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4. HODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI OBNOVITELNÝCH 

ZDROJŮ ENERGIE 

 

Obnovitelnými zdroji pro účely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů jsou: 

a) vodní energie do výkonu výrobny elektřiny 10 MWe,                                                           
b) sluneční energie,                                                                                                                      
c) větrná energie,                                                                                                                         
d) geotermální energie (nízkopotenciální teplo),                                                                         
e) biomasa a bioplyn. 

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů mají, pokud o to požádají a pokud splňují podmínky  
připojení a dopravy,  podmínky obsažené v Pravidlech provozování  přenosové soustavy a 
Pravidlech provozování distribuční  soustavy, právo k  přednostnímu připojení svého  zdroje  
elektřiny  k  přenosové  soustavě nebo distribučním soustavám za účelem přenosu nebo 
distribuce. 

Analýza potenciálu obnovitelných zdrojů energie je založena na dílčích analýzách a závěrech 
Integrované environmentální strategie, která byla v roce 2005 zpracovaná společností 
EKOTOXA Opava a dále na dílčích analytických podkladových materiálech pro přípravu 
projektů v oblasti energetiky subjektů malého a středního podnikání ve Zlínském kraji 
(zpracoval REC, o.p.s. Valašské Meziříčí v r. 2005 pro KÚ Zlínského kraje). 

 

4.1 Potenciál využití nízkopotenciálního tepla a geoter mální energie   
 

4.1.1 Přírodní podmínky a p ředpoklady pro využití potenciálu  
 

V Rožnově pod Radhoštěm se nenachází žádný vysokopotenciální zdroj tepla. Naopak využití 
nízkopotenciálního tepla prostředí a geotermální energie je v rámci území města Rožnov pod 
Radhoštěm reálné s pomocí tepelných čerpadel, která využívají tzv. nízkopotencionální zdroje 
tepla, jako je voda, vzduch a teplo horninového prostředí. Tepelná energie spodní vody, půdy 
a okolního vzduchu je s využitím tepelných čerpadel využitelná prakticky kdekoliv, kde je 
technicky možné realizovat vrt, zemní kolektor či využít teplo okolního vzduchu. 

 
4.1.2 Stávající stav využití potenciálu nízkopotenciálního tepla a geote rmální energie  

 

Na území města Rožnov pod Radhoštěm je v současné době v bytovém sektoru nainstalováno 
14 ks tepelných čerpadel typu voda/voda nebo vzduch/voda o celkovém výkonu 220 kWe. 
V terciárním sektoru jsou využívány kogenerační jednotky TEDOM na zemní plyn 145 a 45 
kWe k výrobě elektrické energie a tepla, s využitím odpadního tepla z KGJ pro ohřev 
bazénové a TV na krytém bazénu. 
  

4.1.3 Technické p ředpoklady pro využití potenciálu  
 

Tepelné čerpadlo slouží výhradně jako zdroj tepla, což určuje i způsob jeho použití. 
Pomineme-li některé speciální případy, používá se pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. 
Strojní část tepelného čerpadla tvoří obvykle typové soustrojí. Druh a velikost výměníků tepla 
se vždy přizpůsobuje individuálním podmínkám investora. Některými tepelnými čerpadly lze 
přímo nahradit kotel ústředního vytápění. Pokud jde o novostavbu, musí být projekt vytápění 
navržen na provoz v nižším teplotním spádu (40/55 °C). V případě rekonstrukce je nutno 
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stávající vytápěcí soustavu upravit, nebo navrhnout nový režim provozu (např. špičkový 
zdroj). U teplovzdušných tepelných čerpadel, která vhánějí do místnosti teplý vzduch, se 
často využívá možnost reverzního chodu. To, že jde v podstatě o chladicí zařízení, je výhodně 
využito v létě, kdy tepelné čerpadlo ochlazuje vzduch v obytných místnostech, zatímco v 
zimě topí. Tyto systémy se rozšiřují zejména v kancelářských prostorách.  

Typ tepelného čerpadla se určuje podle druhu ochlazovaného a ohřívaného média. 
Nejobvyklejší kombinace jsou v tabulce:  

Tabulka 1: Typologie tepelných čerpadel 
 

 Typ čerpadla  
 ochlazuje se/ohřívá se  

 Možnost použití 

 vzduch/voda  jako doplňkový zdroj tepla též pro teplovzdušné vytápění, klimatizaci 

 voda/voda  pro využití odpadního tepla, geotermální energie 

 nemrznoucí  
 kapalina/voda 

 pro ochlazování půdy, povrchové vody, pro nízkoteplotní zdroje tepla 
 obecně  

 voda/vzduch  pro teplovzdušné vytápěcí systémy 
 

Zdroj: vlastní členění Enviros 
 

Před instalací tepelného čerpadla je obvykle výhodné provést zateplení objektu. 
 

4.1.4 Kritéria pro výb ěr vhodných lokalit  
 

Na území města Rožnov pod Radhoštěm, kde jsou objekty napojeny na CZT, případně jsou 
plynofikovány, nemá tepelné čerpadlo jako zdroj energie z energetického i ekologického 
hlediska velký význam. Jeho využití může mít nejvýznamnější přínos v oblastech, které dosud 
nebyly plynofikovány, případně tam, kde dochází k přechodu od používání plynu zpět 
k tuhým palivům (uhlí). Jako ekonomicky nejvýhodnější se na území města Rožnov pod 
Radhoštěm jeví využití tepla z vody, která se nachází v malých hloubkách zejména v údolní 
nivě řeky Rožnovské Bečvy. Data z hydrogeologických vrtů potvrzují, že vydatnost zdroje 
vody v těchto lokalitách by měla být během roku dostačující. Tepelná čerpadla využívající 
podpovrchovou vodu mohou být využita zejména v jihozápadní části města, která se nachází 
blíže k řece Bečvě.  

Obecně se jeví nejvhodnější využití tepelných čerpadel v těch domech, kde je jako hlavní 
zdroj vytápění používána elektřina, kde není dostupný zemní plyn ani CZT a kde byla 
provedena celková rekonstrukce objektu včetně otopné soustavy, v ideálním případě za 
nízkoteplotní s podlahovým vytápěním nebo velkoplošnými radiátory. Další možností, která 
je také více vhodná, je využití tepelných čerpadel v novostavbách v lokalitách, kde není 
k dispozici zemní plyn ani CZT.   
 

4.1.5 Posouzení využitelného potenciálu  
 

Z dat ze SLDB byly v lokalitách, kde není doposud CZT ani plynofikace, zjištěny počty 
domů, ve kterých je vytápění zajištěno elektřinou – viz následující tabulka; jednalo se celkem 
o 154 (v roce 2001) domů, které by mohly přejít na vytápění tepelným čerpadlem.  

Tabulka 2: Vytápění domů elektřinou ve městě Rožnov pod Radhoštěm  

 

 k.ú. Rožnov p.Radh. k.ú. Hážovice k.ú. Tylovice 
Počet RD vytápěných elektřinou 115 9 30 

 

Zdroj: SLDB 2001 
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Vzhledem k vysokým nákladům na tento typ vytápění klesl počet RD vytápěných elektřinou 
v současné době na cca ¼. Při náhradě elektrického vytápění ve všech RD vytápěných 
elektřinou v uvedených lokalitách a průměrné poptávce o energii pro vytápění a ohřev TV cca 
100 GJ / rok a průměrném topném faktoru 3 by přínos tepelných čerpadel (podíl obnovitelné 
složky dodané tepelné energie) mohl být ve výši cca 2 500 GJ/rok.  

Přitom reálný energetický přínos využití tepelných čerpadel z hlediska energetické bilance 
města Rožnov pod Radhoštěm není příliš významný. Vzhledem k vysokým investičním 
nákladům na pořízení tepelného čerpadla se bude jednat o cca 10 instalací ročně, což bude 
představovat energetický přínos ve výši několika tisíc GJ do r. 2028. 
 

4.1.6 Posouzení ekonomického potenciálu  
 

Nejjednodušší způsob ekonomického zhodnocení efektivity investice je porovnání 
investičních a provozních nákladů tepelného čerpadla s jinými druhy vytápění.  
 

Tabulka 3: Příklad instalace tepelného čerpadla v rodinném domku, tepelná ztráta objektu 12 kW 

Tepelné čerpadlo IVT Greenline 4 kW 96 000 Kč 

Elektrokotel (bivalentní zdroj) 8 kW 12 000 Kč 

Armatury, elektroinstalace, příslušenství 40 000 Kč 

Vrt o hloubce 50 m 50 000 Kč 

Instalace systému 20 000 Kč 

Celkem 218 000 Kč 
 

Zdroj: EKOWATT, 2008 

Náklady na instalaci přímotopného elektrokotle 12 kW, včetně montáže: 20 000 Kč. 
Roční spotřeba energie na vytápění: 25 000 kWh. 

Tabulka 4: Porovnání nákladů na přímotopné elektrické vytápění a vytápění TČ  v bivalentním provozu             
                    s  elektrokotlem 

cena elektřiny (bez stálých plateb)  
0,63 Kč/kWh  1,40 Kč/kWh  3,20 Kč/kWh  

 Vytápění (bivalentní provoz) tepelným čerpadlem 70% (topný 
 faktor 3,0) špičkovým zdrojem - elektrokotlem 30% 8 400 Kč 18 700 Kč 42 700 Kč 

 Vytápění přímotopným elektrokotlem 100% 15 750 Kč 35 000 Kč 80 000 Kč 

 Roční úspora při provozu TČ  7 350 Kč 16 300 Kč 42 600 Kč 

 Prostá návratnost investice do TČ  29,6 roku 13,4 roku 5,8 roku 
 

Zdroj: EKOWATT, 2008 

Pokaždé však nemusí rozhodovat jen ekonomické důvody. Například není-li k dispozici 
elektrická přípojka o dostatečné kapacitě, lze výhodně použít právě tepelné čerpadlo, kterému 
postačí třetinový nebo i nižší příkon. 
 

4.1.7 Vytipování prioritních oblastí pro realizaci projekt ů 
 

V Rožnově pod Radhoštěm je využití nízkopotenciálního geotermálního tepla a tepla 
prostředí reálné s pomocí tepelných čerpadel, která využívají tzv. nízkopotencionální zdroje 
tepla, jako je voda, vzduch a teplo horninového prostředí. Přitom reálný energetický přínos 
využití tepelných čerpadel z hlediska energetické bilance není příliš významný. Role využití 
této nízkopotenciální energie bude pouze doplňující z hlediska dostupné škály obnovitelných 
zdrojů energie. Řádově je možné provést na území města desítky instalací.  
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Vhodným sektorem pro realizaci tepelných čerpadel jsou především nově realizované rodinné 
domy. Možnost realizace tepelných čerpadel v terciárním sektoru je omezená. Z technického 
hlediska může být využití tepelných čerpadel alternativou nebo náhradou elektrického 
vytápění zejména v novostavbách rodinných domů, které tepelně-izolačně vyhovují nebo mají 
nižší hodnoty tepelných ztrát, než stanovuje technická norma ČSN 730540-2002 a 
samozřejmě u nízkoenergetických domů.  

