 

systémem případných poruch a netěsností, a má celkovou délku tras včetně přípojek cca 

5000 metrů. Jmenovité teploty topné vody jsou  105/70 °C. Předpokládaná nejvyšší 

spotřeba tepla soustavy CZT, včetně ztrát teplovodů, je cca 1 500 kW. Provoz celé 
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soustavy CZT včetně bioplynové stanice, kotelny a předávacích stanic, je automatický, 

včetně diagnostiky a dálkového hlášení poruch. Zařízení kotelny a bioplynové stanice 

vyţaduje dozor 1x za 8 hodin provozu, plánovanou údrţbu a servis a případně zásahy při 

poruchách. Ve větší míře je potřeba práce obsluhy jen při manipulaci s palivem 

a surovinami při příjmu a při jejich přípravě ke zpracování, při manipulaci s popelem 

z kotlů a při vyskladňování hnojiva z bioplynové stanice. V areálu kotelny na biomasu je 

i hala s peletizační linkou pro výrobu topných pelet z biomasy. První stavební práce 

v Kněţicích začaly v listopadu 2005. Celý projekt byl dokončen koncem roku 2006. 

6.3 Ekologický přínos projektu sníţením spotřeby fosilních paliv 

Část spotřeby tepla pro vytápění se získávala obec spalováním převáţně hnědého 

uhlí, jehoţ se v obci spotřebovalo cca 1 260 tun za rok. (v auditu i v této zprávě je 

uvaţována výhřevnost hnědého uhlí 17 MJ/kg). Další část tepla se spotřebovala především 

pro ohřev TUV elektřinou. Při předpokládané celkové účinnosti výroby této elektřiny 

a jejího transportu ke spotřebitelům nejvýše 30 % se na výrobu této elektřiny spotřebovala 

v uhelných elektrárnách cca 842 tun uhlí za rok. Celková přepočtená spotřeba uhlí pro 

vytápění a ohřev TUV, jakoţto primárního zdroje energie, bylo tedy v Kněţicích cca 2012 

tun za rok.  Některé objekty v obci nejsou na soustavu CZT napojeny a  nadále 

spotřebovávají pro vytápění a pro ohřev TUV určité mnoţství uhlí a elektřiny. Celková 

přepočtená spotřeba uhlí pro objekty nenapojené na CZT  je cca 502 tun za rok. Ostatní 

objekty v obci pro vytápění a ohřev TUV vyuţívají pouze teplo ze soustavy CZT a jejich 

přepočtená spotřeba uhlí je nulová. Kogenerační jednotka bioplynové stanice navíc dodává 

do elektrizační sítě cca 2 200 MWh elektřiny za rok, na jejíţ výrobu by v uhelných 

elektrárnách bylo jinak spotřebováno cca 1 553 tun uhlí za rok. Celková přepočtená úspora 

hnědého uhlí s výhřevností 17 MJ/kg je tedy po realizaci projektu Kněţice cca 2102 - 502 

+ 1553 = 3 153 tun za rok. Po přepočtu na tzv. měrné palivo s výhřevností 29,3 MJ/kg to 

bude úspora 1829 tun měrného paliva za rok. Úspora měrného paliva na kaţdých 1 000 Kč 

vynaloţených investičních nákladů je tedy u projektu Kněţice cca 15 kg mp/rok.  

V Kněţicích se sníţily emise z odstavených lokálních topenišť a v místě elektráren 

se sníţí emise škodlivin o podíl připadající na elektřinu neodebranou v Kněţicích 

a elektřinu v Kněţicích vyrobenou. Dle studií a energetického auditu projektu Kněţice 
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emise všech škodlivin, s výjimkou tuhých látek, po realizaci projektu poklesly nejen přímo 

v obci Kněţice, ale i celkově, včetně započtení emisí v místě elektráren. Sníţení výroby 

elektřiny v elektrárnách má podstatný podíl především na celkový pokles emisí CO2.  