Důležitá je především kombinace tepelného čerpadla jako zdroje vytápění se systémem 
vytápění o nízkém teplotním spádu (podlahové, velkoplošné radiátory) a doplnění 
bivalentním zdrojem tepla, který může dodávat teplo v nejchladnějších dnech ( elektrokotel ). 

Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům je vytápění tepelnými čerpadly dostupné bez 
dotační podpory jenom pro vyšší příjmové skupiny obyvatel. 
 

Tabulka 5: Vytipování prioritních oblastí pro využití nízkopotenciálního tepla pomocí tepelných čerpadel 
 

KÚ – katastrální 
území 

Kategorie z hlediska využití 
energie spodních vod 

Bytové jednotky 
v RD (2001) 

RD vytápěné 
elektřinou (2001) 

Podíl vytápění 
plynem (2001) 

Rožnov p.Radh. 

vesměs vhodné, především 
v nivě Rožnovské Bečvy, 
v ostatních částech vysoký podíl 
plynofikace a CZT 

1 356 99 62,8 % 

Hážovice 
částečně vhodné, především 
v nivě potoka Hážovka, ale 
z velké části plynofikováno 

112 9 53,6 % 

Tylovice 
částečně vhodné, především 
v nivě potoka Hážovka, ale 
z velké části plynofikováno 

257 30 71,6 % 
 

Zdroj: SLDB 2001, vlastní členění Emviros 

Z hlediska vhodnosti pro využívání potenciálu a zásobování teplem z tepelných čerpadel 
voda/vzduch nebo země/vzduch mohou být realizace zejména v oblastech kolem koryta 
Rožnovské Bečvy, případně kolem potoka Hážovka. 

Realizace projektů na instalaci tepelných čerpadel v rodinných domech a bytech realizované 
nepodnikajícími fyzickými osobami jsou podporována v rámci Státního programu na podporu 
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008. Podpora je ve výši 
maximálně 30 % investičních nákladů a maximálně 60 tis. Kč. Projekty tepelných čerpadel ve 
veřejných objektech jsou přijatelné pro podporu v rámci Operačního programu Životní 
prostředí – oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení 
s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby. 

 

4.2 Potenciál slune ční energie pro výrobu tepla  
  

4.2.1 Přírodní podmínky a p ředpoklady pro využití potenciálu  
 

Potenciál využití sluneční energie byl stanoven s pomocí údajů o klimatických podmínkách 
města, délce a intenzitě slunečního svitu v závislosti na sklonu střechy, a dalších. Údaje o 
délce slunečního svitu byly získány z Českého hydrometeorologického ústavu, který 
zpracovává data z hvězdárny ve Valašském Meziříčí a z údajů fy Czech RE Agency. 

Z hlediska dopadajícího slunečního záření na území města Rožnov pod Radhoštěm se toto 
území nachází v oblasti s průměrnými až mírně nadprůměrnými podmínkami v rámci ČR. 
Podle Atlasu podnebí ČR se průměrný roční úhrn dopadajícího globálního záření na 
horizontální plochu pohybuje v rozmezí 3 600 – 3 800 MJ/m2. Z toho podíl přímé složky 
představuje cca 1 700 MJ/m2. Doba slunečního svitu se podle informací z Atlasu podnebí ČR 
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pohybuje mezi 1 500 – 1 600 MJ/m2. 
 

Obrázek 1: Sluneční záření v ČR – MWh/kWh/m² (dopad na vodorovnou plochu) 

 
Zdroj: http://sunbird.jrc.it/pvgis/solradframe.php?lang=sk&map=europe  

Z výpočtu vyplývá, že v Rožnově pod Radhoštěm je průměrný potenciál solární energie 
(dopadající globální záření) během roku přibližně mezi 950 -1000 kWh/m2 plochy nakloněné 
na jih pod úhlem 30-45°. Během roku se však hodnoty značně liší. 
 

4.2.2 Stávající stav využití potenciálu slune ční energie pro výrobu tepla  
 

Na území města Rožnov pod Radhoštěm je v současné době v bytovém sektoru nainstalováno 
12 solárních systémů na ohřev TV. V terciárním sektoru jsou využívány 3 solární systémy na 
ohřev TV. Největší termický solární systém, 21,6 m2 solárních kolektorů a 2 x zásobník 950 l 
– slouží pro ohřev TV pro sprchy a sociálního zařízení venkovního koupaliště v Rožnově p.R. 
Termický solární systém - solární kolektor a zásobník 115 l (demonstrační zařízení) je na 
Střední zemědělská škole, obdobný systém je v sociálním zařízení Domov Kamarád. 
 

4.2.3 Technické p ředpoklady pro využití potenciálu  
 

Sluneční záření jako zdroj energie lze na území města Rožnov pod Radhoštěm využívat 
aktivními nebo pasívními systémy. 

Graf 1: Technický potenciál sluneční energie v Rožnově pod Radhoštěm v jednotlivých měsících  
                    v závislosti na sklonu dané na jih orientované plochy  
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Aktivní solární systémy využívají pro zachycení slunečního záření tzv. solárních kolektorů, u 
kterých se zahřívá absorbér a jím zachycené teplo je odváděno teplonosným médiem (voda, 
vzduch, kapalina) do místa spotřeby nebo akumulačního zásobníku. Solární kolektory jsou 
k dispozici v provedení: ploché vodní kolektory, vakuové kolektory, trubicové vakuové 
kolektory a teplovzdušné kolektory. 

Pasivní solární systémy využívají prosklených architektonických prvků k zachycení 
slunečního záření, které se po dopadu transformuje na teplo. Zachycené teplo obvykle ohřívá 
vzduch, který se dále rozvádí vzduchotechnikou k místu spotřeby. Navýšení nákladů na jejich 
instalaci představuje u novostaveb zhruba 10 – 30 % celkových nákladů na stavbu. Pro 
provoz budovy to však představuje snížení spotřeby tepla na vytápění o 20 -30 %. 
 

4.2.4 Kritéria pro výb ěr vhodných lokalit  
 

Při výběru lokality pro využití sluneční energie pro výrobu tepla se daleko více než k vlastní 
lokalizaci v rámci území ČR sledují především technicko – ekonomické ukazatele. Plochy pro 
umístění solárních kolektorů by měly splňovat tato základní kritéria: 

• orientace ploch na jih s mírným odklonem na západ (8 – 15°), kdy lze nejlépe využít 
energii zapadajícího slunce, 

• celodenní osvit sluncem bez stínících překážek (maximum výkonu kolem 14 hod., 
• umístění kolektoru na šikmou nebo rovno střechu s optimálním sklonem 30 – 40° pro 

celoroční provoz, 60 – 90° pro zimní provoz, 
• realizaci co nejkratších potrubních rozvodů a minimalizace objemu nemrznoucí 

kapaliny v primárním rozvodu, 
• zajištění celoročního využití pro ohřev TV (ohřev bazénové vody v létě, apod.), 
• u kapalinových solárních kolektorů je vhodné dodatečné zabudování solárního 

výměníku pro ohřev TV jako předehřevu pro stávající zásobník ohřevu TV (el., ZP) 
 

V případě využití pasívních solárních systémů pro přitápění (vytápění) budov je nutné: 

• maximální využití jižní strany budovy bez stínících prvků – co největší plocha, 
• umístění pasívních solárních prvků na jižní stěnu (francouzská okna) nebo celá stěna 

prosklená a teprve za ní akumulační stěna, 
• zabezpečení akumulace takto získaného tepla a zabezpečení rozvodu teplého vzduchu 

do dalších místností, 
• zamezení úniku tepla vedením a sáláním v zimě a v noci (minimum slunečního svitu), 
• odvětrání jižních místností v letním období a systém clonění proti přehřívání budovy, 
• využití přebytků tepla v letním období k ohřevu bazénové vody apod. 

 

 

4.2.5 Posouzení využitelného potenciálu  
 

Potenciál přímé slunečné energie dopadající na 1m2 slunečního kolektoru orientovaného na 
jih a se sklonem 30-45° byl vypočten na 980 kWh/rok, k čemuž je třeba připočíst ještě energii 
z rozptýleného slunečního záření. Protože jsou však zisky solárních systémů nejvyšší v létě, 
kdy je nejnižší potřeba tepla, reálně se dá počítat s využitelnou produkcí přibližně 420 
kWh/m2.rok. Využití solární energie se ekonomicky nejvíce vyplatí pro ohřev TV.  

Technicky je možné instalovat solární kolektory kdekoliv, kde je k dispozici nezastíněná 
plocha o vhodném, sklonu. Lokality, kde by byla vhodná instalace solárních kolektorů, 
zahrnují oblasti, které nejsou napojeny na CZT a plynofikovány (případně plynofikovány 
pouze z části) a kde převažuje vytápění uhlím. Jedná se zejména o okrajové lokality města 
Rožnov pod Radhoštěm: Dolní Paseky, Horní Paseky, Chumchálky, Rybníčky, Kramolišov, 
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Hážovice, Tylovice. 

Obecně je známo, že pouze na přibližně 70% střech je možné (vhodné) umístit solární 
kolektory. Ve výše uvedených lokalitách Rožnova pod Radhoštěm žije (2001) 3 931 obyvatel, 
na pokrytí jejich spotřeby TV by bylo potřeba přibližně 2 400 m2 plochy solárních kolektorů. 
Při reálné využitelnosti střech ze 70 % je možno uvažovat o potřebě přibližně 1 600 m2 
solárních kolektorů. Z této plochy kolektorů (při výrobě 420 kWh/rok) se dá vyrobit celkem 
672 000 kWh energie ročně, což je 2 420 GJ/rok. 

U budov  terciárního sektoru je potenciál využití sluneční energie pro výrobu tepla, konkrétně 
pro ohřev TV v rozsahu přibližně 25 % stávající spotřeby. Náhradou stávajících zdrojů ohřevu 
TV ohřevem solárními kolektory lze do roku 2028 uvažovat s technickým potenciálem ve 
výši 2 775 GJ. 

Energetický přínos využití solární tepelné energie z hlediska energetické bilance města 
Rožnov pod Radhoštěm není příliš významný. Řádově se může jednat o několik desítek či 
stovek instalací, což představuje energetický přínos několika stovek GJ ročně. 
 

4.2.6        Posouzení ekonomického potenciálu  
 

Ekonomický potenciál je možné hodnotit z pohledu ekonomické návratnosti ohřevu TV 
solárním teplem (případně pro přitápění). V závislosti na zvoleném technickém řešení a 
použitém typu kolektorů, příp. dalších zařízeních (solární zásobník TV, regulace) se může 
cena tohoto solárního systému pro ohřev TV s nuceným oběhem pohybovat u rodinného 
domu  cca 60 – 100 000,- Kč (vč.DPH). Při energetickém přínosu cca 8 GJ/rok je prostá 
návratnost tohoto solárního systému pro ohřev TV kolem 20 roků, což není bez možnosti 
získání dotační podpory ekonomicky zajímavé. 

Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům a následně dlouhé době návratnosti vložené 
investice je tedy využití solární tepelné energie vhodné bez dotační podpory pro vyšší 
příjmové skupiny obyvatel nebo pro vysoce environmentálně uvědomělé občany.  
 

4.2.7 Vytipování prioritních oblastí pro realizaci projek tů  
 

Využití solární tepelné energie může být vhodným doplňkovým zdrojem tepla, zejména pro 
ohřev teplé užitkové vody (TV), spíše výjimečně pro přitápění a musí být součástí 
bivalentního zdroje s dalším doplňkovým zdrojem tepla. Tedy nejlépe v kombinaci se 
stávajícím elektrickým či plynovým ohřevem TV, dodávkou tepla z CZT nebo s moderními 
kotli s vysokou účinností a automatickým provozem (i kotli na spalování dřeva, dřevních 
pelet nebo briket) případně s tepelným čerpadlem. 

Nejvhodnějšími a v současné době běžně realizovatelnými aplikacemi solárních tepelných 
systémů je: 

• ohřev TV v rodinných domech – pro ohřev TV je možné využít plochých nebo 
vakuových solárních kolektorů. Z technického hlediska je nejvhodnější využití tam, 
kde je v současné době využívána k ohřevu TV elektřina. Použití solárního ohřevu 
TV v bytových domech je omezeno vysokými pořizovacími náklady, 

• ohřev TV ve veřejných a soukromých objektech terciárního sektoru – využívání 
solárních systémů pro ohřev TV je vhodné zejména tam, kde je stálá nebo zvýšená 
poptávka po TV v letním období (rekreační a ubytovací zařízení, penziony, 
autokempy). Naopak u školských zařízení bez provozu v období letních prázdnin je to 
nevhodné, 

• ohřev bazénové vody (v případné kombinaci s ohřevem TV) – potenciální 
možnost využití solárních systémů pro ohřev TV a bazénové vody ve venkovních 
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bazénech existuje ve sportovně rekreačních zařízeních. Na městském koupališti bylo 
již realizováno (viz kap. 4.2.2), 

• aplikace teplovzdušných solárních systémů  - pro ohřev vzduchu pro přitápění, 
sušení zemědělských plodin a především biomasy (viz kap. 4.7.6). 

 

Prioritní sektory pro využití potenciálu solární tepelné energie jsou zejména: 

� individuální zástavba rodinných domů v oblastech bez plynofikace a zásobování 
teplem z CZT 

� podnikatelský a veřejný sektor – v omezené míře pouze menší aplikace 
 

Realizace projektů na realizaci solárních tepelných kolektorů v rodinných domech a bytech 
realizované nepodnikajícími fyzickými osobami jsou podporovány v rámci Státního programu 
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008. Podpora je ve 
výši maximálně 30 % investičních nákladů a maximálně 60 tis. Kč. 

Projekty využití solární tepelné energie ve veřejných objektech jsou přijatelné pro podporu 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013: oblast podpory 3.1 – Výstavba 
nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro 
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. 

Dále jsou projekty využití solární tepelné energie v rámci podnikatelských subjektů přijatelné 
pro podporu v rámci programu EKO – ENERGIE operačního programu Podnikání a inovace 
2007 – 2013. 

 

4.3 Potenciál slune ční energie pro výrobu elektrické energie    

4.3.1 Přírodní podmínky a p ředpoklady pro využití potenciálu  
 

Z hlediska přírodních podmínek jsou výchozí podmínky pro využití potenciálu sluneční 
energie pro výrobu elektrické energie stejné jako pro solární tepelné systémy (viz kap. 4.2.1). 
 

4.3.2 Stávající stav využití potenciálu slune ční energie pro výrobu elektrické energie  
 

Na území města Rožnov pod Radhoštěm je v současné době v terciárním sektoru 
nainstalováno 8 demonstračních solárních fotovoltaických systémů pro výrobu elektrické 
energie (0,2 kWe - základní školy a 1,2 kWe - střední školy). V sociálním zařízení Domova 
Kamarád je nainstalován fotovoltaický systém pro výrobu elektrické energie o výkonu 2,7 
kWe. Pohyblivý demonstrační tracker 0,2 kWe je na budově výrobce FV článků – fy Solartec. 

 
 

Obrázek 2: Aplikace solárních článků pro výrobu elektrické energie – sociální zařízení Domov Kamarád 
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4.3.3 Technické p ředpoklady pro využití potenciálu  
 

V současné době mají běžně používané polykrystalické nebo monokrystalické solární 
fotovoltaické články účinnost 12 až 20 %, i když v laboratořích byly již vyvinuty články s 
účinností až 28 %. Na obrázku je znázorněn odhad produkce z jednoho metru fotovoltaického 
panelu během roku pro podmínky v Rožnově pod Radhoštěm. Výsledné hodnoty jsou určeny 
pro solární článek orientovaný na jih pod úhlem 45° a účinnostech 12 a 20%. 
 

Graf 2: Odhad produkce fotovoltaického panelu během roku pro podmínky Rožnova p.Radh. 

 
S využití fotovoltaických článků bylo dosud v ČR uvažováno převážně pro demonstrační 
účely (označení dopravního značení, parkovací automaty, mobilní zařízení a objekty 
nepřipojitelné k veřejné síti). Po přijetí zákona o OZE č.180/2005 Sb. a nastavení vysokých 
výkupních cen (přes 13,- Kč/kWh) nastal obrovský boom a v současné době se uvádí do 
provozu několik solárních elektráren s výkony 1 – 3 MW. 

Solární fotovoltaická zařízení lze umístit na střechy či fasády objektů, v těchto případech však 
nelze dosáhnout vysokých instalovaných výkonů (max. desítky kW). Pro vyšší výkony v řádu 
stovek kW nebo jednotek MW je nutno pro solární fotovoltaické elektrárny vyhradit vhodný 
pozemek o ploše v řádu až několika hektarů, na který je možno umístit rozsáhlejší plochy 
fotovoltaických panelů a jejich příslušenství. 

Jsou-li standardní stavební prvky pro realizaci pláště budovy vybaveny solárními články, získává 
tak budova novou dimenzi. Část své běžné energetické spotřeby je schopná krýt z vlastní 
produkované energie. Jako příklad fotovoltaiky integrované do budov uvádíme střešní 
integrovaný fotovoltaický systém pro ploché střechy („fotovoltaická fólie“). 

Obrázek 3: Příklady fotovoltaiky integrované do budov – rovné  střechy 
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4.3.4 Kritéria pro výb ěr vhodných lokalit  
 

Při výběru lokality pro realizaci fotovoltaického systému se daleko více než vlastní územní  
lokalizace sleduje, zda jsou splněna následující kritéria: 

• orientace ploch na jih s mírným odklonem na západ (8 – 15°), kdy lze nejlépe využít 
energii zapadajícího slunce, 

• celodenní osvit sluncem bez stínících překážek (maximum výkonu kolem 14 hod.), 
• umístění fotovoltaického článku na šikmou nebo rovno střechu s optimálním sklonem 

30 – 40° pro celoroční provoz, 60 – 90° pro zimní provoz, 
• mobilní charakter spotřeby (maringotky, karavany apod.) nebo vysoké náklady na 

zabezpečení dodávky elektřiny z veřejné sítě (rekreační chaty, parkovací automaty aj.) 
– nákladné výkopové práce, 

• možnost zabezpečení fotovoltaických aplikací proti poškození nebo krádeži, 
• nízký a pokud možno stálý příkon elektrických spotřebičů napájených z těchto 

systémů. 
Solární fotovoltaický zařízení připojovaná do sítě lze umístit na střechy či fasády obytných, 
administrativních či komerčních objektů. V těchto případech se bude jednat o nižší 
instalované výkony (max. desítky kW). Větší fotovoltaický výkony lze realizovat jak na 
volných plochách, tak na plochých střechách větších budov s dostatečnou statickou únosností. 
Nevýhodou fofovoltaických systémů je jejich značná investiční náročnost a poměrně značná 
náročnost na zabranou plochu vzhledem k dosažitelnému výkonu (cca 3 – 3,5 ha na 1 MWp 
výkonu).  
 

4.3.5 Posouzení využitelného potenciálu  
 

Na katastrálním území Rožnova pod Radhoštěm nejsou k dispozici dostupné pozemky pro 
realizaci větších fofovoltaických elektráren. Tuto skutečnost potvrzuje i výrobce 
fofovoltaických panelů – fa SOLARTEC. Na území města je reálné uvažovat spíše 
s umístěním fofovoltaických panelů na budovy. Využitelný potenciál do roku 2028 se 
odhaduje na zhruba 600 kWp instalovaného výkonu s přínosem cca 2 000 GJ/rok. 
 

4.3.6        Posouzení ekonomického potenciálu  
 

Po přijetí zákona o OZE č.180/2005 Sb. a nastavení výkupní ceny pro elektřinu z fotovoltaiky 
ve výši 13,20 Kč/kWh v roce 2006 začala být solární fotovoltaická zařízení připojená do sítě 
v řadě případů ekonomicky návratná. Pro rok 2008 se pevná výkupní cena pohybuje kolem 
13,48 Kč/kWh a tzv. zelený bonus ve výši 12,65 Kč/kWh. Vzhledem ke klesajícím cenám 
technologie se u větších instalací pohybuje návratnost investice do fofovoltaických elektráren 
mezi 9 a 12 lety. 

4.3.7 Vytipování prioritních oblastí pro realizaci projek tů 
 

Výroba elektrické energie z fofovoltaických článků je podporována zvýhodněnou výkupní 
cenou nebo zeleným bonusem dle zákona č.180/2005 Sb. a záruka podpory pro tuto výrobu 
byla novelou vyhlášky č.475/2005 prodloužena z 15 na 20 let. 

Projekty využití solární fotovoltaiky ve veřejných objektech jsou přijatelné pro podporu 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013: oblast podpory 3.1 – Výstavba 
nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro 
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Podpora je limitována na 
20% způsobilých výdajů a maximálně do výše 200 000 €. 
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Dále jsou projekty solární fotovoltaiky v rámci podnikatelských subjektů přijatelné pro 
podporu v rámci programu EKO – ENERGIE operačního programu Podnikání a inovace 2007 
– 2013, ale vzhledem k nastaveným prioritám programu je šance na získání podpory velmi 
nízké. 

Pro vysokou investiční náročnost je realizace projektů v této oblasti vhodná spíše pro 
podnikatelské subjekty, než pro realizaci fyzickými osobami nebo veřejnými institucemi. 

 
 4.4    Potenciál energie v ětru  
 

4.4.1 Přírodní podmínky a p ředpoklady pro využití potenciálu    

Pro využití energie větru nejsou na území města Rožnov pod Radhoštěm vhodné podmínky, 
protože zde nejsou splněny základní technicko-ekonomické podmínky – minimální průměrná 
roční rychlost větru 5 m/s. Podle větrných map ČR se pohybuje tato hodnota mezi 3 a 4 m/s, 
což neumožňuje využití větrné energie. Jediná fungující větrná elektrárna ve Zlínském kraji je 
na Sv. Hostýnu. Samotná elektrárna je vybudována v blízkosti vyhlídkové věže a vzrostlých 
stromů, které mají nepříznivý vliv na lokální  proudění vzduchu (průměrná roční rychlost 
větru je zde 5,9 m/s). 
 