 

6.4 Ekonomický přínos pro obec Kněţice  

Ekonomické přínosy projektu Kněţice je moţné posoudit například podle prosté 

návratnosti investice pro investora projektu. Investiční náklady na projekt Kněţice byly 

předpokládány ve výši 117 milionů Kč včetně DPH. Na jednoho připojeného odběratele 

tepla v Kněţicích tedy připadá cca 1 milion Kč investičních nákladů. To je na první pohled 

tak vysoká částka, ţe vzbuzuje pochybnosti o ekonomické efektivnosti celé investice. Ale 

jak je dále ukázáno, projekt Kněţice je po této stránce srovnatelný i s některými mnohem 

rozsáhlejšími záměry v české energetice. Obec jako celek získala po realizaci projektu 

oproti současnému stavu finanční přínos cca 8 milionů Kč za rok. Do tohoto přínosu pro 

celou obec je ovšem započtena jak trţba za prodanou elektřinu, tak ušetřené platby občanů 

za nenakoupenou elektřinu a nenakoupené uhlí. A navíc nejsou odečteny platby za 

spalovanou biomasu, platby za cíleně pěstované plodiny pro bioplynovou stanici a mzdové 

náklady na pracovníky soustavy CZT, protoţe tyto platby a náklady zůstávají v obci.  

Obec Kněţice, jakoţto investor, majitel a provozovatel výtopny, obdrţel za 

elektřinu cca 6,4 milionu Kč za rok a za teplo dodané odběratelům v obci cca 3 miliony Kč 

za rok. Za servis a provozní hmoty pro bioplynovou stanici, kogenerační jednotku a pro 

kotelnu zaplatí cca 1,2 milionu Kč za rok. Dále zaplatí místním dodavatelům a místní 

zemědělské farmě Kněţice za palivo pro kotle za rok cca 1 milion Kč, za cíleně 

pěstovanou biomasu do bioplynové stanice další cca 1 milion Kč za rok a dále zaplatí 

mzdové náklady pro obsluhu kotelny a bioplynové stanice ve výši cca 2 miliony Kč za rok. 

Jednoroční finanční přínos pro obec, jakoţto provozovatele výtopny, je tedy cca 4,2 

milionu Kč za rok. Tedy i přes poměrně vysokou výkupní cenu elektřiny z bioplynové 

stanice vychází prostá návratnost investice cca 28 let. Z takto dlouhé doby prosté 

návratnosti investice vyplývá, ţe realizace takové investice bez dotace zatím není moţná. 

Přitom ekologický přínos tohoto projektu je vyšší, neţ je tomu u některých jiných projektů, 

zaměřených na sníţení spotřeby fosilních paliv a na vyuţívání obnovitelných zdrojů 
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energie, které se v české energetice ve velkém rozsahu připravují. Cesta k lepší 

ekonomické efektivnosti podobných projektů, jako je projekt CZT Kněţice, vede přes 

sniţování ceny všech instalovaných zařízení a staveb, sníţení ceny vstupních surovin 

a sníţení mzdových nákladů. Na druhé straně přes zvýšení ceny energie, získávané 

z neobnovitelných, fosilních zdrojů. V zájmu rovných podmínek musí být do cen energie 

ze všech zdrojů promítnuty i externí náklady, které jsou zatím většinou hrazeny z jiných 

společenských prostředků. To je ovšem více politická neţ technická nebo ekonomická 

záleţitost. A do té doby, neţ se tak stane, budou projekty typu CZT Kněţice závislé více 

na politických neţ na ekonomických rozhodnutích. Se všemi nevýhodami, které to s sebou 

přináší.[3] 

 V roce 2007 získala obec Kněţice Evropskou cenu za energetickou efektivnost 

– European Energy Award 

 V květnu 2009 se stala obec Kněţice za projekt ESO Kněţice vítězem 18. 

ročníku českého kola soutěţe Cena zdraví a bezpečného ţivotního prostředí 

v kategorii Environment. 
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7 EFEKTY VYUŢÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

ENERGIE NA SPOLEČNOST V RÁMCI ČR 

 

Vyuţívání obnovitelných zdrojů energie by mělo být vţdy v synergii s úsporami 

energie, tedy s energetickou efektivností. O to více tím vyniknou výhody vyuţívání OZE: 

Vytěsněné emise -druh a výše vytěsněných emisí se odvíjí od druhu OZE, kromě 

odstranění emisí základních znečišťujících látek ( SO2, CO, NOx) je zásadní příspěvek k 

ochraně klimatu odstraněním emisí skleníkových plynů z fosilních paliv v ekvivalentu 

řádově 10 milionu tun CO2 ročně (r. 2010). 