4.4.2 Kritéria pro výb ěr vhodných lokalit  
 

Základním kritériem pro výběr vhodné lokality pro realizaci větrné elektrárny je minimální 
průměrná roční rychlost větru 5 m/s. Z níže uvedené větrné mapy je zřejmé, že území města 
Rožnova nesplňuje toto základní kritérium. Dalším kritériem je umístění lokality z hlediska 
ochrany přírody a stanovisko CHKO Beskydy je jednoznačně negativní. 
  

Obrázek 4: Větrná mapa ČR  

 
 

Zdroj: ČHMÚ – Atlas podnebí ČR 

4.4.3 Vhodné technologie  
 

Pro využití energie větru jsou u nás vhodné veškeré standardní větrné elektrárny 
s horizontální osou rotace konstruované pro aplikace ve vnitrozemí. Za přiměřený výkon pro 
tyto aplikace lze považovat výkon do 1,6 – 2 MW. Z hlediska spolehlivosti a dostupnosti 
stavebních mechanismů v zimním období jsou vhodné především bezpřevodovkové motory se 
synchronními generátory.  
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4.4.4 Využitelný potenciál v ětrné energie  
 

Na území města Rožnov pod Radhoštěm není reálné využití větrné energie ve velkých 
větrných elektrárnách z těchto důvodů: 

• neexistence splnění základní podmínky pro ekonomický provoz, tzn. minimální 
průměrné roční rychlosti větru 5 m/s, 

• celé katastrální území města spadá pod ochranné pásmo CHKO Beskydy. 
 

Energetický přínos využití větrné energie z hlediska energetické bilance města Rožnov pod 
Radhoštěm není v současné době žádný a nebude ani v budoucnu. 
 

4.4.5 Připravované zám ěry využití v ětrné energie  
 

Na území města Rožnov pod Radhoštěm není reálné využití větrné energie a nepřipravují se 
žádné realizační projekty. 
 

4.4.6 Vytipování prioritních oblastí pro realizaci projekt ů 
 

Vzhledem k neexistenci potenciálu využití větrné energie nebyly vytipovány žádné prioritní 
oblasti pro realizaci projektů v této oblasti. 

 

4.5 Potenciál využití vodní energie  
 

4.5.1 Přírodní podmínky a p ředpoklady pro využití potenciálu  
 

Územím města Rožnova pod Radhoštěm protéká řeka Rožnovská Bečva. Vyhodnocení 
hydroenergetického potenciálu v Rožnově pod Radhoštěm vychází z podrobné analýzy 
provedené v rámci zpracování ÚEK Zlínského kraje a na základě místního šetření.   

 

4.5.2 Stávající stav využití potenciálu vodní energie  
 

Na Rožnovské Bečvě v katastru Prostřední Bečvy je umístěna malá vodní elektrárna (MVE) o 
celkovém výkonu 16 kWe. Na jezu na říčním km 3,8 Rožnovské Bečvy je v současné době 
provozována malá vodní elektrárna na území města Valašské Meziříčí o výkonu 77 kWe. 
Další MVE se nachází v části Hamry města Zubří. Tato MVE se jmenovitým výkonem 7,5 
kWe je napájena náhonem z Rožnovské Bečvy. 
 

4.5.3 Vhodné technologie použitelné v regionu  
 
Malé vodní elektrárny jsou dimenzovány do výkonu 10 MWe. MVE je vhodné provozovat 
zejména v těch lokalitách, kde již v minulosti byla vodní energie využívána (hamry, mlýny 
apod.). V regionu Rožnovské Bečvy se využívají a jsou vhodné pro využití především 
průtočné MVE (využívající přirozený průtok) a nízkotlaké se spádem do 20 m. Vhodné jsou 
MVE s náhonem, Francisovou nebo Bánkiho turbínou a asynchronním generátorem.  
 

4.5.4 Využitelný potenciál vodní energie  
 

Na základě dostupných údajů z Povodí Moravy, pod které Rožnovská Bečva patří, dále 
databází SFŽP a SME, a.s. a na základě konzultací s odborníky lze reálně předpokládat, že na 
území města Rožnova pod Radhoštěm lze na nevyužitých jezech Rožnovské Bečvy realizovat 
v budoucnosti MVE o výkonu 50 – 80 kWe, dosažitelná výroba el. energie cca 1 400 GJ/rok. 
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Energetický přínos využití vodní energie z hlediska energetické bilance města Rožnov pod 
Radhoštěm není v současné době žádný a i budoucnu bude zcela zanedbatelný. 
 

4.5.5 Vytipování prioritních oblastí pro realizaci projekt ů 
 

Vzhledem k velmi omezenému potenciálu využití vodní energie nebyly pro realizaci projektů 
vytipovány prioritní oblasti, ani formulována konkrétní opatření. Dostupný potenciál může 
být využit v rámci případného podnikatelského záměru. 
Projekty malých vodních elektráren v rámci podnikatelských subjektů přijatelné pro podporu 
v rámci programu EKO – ENERGIE operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013, 
a patří k nastaveným prioritám programu. Je šance na získání podpory. 

 

4.6 Potenciál biomasy pro výrobu bioplynu  

  
4.6.1 Využitelný potenciál bioodpadu ze zahrad  

 

V souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. (§ 10 písm. b)) je biologicky rozložitelným odpadem 
(BRO) jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu. Mezi 
biologicky rozložitelné odpady patří zejména komunální BRO, zemědělské, zahradnické a 
lesnické BRO, BRO z potravinářského průmyslu, průmyslu papíru a celulózy, ze zpracování 
dřeva, z kožedělného a textilního průmyslu, papírové a dřevěné obaly, čistírenské a 
vodárenské kaly. Komunální odpady tvoří v Rožnově pod Radhoštěm a okolních obcích 
nejvýznamnější skupinu odpadů. 

Odhad využitelného potenciálu bioodpadů ze zahrad a sadů ve formě čerstvé trávy byl 
proveden za předpokladu produkce 150 m3/ 1 tuna a výhřevnosti bioplynu 18 MJ/ m3. Sběrem 
se dá získat maximálně 50 % celkového potenciálu produkce biomasy. 

Tabulka 6: Odhad využitelného energetického potenciálu odpadní biomasy ze zahrad v ORP Rožnov p.R. 

 

Územní útvar Celková výměra (ha) Využitelný potenciál biomasy 
(t/rok) 

Energeticky využitelný potenciál 
biomasy (GJ/rok) 

  zahrady sady zahrady             
50 % plochy 

sady                         
20 % plochy 

zahrady             
30 % plochy 

sady                         
20 % plochy 

    

  

   

Dolní Bečva 37 0 37 0,0 100 0 

Horní Bečva 40 1 40 0,6 108 2 

Hutisko - Solanec 47 2 47 1,2 127 3 

Prostřední Bečva 14 3 14 1,8 38 5 

Rožnov p. R. 154 33 154 19,8 416 53 

Valašská Bystřice 23 2 23 1,2 62 3 

Vidče 54 4 54 2,4 146 6 

Vigantice 24 4 24 2,4 65 6 

Zubří 106 6 106 3,6 286 10 

MR Rožnovsko 499 55 499 33 1 348 88 

CELKEM  532 t/rok 1 436 GJ/rok 
 

Pozn.: Výhřevnost 2,7 GJ/t, sklizeň 2 t/ha               Zdroj: Vlastní výpočet Enviros 
 

Energetický potenciál odpadní biomasy ze zahrad (cca 50 % celkové rozlohy) a sadů (20 % 
celkové rozlohy) na území samotného města Rožnov pod Radhoštěm je poměrně malý, ale při 
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zahrnutí okolních obcí z Mikroregionu Rožnovsko se jeví již jako významnější. Celkový 
potenciál pro využití odpadní biomasy ze zahrad a sadů pro využití v bioplynových stanicích 
představuje 1 436 GJ. 

V případě záměru výstavby bioplynové stanice v MR Rožnovsko by bylo možné využít 
zelené biomasy ze zahrad a sadů jako jednoho ze vstupů do tohoto zdroje. 
 

4.6.2 Využitelný potenciál kal ů z ČOV 
 

V čističce odpadních vod v katastru Zubří, kde je modernizovaná ČOV v rámci projektu 
„Čistá Bečva 1“ a kde je prováděno čištění odpadních vod pro město Rožnov pod Radhoštěm 
jsou kaly využívány k produkci bioplynu pro kogenerační jednotku, jež je součástí ČOV. Dle 
sdělení společnosti VaK Vsetín je zde produkováno přibližně 500 m3 bioplynu denně při 
průměrné výhřevnosti 21,6 MJ/m3. Veškerá vyrobená elektrická energie je využita pro vlastní 
spotřebu (pro pohon technologických zařízení ČOV). Celkové množství vyprodukované 
elektrické energie je 1 080 MWh, tzn. 3 900 GJ ročně. 

Obrázek 5: Zásobník bioplynu na ČOV Zubří 
 

 
  

4.6.3 Využitelný potenciál biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu  
 

Energeticky využitelné – na produkci bioplynu v bioplynové stanici – jsou odpady z 
velkoobjemového odpadu. Separovaný papír je z environmentálního hlediska lepší 
recyklovat. Významnou část směsného komunálního odpadu tvoří bioodpad, který v případě 
jeho vyseparování (buď na úrovni jednotlivých domácností, nebo např. při mechanicko-
biologické úpravě, která na území města Rožnov pod Radhoštěm neexistuje) ze směsného 
komunálního odpadu může tvořit také významnější zdroj energie.  

Energeticky využitelné odpady z tržišť (1,1 t/rok), odpady z kuchyní (9,4 t/rok) a 
velkoobjemový papír (943,8 t/rok) by byly využitelné pro produkci bioplynu v bioplynové 
stanici. Separovaný papír je však z environmentálního hlediska mnohem výhodnější 
recyklovat. Potenciál z BRO komunálního odpadu by byl v ročním objemu 10,5 tun, což je 
z energetického hlediska naprosto zanedbatelné. 

Vzhledem k tomu, že veškerý směsný komunální odpad z území města i celého ORP Rožnov 
pod Radhoštěm se nezpracovává ani neukládá na tomto území, není tento potenciál využitelný 
pro energetické účely. V budoucnosti by po vyřešení problematiky skladování a třídění mohlo 
být uvažováno i s jeho energetickým využitím. 
 

4.6.4 Využitelný potenciál biologicky rozložitelného odpadu z pr ůmyslu  
 

Odbor životního prostředí města Rožnov pod Radhoštěm vede evidenci produkovaného 
množství odpadu na území obcí v ORP Rožnov pod Radhoštěm. Data jsou poskytována 



 

ÚEK města Rožnov p/ Radhoštěm, Příloha 2 závěrečné zprávy ENVIROS, s.r.o., Ing. Zdeněk Štekl, 2009 18 

souhrnně za celé území tohoto ORP. Celková produkce odpadů, které mohou určitý podíl 
biologicky rozložitelné složky, tedy činila v roce 2007 celkem 2 311 tun. Po odečtení kalů 
z čištění komunálních a průmyslových odpadních vod, papírových a dřevních obalů a odpadů 
z dřevovýroby zůstane k dispozici množství 507 tun. Toto množství tvoří celkový potenciál 
BRO. Pokud by veškeré množství výše uvedeného bioodpadu bylo použito na výrobu 
bioplynu, je energetický potenciál roven 912GJ/rok. 
 

4.6.5 Využitelný energetický potenciál trvalých travních porost ů 
 

Trvalé travní porosty představují v Mikroregionu Rožnovsko s rozlohou takřka 4,66 tis. ha, tj. 
67,5 % zemědělské půdy. Asi 50 % rozlohy travních porostů je alokováno do horské části 
oblasti. Využívání travních porostů probíhá v horské části převážně extensivně pastvou 
masného skotu s jen menším podílem skotu dojeného. V údolí převažuje naopak chov dojnic. 
Na základě průzkumu bylo odhadnuto současné množství nevyužité hmoty na 10 %, při 
rozpětí dosahujícím 0 – 50 %. Podíl kolísá jak mezi jednotlivými oblastmi vzhledem k 
citlivosti trav na sucho. V budoucnosti je pravděpodobné další zvyšování podílu nevyužité 
hmoty.  
 

Tabulka 7: Odhad využitelného energetického potenciálu odpadní biomasy z luk v ORP Rožnov p.R.   

Územní útvar 
  

Celková výměra  
louky (ha) 

Využitelný potenciál biomasy 
(t/rok) 

louky             10 % rozlohy 

Energeticky využitelný potenciál 
biomasy (GJ/rok) 

louky                10 % rozlohy 
   

 

 

 Dolní Bečva 252 50 657 

 Horní Bečva 962 192 2 496 

 Hutisko - Solanec 572 114 1 489 

 Prostřední Bečva 443 88 1 150 

 Rožnov p. R. 670 134 1 742 

 Valašská Bystřice 774 154 2 008 

 Vidče 342 68 890 

 Vigantice 176 35 455 

 Zubří 471 94 1 229 

MR Rožnovsko 4 662 931 12 116 
 

Pozn.: Čerstvá tráva – sklizeň 2 t/ha louky                                                         Zdroj: Vlastní výpočet 
 

Pro provoz bioplynové stanice s výkonem 250 kWe je potřeba vstupu travní biomasy (vedle 
kukuřice) minimálně 1 400 tun. Tento předpoklad není v současné době rámci Mikroregionu 
Rožnovsko splněn. 

Tabulka 8: Potenciál produkce bioplynu z travní biomasy 

Produkce (t) Produkce bioplynu (tis. m3) Potenciál produkce energie (GJ) 

931 372 6 696 
Zdroj: Vlastní výpočet 

 

 

4.6.6 Posouzení ekonomického potenciálu  
 

Přijetím zákona o OZE č.180/2005 Sb. a zejména Cenového rozhodnutí ERÚ č.8/2008, 
kterým se stanovuje výkupní cena elektřiny pro rok 2009 vyráběné v bioplynových stanicích 
využívajících biomasu pěstovanou v zemědělství (kukuřice, senáž) na 4,125 Kč/kWh a 
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dostupnost dotací z Programu rozvoje venkova, OPPI a OPŽP podstatně zlepšilo ekonomiku 
bioplynových stanic a zájem o jejich výstavbu. Investiční náklady na výstavbu bioplynové 
stanice se pohybují v rozmezí mezi 70 – 120 tis. Kč / 1 kWe. 
 

4.6.7 Vytipování prioritních oblastí pro realizaci projekt ů 
 

V současné době nejsou vytvořeny v rámci Mikroregionu Rožnovsko základní podmínky pro 
realizaci bioplynové stanice – nízký potenciál travní biomasy a žádné plochy pěstované 
kukuřice.  

 

4.7 Potenciál biomasy využitelné pro spalování  
 
 

Pro spalování lze využívat biomasu lesní, dřevní odpad z dřevozpracujícího průmyslu a 
biomasu ve formě rostlinných zbytků ze zemědělství nebo údržby pozemků. 
 

Tabulka 9: Shrnutí - přehled potenciálních producentů a produktů podle druhu biomasy 
 

Druh biomasy Potenciální producenti 
(skupiny) 

Potenciální produkty 
(možné druhy paliva) 

Odpadní biomasa   
- lesnická Vlastníci či uživatelé lesů, lesní a.s. Štěpka, palivové dřevo 

- odpad z pil Pilařské provozy Peletky, brikety, štěpka 

- odpad ze zpracovatelského průmyslu 
Podniky v dřevozpracujícím 
průmyslu 

Peletky, brikety, štěpka 

- zemědělský odpad 
Vlastníci či uživatelé půdy, 
zemědělské podniky 

Sláma olejnin a obilovin, tráva, 
bioplyn 

- bioodpad z údržby obecních               
  a soukromých pozemků 

Obce, vlastníci či uživatelé pozemků  
Štěpka, tráva 

Energetické dřevo Vlastníci či uživatelé lesů, lesní a.s. Štěpka, palivové dřevo 

Cíleně pěstovaná biomasa   
- rychle rostoucí dřeviny (topol,  
  vrba,…) 

Vlastníci či uživatelé půdy, 
zemědělské podniky 

 
Štěpka, palivové dřevo 

- energetický les Vlastníci či uživatelé lesů, lesní a.s.  
Štěpka, palivové dřevo 

- energetické rostliny (šťovík, konopí,  
  laskavec, ….) 

Vlastníci či uživatelé půdy, 
zemědělské podniky 

Biobrikety, peletky, řezanka, 
lisované balíky, bioetanol, 
bioplyn 

- tradiční plodiny (obilí, kukuřice, …) Vlastníci či uživatelé půdy, 
zemědělské podniky 

Biobrikety, peletky, řezanka, 
lisované balíky bioetanol, 
bioplyn 

Zdroj: schéma Enviros 

4.7.1 Využitelný potenciál  
 

Pro energetické využití biomasy je použitelná veškeré zbytková biomasa z dřevozpracujícího 
průmyslu, lesního hospodářství, ze zemědělství, z údržby městské zeleně, okolí komunikací, 
vodních toků, apod. Zjištění potenciálu biomasy pro energetické účely je rozhodujícím 
prvkem pro posouzení, zda může být na území města, příp. mikroregionu tento potenciál 
využíván, jaká je jeho technická a ekonomická dostupnost. Dále musí být identifikováno 
několik klíčových faktorů, které charakterizují úspěšné projekty využití biomasy: 

• možnost garance dlouhodobých dodávek paliva  
• cena paliva v nižším cenovém pásmu  
• existující poptávka po ekonomicky efektivním uplatnění biomasy pro výrobu tepla  
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• relativně vysoká současná cena tepla  
• technologie, která má být nahrazena je zastaralá a nepříznivá životnímu prostředí 

Využitelnost potenciálu biomasy je limitována především náklady, za které lze tuto biomasu 
realizovat u odběratelů. Je patrné, že na jedné straně je možné za relativně dostupnou cenu 
získat malý potenciál biomasy, zatímco za vysokou cenu je již dostupný značný potenciál z 
energetických plodin. 

Graf 3: Průměrné náklady na biomasu v ČR 

 

        

              Zdroj: J.Szomolányiová - Náklady a potenciál využití biomasy v ČR 
 

Dřevozpracující průmysl zaznamenal v uplynulém období významné změny. Většina malých 
výrobců řeziva po krátké době zkrachovala. V současné době zbylo v Mikroregionu 
Rožnovsko v provozu několik málo pil a zpracovatelů řeziva. Celostátně probíhá významná 
koncentrace, která je charakterizována např. výstavbou nové pily návazně na celulózku v 
Paskově, kterou provozuje rakouská firma Mayr-Meinhof Holz na kapacitu 800 000 plm 
kulatiny. V návaznosti na vznikající dřevní odpad z pily (hobliny, piliny) byla v areálu pily 
vybudována nová peletárna s kapacitou více než 100 000 tun pelet ročně. Z této produkce 
však jde téměř 100 % na vývoz. V budoucnu by se však měla pletárna orientovat především 
na tuzemský trh. 

Mezi největší dodavatele dřeva v Mikroregionu Rožnovsko patří v současnosti např. Státní 
lesy ČR, Lesní správa Rožnov p.Radh. a Městské lesy Rožnov p.Radh. Další soukromí 
zpracovatelé jsou na velmi nízkých zpracovávaných objemech. 

Jak vyplývá z výsledků průzkumu v Mikroregionu Rožnovsko, všechny podniky produkující 
v současné době odpad využitelný jako odpadní biomasa, tento také okamžitě předávají dále 
pro další zpracování, či jej zpracovávají samy. Nejčastěji bývá využíván buď přímo pro 
vytápění areálů či pro výrobu briket nebo peletek v sousedních mikroregionech.  

Vzniklá situace – neexistence přebytečné a tudíž obchodovatelné odpadní biomasy je tak 
jedním z faktorů zabraňujících vytvoření fungujícího trhu s biopalivy. 

Využití odpadních surovin ze zemědělství a lesnictví pro energetickou konverzi zatím brání 
vysoká pořizovací cena takto vzniklé energie v konkurenci se zdroji klasickými.  
Samotné dřevo určené přímo pro energetické zpracování ve větším měřítku, jako 
plnohodnotná komodita na trhu se dřevem u nás zatím ještě neexistuje.  
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Samostatnou kapitolou je zakládání a pěstování plantáží rychlerostoucích dřevin. Tato 
technologie se jeví do budoucna jako jedna z nadějných možností, ale v současnosti zápasí se 
stejným problémem jako lesnictví či zemědělství a tím jsou vysoké pořizovací a provozní 
náklady ve srovnání s klasickými zdroji. 

Půdy na území mikroregionu nejsou příliš úrodné, čímž je určena struktura zdejší zemědělské 
produkce. Z živočišné výroby převládá pastevní chov skotu, většinou jalovic a masných 
plemen, rozvinutý je také chov ovcí a drůbeže. V rostlinné výrobě mají největší význam 
pícniny a nenáročné obiloviny.  

V současné době je patrný odklon od intenzivního zemědělství zatěžujícího životní prostředí, 
zvyšuje se význam zemědělství jako nástroje pro údržbu krajiny.  

Lesnictví je důležitým odvětvím nejen z hlediska ekonomického, ale především z důvodu 
dopadu lesnických aktivit na ekologickou stabilitu krajiny. V lesích mikroregionu převládají 
jehličnany. Lesní pozemky zaujímají 58,3 % rozlohy mikroregionu. Význam lesnictví se 
ukázal také při povodních roku 1997. Jsou proto realizována opatření vedoucí ke zvýšení 
retenčních schopností lesů (např. vhodnější výběr dřevin, opravy lesních toků atp.). Cílem 
těchto opatření je kromě zvýšení retenční schopnosti lesních porostů také snížení erozní síly 
vodních toků v mikroregionu, tzn. zpomalení degradace půdního fondu a snížení zanášení 
retenčních nádrží a dolních toků řek.  