Palivové náklady - vytěsněné palivové náklady, které nemusí být vynaloţeny díky 

vyuţití potenciálu OZE (r. 2010) lze odhadovat v řádu 2 mld. Kč ročně, přičemţ palivové 

náklady vynaloţené na biomasu přispívají k místnímu rozvoji (na rozdíl např. od nákladů 

na zemní plyn). 

Zaměstnanost - OZE přinášejí zaměstnanost diverzifikovaně v mnoha oborech a 

kvalifikačních stupních. Přímo vytvořená místa v horizontu roku 2010 jsou v řádu deseti 

tisíc, k čemuţ dále přibývají stabilizovaná a nepřímo vytvářená místa v navazujících 

oborech, resp. v sektoru sluţeb.  

Bezpečnost zásobování - bezpečnost, případně i částečná nezávislost nabývá v 

době zvyšující se závislosti na uţití elektřiny, na dovozových komoditách a v době 

zvýšeného nebezpečí terorismu a ţivelných pohrom na významu. Obnovitelné zdroje 

energie, jakoţto diverzifikované, lokální zdroje k bezpečnosti i nezávislosti zásobování 

významně přispívají.[17] 
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8 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá vyuţíváním obnovitelných zdrojů energie v České 

republice. Cílem a smyslem práce bylo seznámení s jednotlivými zdroji a postupy 

získávání této energie a dále legislativní a ekonomická hlediska, která umoţňují tyto zdroje 

vyuţívat. V současné době je stále levnější varianta vyuţívat k získávání energie fosilní 

paliva jako je uhlí a plyn nebo jaderný materiál. Na vyuţívání a spalování těchto paliv 

nejvíce doplácí ţivotní prostředí, v kterém ţijeme. Zásoby těchto fosilních paliv budou 

vyčerpány během následujících několika desetiletích. Z tohoto důvodu jsou hledány 

alternativy právě v OZE , které ţivotní prostředí poškozují minimálně nebo vůbec a většina 

těchto technologií splňuje podmínku trvale udrţitelného rozvoje, který je jedinou cestou 

k zachování existence ţivé planety.  

V rámci bakalářské práce je popsán funkční projekt energeticky soběstačné obce 

Kněţice, ze kterého vyplývá, ţe vyuţíváním biomasy v praxi lze pokrýt kompletní 

energetické potřeby celé obce a to i s ekonomicky kladným výsledkem. Projekt nejen ţe 

přináší ekologický, ekonomický přínos, ale rovněţ poskytne pracovní příleţitosti 

zemědělcům, kteří v současné době těţko získávají odbyt v konkurenci EU, kde jsou 

nerovnoměrně dotovány zemědělci ze starých států ES. Naše země s mnoţstvím nevyţité 

zemědělské půdy, která slouţí pouze k získávání dotací, by byla ideální pro plošný rozvoj 

plodin slouţící k výrobě biomasy. Řešením tohoto problému, by se podařilo vyřešit i 

vrůstající nezaměstnanost v zemědělském odvětví. Vyuţívání biomasy v České republice 

vidím jako nereálnější masivní zdroj energie z OZE. Bude však zapotřebí, aby otázky 

týkající se získávání energií, ţivotního prostředí, byly jiţ od školních let dětem vštěpovaly 

do podvědomí. Jedině tímto způsobem se další generace vypořádají s vyčerpáním fosilních 

paliv a budou se snaţit ţít v souladu s přírodou.  

Výsledky této práce mohou slouţit pro prvotní seznámení s problematikou 

vyuţívání OZE v rámci České republiky. Zmíněný projekt energeticky soběstačné obce 

Kněţice jako návod pro další subjekty, které hledají alternativu získávání energie 

v souladu s podmínkami trvale udrţitelného rozvoje. 
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