V oblasti Mikroregionu Rožnovsko je druhý nejvyšší podíl lesní půdy v kraji, představuje 
58,3 % rozlohy správního obvodu. Podíl zemědělské půdy tvoří necelých 32 %.  
 

Graf 3:   Struktura druhů pozemků v ORP Rožnov p.Radh. 

 

 

Zdroj: ČSÚ, KR Zlín. Stav k 1.3.2003. 
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Tabulka 10:  Využití ploch v mikroregionu Rožnovsko 
 
 

Územní útvar Celkem Země- v tom Nezemě- v tom 
  výměra dělská orná zahrady sady louky dělská lesní vodní zastav. ostatní 
    půda  půda      půda   plochy plochy plochy 

                        

 Dolní Bečva 2 005 405 116 37 0 252 1 600 1 373 26 21 180 
 Horní Bečva  4 241 1 144 141 40 1 962 3 097 2 786 35 38 238 
 Hutisko –  
 Solanec 2 992 831 210 47 2 572 2 161 1 900 12 20 229 
 Prostřední  
 Bečva 2 345 595 136 14 3 443 1 750 1 500 25 20 204 
 Rožnov p. R. 3 947 1 408 551 154 33 670 2 540 1 936 36 131 438 
 Valašská  
 Bystřice 3 597 963 163 23 2 774 2 634 2 334 18 23 259 
 Vidče 1 179 69 292 54 4 342 486 370 6 21 90 
 Vigantice 764 398 194 24 4 176 366 288 4 9 65 
 Zubří 2 839 1 108 524 106 6 471 1 731 1 442 38 42 209 
MR Rožnovsko 23 909 6 921 2 327 499 55 4 662 16 365 13 929 200 325 1 912 

Zdroj: ČSÚ, KR Zlín. Stav k 1.3.2003. 

Graf  4: Využití půdy v MR Rožnovsko 
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Pozn.: Graf byl převzatý ze statistických údajů ČSÚ pro Zlínský kraj, kde jsou v univerzální legendě uvedeny i 
vinice (typické pro jižní oblasti Zlínského kraje). Vzhledem k převzetí grafu s uvedením zdroje nelze legendu 
upravovat. V žádné obci MR Rožnovsko nejsou vinice v grafu uvedeny (fialová barva). 
 

4.7.2 Stávající stav využití potenciálu biomasy  
 

V současné době je dřevo v různých formách používáno pro vytápění především v sektoru 
bydlení, a to u rodinných domů. Z důvodu nárůstu ceny zemního plynu došlo od roku 2001 
(šetření SLDB) do roku 2007 k téměř 50 %-nímu nárůstu spotřeby dřeva pro vytápění v RD 
na úkor zemního plynu. V současné době se využívá potenciál biomasy na vytápění a ohřev 
TV v bytovém sektoru (rodinné domy) v úrovni 31 794 GJ/rok, v terciárním sektoru v úrovni 
796 GJ/rok (kotelna Rožnovská travní semena, s.r.o.) a v sektoru zemědělství v úrovni 6 048 
GJ/rok (sušení dřevních produktů s využitím dřevního odpadu - pilin). 
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4.7.3 Využitelný energetický potenciál cílen ě pěstované biomasy  
 

       Sláma ze zemědělské produkce 
V Mikroregionu Rožnovsko je oráno 2.327 ha (přes 33% celkové výměry zemědělské půdy). 
Vzhledem k omezeným osevním plochám obilí lze kalkulovat se získáváním slámy jako 
odpadu ze zemědělské prvovýroby jen minimálně, neboť dostupných by bylo maximálně 8 – 
10 % slámy. 

Pokud by byly rostliny poskytující slámu (obilniny, řepka) pěstovány na 40 % orné plochy, tj. 
930 ha, dostupná sláma pro energetické využití by byla z plochy maximálně 690 ha. Celkovou 
průměrnou produkci slámy po průzkumech odhadujeme ve výši 1,2 t/ha, a množství slámy 
využitelné pro energetické účely proto tedy jen mírně překračuje 831 tun/rok, což je 
z hlediska velikosti hodnoceného území poměrně malé množství, avšak z hlediska potenciálu 
mikroregionu se jedná o dobrý potenciál. Technicky dostupný potenciál pro energetické 
využití slámy představuje cca 11 634 GJ/rok. 

   Seno 

Uvažujeme, že ze současné rozlohy luk (celkem 4.662 ha) je reálné získat seno pro 
energetické účely z plochy cca 10 % (výnos se odhaduje na 0,8 t/ha). Celkem je možné 
očekávat výnos sena v oblasti MR Rožnovsko 373 tun/rok. Při využití energetických odrůd 
trav na 10 % rozlohy luk (výnos se odhaduje na 4 t/ha) by potenciál produkce sena vzrostl na 
1 864 tun/rok, což představuje 24 232 GJ. 

   Rychlerostoucí d řeviny 

Z celkové plochy orné půdy 2 327 m2 je možné využít pro rychle rostoucí dřeviny cca 0,2 % 
půdy, rovněž tak z ostatních ploch, celkově tedy z úhrnu orné půdy a ostatních ploch 1%. 
Kalkulujeme (podle praxí ověřené skutečnosti v Neznašově) výnos do 10 t/ha. Na Rožnovsku 
je možné uvažovat o celkem 47,4 ha využitelných pro rychle rostoucí dřeviny a zisku 474 
tun/rok  biomasy. Technicky dosažitelný potenciál by představoval 4 977 GJ/rok. 

   Ostatní biomasa 

Další možné zdroje biomasy nepředstavují s ohledem na zdroje výše uvedené významné 
množství. Jejich získávání je obtížnější a podléhá mnoha variabilním faktorům. 

Patří mezi ně hmota vznikající jako odpad ze zahrad a sadů, ořezané větve z průklestu 
silničních stromořadí, vyřezávky dřevin z melioračních kanálů a podél vodních toků, materiál 
pocházející z údržby veřejné zeleně a parků. Ostatní zdroje mohou poskytovat biomasu 
vhodnou k pálení, ale její výše je z pohledu ostatních zdrojů nízká a jako taková zatížená 
velkou chybou. Rovněž náklady na přepravu této biomasy (která je značně rozptýlena) jsou 
vysoké v poměru k přepravovanému množství, a v rentabilitě hluboko zaostávají za biomasou 
z lesních porostů a především ze zemědělských ploch, kde je naopak možné dosáhnout za 
určitých podmínek (daných spíše smluvně nežli rozložením zemědělské půdy a přírodních 
faktorů jednotlivých oblastí) vysoké koncentrovanosti potenciálních zdrojů. 

Určitou výjimku by představovaly záměrně pěstované energetické byliny na zemědělské půdě 
( za příklad může sloužit 140 ha technického konopí zkoušeného v ZD v České republice nebo 
více než 1 000 ha energetického šťovíku RUMEX II ). Jejich potenciál je přímo úměrný ploše 
orné půdy a možnostem odbytu jednotlivých komodit. Pokud by zemědělci výhodněji 
zpeněžili jiné nežli dnes pěstované produkty, bezpochyby by měli o jejich pěstování zájem. 
Související problémy – jako je například pořízení odpovídající techniky (která může být i 
značně odlišná od současných standardů) – jsou záležitostí smluvně - obchodní. Je však 
nepochybné, že potenciál oblasti je z tohoto pohledu značný. 

Tato paliva jsou dokonce konkurenceschopná vůči hnědému uhlí, neboť roční produkce 
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sušiny (při odpovídající volbě druhu rostliny a technologie) se pohybuje kolem 10 t/ha. 
Využitelné jsou obilniny, řepka, slunečnice, len olejný, lnička setá, ředkev olejná (rostliny 
jednoleté) nebo topolovka, křídlatka, bělotrn, sléz a podobně (rostliny vytrvalé). Protože 
klimatické ani půdní podmínky nejsou ideálně rozložené, nelze očekávat roční výnos přes 12 
t/ha (pokud by nebyly pro pálení pěstovány obiloviny, které představují vysoce efektivní 
zdroj biomasy). Celkem je tedy možné kalkulovat s tím, že záměrně pěstované energeticky 
využitelné rostliny se při pěstování na odpovídající ploše svojí produkcí vyrovnají všem 
ostatním zdrojům biomasy. 
  

4.7.4 Posouzení ekonomického potenciálu  
 

Cena biomasy pro spotřebitele je rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje možnosti využití 
potenciálu biomasy. Problém pro stanovení ceny některých zemědělských produktů pro 
energetické využití spočívá v tom, že se nejedná o tržní plodiny a není s nimi běžně 
obchodováno (seno, sláma). Proto je cena určena odborným odhadem. 

Tabulka 11: Průměrné tržní ceny biomasy 

Druh biomasy  Cena (Kč/tuna) 

Energetická sláma cena ve vlastním podniku 200 - 500,- Kč / tunu 
 cena na trhu  1 000 – 1 200,- Kč / tunu 
Dřevní štěpka a piliny  nad 1 000,- Kč/tunu 
Stébelniny (obilniny, miscantus, čirok)  1 200 – 2 500,- Kč / tunu 
Štěpka z rychle rostoucích topolů  do 3 000,- Kč / tunu 
Štěpka z energetického šťovíku  1 200 – 1 800,- Kč / tunu 
Pelety lisované ze zemědělského odpadu  1 800 – 2 500,- Kč / tunu 
Pelety z cíleně pěstované biomasy (triticale)   
Tvarované biopaliva, brikety a pelety  2 500 – 4 500,- Kč / tunu 
Polenové palivové dřevo lesních správ  500 - 600,- Kč / tunu 

 
 

Pozn.: Cenyr.2008  uvedeny bez DPH                                                                                            Zdroj: Informace z TZB-INFO  
 

Ceny slámy (především obilné) a rovněž jejich dostupnost mohou být podstatně ovlivněny 
vývojem na komoditních trzích zemědělských plodin a tím, jak se tomuto vývoji budou 
zemědělci přizpůsobovat v diverzifikaci pěstovaných plodin. 
 

4.7.5 Celkový využitelný potenciál biomasy ze zem ědělství  
 

Potenciál biomasy pro energetické účely ze sektoru zemědělství představuje zejména sláma 
obilovin a trav na semeno určená na přímé spalování. Pro energetické využití lze využít i 
produkci zelené biomasy z údržby luk, pastvin v celém Mikroregionu Rožnovsko. Největší 
potenciál biomasy ze zemědělství je v ekonomicky dostupné vzdálenosti, tj. do 30 km.  

Tabulka 12: Tabulka 10: Potenciál zemědělské biomasy v MR Rožnovsko 

 

Potenciál zemědělské biomasy (t) 
Mikroregion Rožnovsko 

Sláma (t) Seno (t) 

Celkem: 2 695 t 831 1 864 

Poznámka k výpočtu: 10 % využité zemědělské půdy, 
sklizeň 1 t/ha 

10% z celkové rozlohy luk            
(4 662 ha), výnos 4 t/ha 

 Potenciál zemědělské biomasy (GJ) 
 Sláma (GJ) Seno (GJ) 

Celkem: 35 866 GJ 11 634 24 232 

 (při 14 GJ/t) (při 13 GJ/t)                                                                                                                 
                                                                                                                  

Zdroj: vlastní propočet Enviros 
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Celkový potenciál ze zemědělské činnosti z území Mikroregionu Rožnovsko při maximálním 
využití dostupných zdrojů energeticky využitelné biomasy ze zemědělské činnosti je celkem 
2 695 tun, což při zachování půdní úrodnosti, obsahu organické hmoty a výhřevnosti při 
energetickém využití představuje potenciál 35 866 GJ. 
 

4.7.6 Vytipování prioritních oblastí pro realizaci projekt ů 
 

Biomasa ze zemědělství je společně s lesní biomasou a odpadem z dřevozpracujícího 
průmyslu obnovitelným zdrojem s největším vyhodnoceným potenciálem na území města 
Rožnov pod Radhoštěm a na území Mikroregionu Rožnovsko. 

Sláma a seno ze zemědělských ploch v okolí Rožnova pod Radhoštěm není využitelná pro 
spalování v běžných malých decentralizovaných zdrojích tepla, ale má dostatečný potenciál 
pro pokrytí potřeb malého až středního průmyslového zdroje tepla s výkonem do1 MWt. 
V případě realizace většího zdroje tepla nebo kombinované výroby tepla a elektrické energie 
o výkonu 2-5 kWt by bylo nutné jeho potřeby biomasy pokrýt dalšími zdroji ze širšího okolí a 
dalšími typy biomasy (dřevní štěpka, dřevní odpad aj.). 

V případě realizace projektu s využitím zemědělské biomasy (sláma, seno) je nutné zohlednit 
logistickou náročnost tohoto paliva (náročnost na skladování, manipulaci, dopravu). Připojení 
zdroje využívajícího biomasu (zemědělskou, lesní) do stávající soustavy CZT může být však 
problematické, především z hlediska sezónnosti dodávek paliva z biomasy. 

Jednou z možností využití zemědělské biomasy je výroba pelet (seno) v Agrotechu Poličná, 
kde vzhledem k disponibilní roční kapacitě výroby pelet by bylo reálné zpracovat celý 
potenciál (1 864 tun). Produkce pelet ze sena by byla využitelná pro spalování v malých, příp. 
středních automatických kotlů na pelety v objektech veřejného sektoru a sektoru bydlení 
v Rožnově pod Radhoštěm a okolí. 

Projekty využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny ve veřejném sektoru jsou přijatelné pro 
podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 – Oblast podpory 3.1. 
až do výše 85+5 % způsobilých nákladů. Výhodou je, že dle podmínek OPŽP lze do projektu 
zahrnout i výrobu paliva. Podpora pro projekty je možná i v podnikatelském sektoru. Projekty 
na využití biomasy pro výrobu elektřiny a tepla jsou přijatelné v rámci programu Eko-energie 
Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013.  
 
 
 
 
 
 

4.8 Potenciál biomasy využitelné z lesnictví a d řevozpracujícího 
průmyslu  

 
 
 
 

4.8.1 Využitelný potenciál zbytkové biomasy po t ěžbách d řeva 
 

Lesy zaujímají 49 % rozlohy katastrálního území města Rožnov pod Radhoštěm, v rámci 
celého Mikroregionu Rožnovska je tento podíl ještě významnější, tvoří 58,3 % jeho rozlohy.  

Množství energeticky využitelné dřevní biomasy je obvykle odvozováno z celkové těžby, 
nebo z výměry lesní půdy. Hrubý odhad množství těžebního odpadu po těžbě může být 
odvozen z výše realizované těžby tak, že stejné množství jako vytěženého dříví zůstává v lese 
ve formě kořenů, pařezů, větví, kůry, šišek, nehroubí, odřezků atd. To však jsou jen 
potenciální zdroje energetického dříví, protože ekologická, ekonomická a technologická 
omezení nedovolují využít více jak 1/3 tohoto množství. Metoda vyvinutá Polákem (1993) 
kalkuluje objem energeticky využitelné lesní biomasy na cca 1,04 m3/ha ročně. Hrubý odhad 
podle Jonese & Görtlera (rakouská metodika) uvažuje využitelnou lesní biomasu v množství 
0,57 - 0,60 m3 /ha/rok. 
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Tabulka 13:  Propočet průměrného potenciálu dřevní hmoty v MR Rožnovsko 
 

Katastrální 

území 
Plocha 

lesů (ha) 
Potenciál 
dle Poláka 

Potenciál dle 
Jonase 

&Görtlera min 

Potenciál dle 
Jonase & Gört-

lera max 

Střed potenciálu 
dle Jonase & 

Görtlera 

Průměrný 
potenciál 

(m3 ročně) 

 Dolní Bečva 1 373 1 428 777 829 803 1 114 

 Horní Bečva  2 786 2 897 1 577 1 683 1 630 2 245 

 Hutisko - Solanec 1 900 1 976 1 075 1 147 1 111 1 542 

 Prostřední Bečva 1 500 1 560 849 906 877,5 1 217 

 Rožnov p. R. 1 936 2 013 1 096 1 169 1 132,5 1 570 

 Valašská Bystřice 2 334 2 427 1 321 1 410 1 365,5 1 893 

 Vidče 370 385 209 223 216 300 

 Vigantice 288 300 163 174 168,5 234 

 Zubří 1 442 1 500 816 871 844 1 170 
    CELKEM           
 MR Rožnovsko 

13 929 14 486 7 883 8 412 8 148 11 285,0 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočet s využitím statistických údajů ČSÚ, metody vyvinuté Polákem a metodiky dle Jonase & Görtlera 
 

Metoda vyvinutá Polákem kalkuluje objem energeticky využitelné lesní biomasy na cca 1,04 
m3/ha ročně. V celém MR Rožnovsko by tento potenciál energeticky využitelné lesní 
biomasy činil 11 317 m3/rok, což představuje energetický potenciál v objemu 62 190 GJ. 

Hrubý odhad podle Jonese & Görtlera (rakouská metodika) uvažuje využitelnou lesní 
biomasu v množství od 0,57 do 0,60 m3 na ha a rok. Na našem modelovém případě jde o 
7 883 až 8 412 m3/ rok. 

Oba tyto srovnávací výpočty zcela zřetelně dokladují, že na hodnoceném území je 
teoretický předpoklad potenciálu splněn. 
 
Obrázek 6: Mapa lesních oblastí dle kategorií v CHKO Beskydy – obce Mikroregionu Rožnovsko 

 

   Zdroj Plán péče o CHKO Beskydy 2009-2018 
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Obrázek 7: Mapa lesních oblastí v CHKO Beskydy dle vlastnictví lesa – obce Mikroregionu Rožnovsko 

 

  Zdroj Plán péče o CHKO Beskydy 2009-2018 
 
 

Tabulka 17:  Využitelnost využití lesní biomasy v katastrech ORP Rožnovsko (2006) 
 

Porostní půda 
celkem 

(ha) 

Prořezávky 
(ha) 

Probírky 
(m3) 

Těžba 
jehličnatého 
dřeva (m3) 

Těžba 
listnatého 
dřeva (m3) 

Těžba 
celkem (m3) 

9 750 1 357 30 545 272 953 23 947 296 900 
 

Zdroj: ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek 

V uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty těžby a probírky na pozemcích Mikroregionu 
Rožnovsko podle podkladů Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Jedná se o těžbu a úpravu 
ve státních lesích, které představují v Mikroregionu Rožnovsko cca 70 % plochy všech lesů.  

Tabulka 18:  Bilance lesní biomasy  

 

Probírky  
Energetický 

obsah 
probírky  

Těžba 
jehli čnatého 

dřeva  

Těžba 
listnatého 

dřeva  

Těžba 
celkem  

Energetický 
obsah t ěžby  

t  GJ  t  t  t  GJ  

10 690  134 692 114 642 14 847 129 489 1 631 561  
 

Zdroj: ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek, vlastní výpočet Enviros 

Ve výše uvedené tabulce je propočet energetického potenciálu vytěžené biomasy. Z 
uvedeného srovnání je možno konstatovat, že propočet objemu energeticky využitelné 
biomasy (přirozená obnova) je srovnatelný s probírkou podle skutečnosti.  

Samovýroba v soukromých lesích 
Soukromé lesy v ORP Rožnov pod Radhoštěm zaujímají plochu 4 142,6 ha. V těchto lesích si 
provádí údržbu a těžbu jednotliví vlastníci nebo jimi sjednané firmy. Podle odborného odhadu 
a z dostupných údajů odboru životního prostředí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm představuje 
tato údržba a samovýroba dřeva ročně objem cca 1 780 m3/rok, což představuje energetický 
potenciál v objemu 7 831 GJ. 
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4.8.2 Využitelný potenciál dendromasy z nelesních pozemk ů 
 

Pro spalování lze využívat také biomasu z nelesních pozemků, zejména porostů podél 
vodních toků – břehových porostů, porostů podél komunikací a pozemků s veřejnou zelení. 
Tento potenciál biomasy je limitován požadavky zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody.  

Břehové porosty 
V území Mikroregionu Rožnovsko se nachází 217 km vodních toků s břehovými porosty. 
Odhadovaný potenciál dřevní hmoty z těchto břehových porostů je okolo 800 m3/rok . 
Ochranné pásmo vodních toků a rozdrobené vlastnictví břehových pozemků (fyzické i 
právnické osoby) neumožňuje efektivní a ekonomické využívání fyzicky dostupné dřevní 
hmoty. Skutečná možnost získání tohoto potenciálu biomasy je závislá na organizačních 
schopnostech odběratele vyřešit smluvní a právní vztahy se správci vodních toků a vlastníky 
pozemků.  

V současné době naprostá většina vlastníků potenciál břehových porostů vůbec nevyužívá pro 
těžbu dřevní hmoty. Při zavedení vhodné organizace by se jednalo o nezanedbatelný potenciál 
v objemu 3 520 GJ ve formě kusového dřeva a výrobu dřevní štěpky. 

Náletové dřeviny v okolí komunikací  
V území Mikroregionu Rožnovsko se nachází cca 430 km silnic a místních komunikací, vedle 
kterých se s výjimkou přiléhajících polí a lesních porostů vyskytují náletové dřeviny. 
Odborným odhadem by se v rámci údržby těchto silnic a komunikací ve správě Zlínského 
kraje a jednotlivých obcí mohlo vytěžit okolo 900 m3/rok , což představuje potenciál 3 960 
GJ biomasy ve formě kusového dřeva a výrobu dřevní štěpky. 

Náletové dřeviny pod NN a VN elektrickým vedením 
Z dostupných údajů pracovníků údržby SME a jejich odborného odhadu lze vytěžit z území 
v ochranném pásmu NN a VN elektrického vedení z území Mikroregionu Rožnovsko cca 300 
m3/rok dřevní hmoty. Jejich energetické využití by bylo možné při zahrnutí do regionálního 
trhu s biomasou. Jde o potenciál biomasy v objemu 1 320 GJ/rok. 

Dřevní odpad z údržby městské zeleně 
Veřejná zeleň zaujímá ve městě Rožnov pod Radhoštěm plochu cca 16 ha. Údržba zeleně je 
sjednávána pro každý rok smluvně s místními firmami na základě výběrového řízení. Dřevní 
biomasa vzniklá údržbou veřejné zeleně (ořezy stromů a keřů, kácené stromy, živé ploty) se 
s výjimkou kusového dřeva štěpkuje a používá se k mulčování výsadeb ve městě. Vzhledem 
k tomu, že při údržbě vzniká především mokrá štěpka, pro její energetické využití by se 
musela dosoušet. Předpokládané množství vyprodukované štěpky by bylo v objemu okolo 60 
m3/rok , což je z hlediska potenciálu energetického 264 GJ a využití poměrně zanedbatelného 
množství. 

Dřevní odpad z údržby zahrad a sadů 
V území Mikroregionu Rožnovsko se nachází 554 ha zahrad a sadů. Při jejich údržbě (ořezy 
ovocných a okrasných stromů a keřů, živé ploty apod.) se získá z 1 ha ročně v průměru cca 
2,5 m3 dřevní hmoty v podobě klestí, štěpky i kusového dřeva. Potenciál pro energetické 
využití z těchto ploch představuje 1 385 m3/rok, což je z hlediska potenciálu energetického 
celkem 6 094 GJ. 
 

4.8.3 Využitelný potenciál d řevního odpadu z d řevozpracujícího pr ůmyslu  
 

Dřevozpracující průmysl není v Mikroregionu Rožnovsko tak významný z hlediska objemu 
produkce a zaměstnanosti, ale z hlediska produkce dřevních odpadů se jedná vedle odpadu 
dřevní hmoty z těžby nejvýznamnějším zdrojem potenciálu biomasy pro energetické využití. 
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Pro zjištění technicky dostupného potenciálu biomasy pro energetické využití ve formě 
dřevního odpadu byly získány informace z těchto firem: 

� ZOD Rožnovsko, provoz pily, stolárny a sušárny Hážovice 
� Petr Olšar – dřevovýroba, Vigantice 
� Výroba řeziva Baroš, Vigantice 
� Stolařství LINK, Tylovice 
� Stolařství STOŘEZ, Zubří 
� Dřevo M, Dolní Bečva 
� DŘEVOVÝROBA Štůsek Zdeněk, Valašská Bystřice * 
� DŘEVOVÝROBA Křenek Jaroslav, Valašská Bystřice  
� PORTÁŠ, v.d., provozovny Valašská Bystřice, Vidče, Prostřední Bečva 
� Pila Růčka, Hutisko - Solanec 
� Holz – Holiš František, Zubří 

 

* Již dodává dřevní odpad z výroby (piliny, hobliny) do obecní výtopny ve Valašské Bystřici, objem dodávek 
nelze snížit (dlouhodobá smlouva). Ostatní odběratelé nejsou dlouhodobě smluvně vázáni a při vhodné cenové 
nabídce by byla část odpadní biomasy využitelná. 
 
Tabulka 19: Celkový potenciál odpadu z dřevozpracujícího průmyslu 

 

t/rok GJ/rok 
Celkový potenciál 

580 7 308 
 

Zdroj: vlastní výpočet Ing. Štekl 

 
4.8.4 Technické a organiza ční předpoklady pro využití potenciálu lesní biomasy  

 

Technické a organizační předpoklady přípravy lesní biomasy: 

 Klest – zpracování klestu pro další využití je odvislé od použité těžební metody.  

• u metody sortimentní, kdy jsou pokácené stromy odvětveny na lokalitě pařez, je 
využitelnost  klestu závislá na terénních poměrech, tj. svažitosti a terénní 
únosnosti konkrétního pracoviště, důležitá je také svahová dostupnost použité 
techniky. Povětšinou štěpkovač nesený za traktorem se dostane jen na určité 
procento vytěžených ploch, to samé platí i pro prostředek k odvozu hmoty 
zpracované na štěpku. Klest může být na pasece centralizován pomocí speciálního 
adaptéru nebo shrnovače klestu a poté štěpkován buď přímo na pasece a odvezen, 
nebo po shrnutí naložen a odvezen na místo dalšího zpracování. Nakládku 
nezpracovaného klestu lze uskutečnit ručně či hydraulickou rukou nesenou např. 
na některé z malých vývozních souprav, které mohou klest naložit přímo na 
ložnou plochu prostředku. Vyšší využití této techniky je možné použitím 
balíkovače klestu a špic stromů, které balíkovač pomístně ukládá po stranách 
vývozních linek po těžbě harvestory. Vytvořením balíků určitých rozměrů 
v lisovacím ústrojí je dosaženo vyššího vytížení po balíkovači jedoucích 
přepravních prostředků i usnadnění manipulace s těžebními zbytky. Harvestorové 
technologie sebou v dnešní době přinášejí lepší dostupnost pro následné vyvážení 
či zpracovávání. Při výchovných těžbách, prořeďování porostů či terénů 
neumožňujících přístup techniky, připadá samozřejmě v úvahu ruční snášení klestu 
ke štěpkovači nebo místu odvozu.  

• metoda kmenová spočívá v přiblížení celého kmene na odvozní místo po 
předchozím skácení a odvětvení u pařezu. Dosažitelnost klestu bude opět na 
terénní poměrech pracoviště a terénní dostupnosti techniky. Zpracování těžebního 
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odpadu bude obdobné jako u metody sortimentní. Zde již budou na techniku 
použitou k přibližování celých kmenů kladeny vyšší nároky, samozřejmě odvislé 
od hmotnatosti těžených stromů a přibližovaných kmenů. U této metody hrozí 
větší poškození povrchu půdy, vyšší eroze a zvýšené náklady na potěžební úpravu. 

• teoreticky vhodnější metoda stromová vyžaduje přiblížení celých stromů včetně 
větví na odvozní místo, kde jsou jednotlivé stromy odvětveny. Klest je poté 
shrnován na hromadu a lze jej poštěpkovat a odvézt bez nutnosti zajíždění do 
porostů. To však vylučuje možnost použití koňských potahů vzhledem k hmotnosti 
celého stromu včetně větví, a těžké techniky znamenající vyšší erozi půdy a větší 
nákladnost na potěžební úpravu pracovišť. Vyšší nároky vznikají také na pracovní 
plochu, jeho přípravu a potěžební úpravy. Při těžebních pracích probíhajících 
v zimních měsících, lze při průběhu současných zim s malým počtem mrazivých 
dní očekávat vyšší poškození odvozních cest. 

 Pařezy, kořeny – klučení pařezů a dobývání kořenů je nyní spíše výjimkou než pravidlem. 
Užívá se při celoplošné přípravě půdy pro umělou obnovu nebo při odlesňování ploch. 
Užívají se těžké dozery se speciální ozubenou radlicí, rozrývače a vyčesávače kořenů 
nesené na traktorech, často pásových. Využívání dendromasy, resp. vůbec získání 
takovéhoto materiálu z těchto zdrojů v jiných než u výše uvedených případech je velice 
energicky velice náročné a zcela jistě se nabízejí jiná, daleko výhodnější řešení získávání 
dendromasy pro energetické využívání než hmota pařezů a kořenů. Je také žádoucí, aby 
v porostech zůstala alespoň určitá část stromů jako zdroje prvků pro jejich koloběh. 

 Dříví z prořezávek – pro realizaci prořezávek lze v nepříliš rozsáhlých a slabších 
porostech použít ručního nářadí v podobě nožů, sekáčků, mačet nebo ručních pilek. Jako 
přenosné mechanizační prostředky pro tento účel používáme motorové pily s ohledem 
k dimenzím  zpracovávaného materiálu a křovinořezy. Následuje dopravení hmoty 
k místu zpracování, buď štěpkování v porostu s ohledem na přístupnost techniky, 
tj.štěpkovače neseného za traktorem a odvozního prostředku, nebo snášením k místu 
odvozu a zpracování na místě k tomu vhodném či na místě spotřeby.  Je nutno 
podotknout, že dříví prořezávek je málo využíváno, neboť náklady na zpracování 
kompletně převyšují tržby za sortiment z těchto porostů vyráběný.  

 Dříví z energetických lesů – jedná se o sklizeň dříví charakteru proutí, a to buď mobilními 
sekačkami, které proutí oddělují od pařezu a kontinuálně štěpkují, nebo o seřezávání prutů 
těsně nad zemí a jejich vázání do svazků jedním strojem s následným štěpkováním celých 
svazků prutů strojem dalším. V obou případech je výsledným produktem energetická 
štěpka. V každém případě je dříví z kultur za tímto účelem založených pozornost 
zasluhující skupinou dendromasy. V dnešní době kdy jsou některé lokality dříve 
zemědělsky využívané zemědělci a jejich výrobou opouštěné, mohou být naopak 
využívané pro cíleně pěstované nejen dřeviny, ale plodiny pro energetické využití obecně. 
To platí také například pro plochy pod elektrovody, kde jsou přirozenou cestou vzrostlé 
porosty tak jako tak v určité výšce odstraněny.  

 

Technické předpoklady energetického využití lesní biomasy: 
 

 Přímé spalování je nejjednodušší a také nejrozšířenější způsob využití dřevní hmoty. 
Tato technologie je dokonale zpracovaná a pro investory představuje minimální riziko. 
Tepelná energie získaná spalováním se pak využívá pro vytápění a ohřev vody, jiné 
technologické procesy nebo pro výrobu elektrické energie. Spalování biomasy 
většinou nevyžaduje předběžnou speciální úpravu paliva. Je přijatelná i vyšší vlhkost 
suroviny. Vzhledem k charakteru biomasy a jejímu proměnlivému složení je nutno 
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věnovat značnou pozornost optimálním podmínkám při spalování a při čištění 
výstupních spalin, kde je nutno především kontrolovat emise oxidů uhlíku a tuhých 
látek. Účinek především oxidu uhelnatého na atmosféru je znám. Dalším nebezpečím 
jsou oxidy dusíku, zvláště skleníkového oxidu dusného. Ten se na celkovém 
skleníkovém efektu podílí asi ze 6% - jeho obsah v atmosféře dosahuje sice necelé 
tisíciny ve srovnání s oxidem uhličitým, ale účinek stejného množství N2O je o dva 
řády silnější než CO2. Pálením biomasy vzniká jen malé množství oxidu dusného, je 
však nejideálnější případ, na co se dusík obsažený v biomase při spalování může 
přeměnit. Dalším nebezpečím jsou NO a NO2, a při nedokonalém spálení NH3. 
Spalování biomasy je v současnosti technicky dostatečně vyřešeno a to ve dvou 
koncepcích: spalování na roštu a spalování na fluidní vrstvě. Rozšířenější je dosud 
spalování na roštu, avšak fluidní technologie má některé výhody a její technický vývoj 
stále postupuje. 

 Briketování – dřevěné brikety se vyrábějí nejčastěji z truhlářských a pilařských 
odpadů. Technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností 
materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů 
bez přídavku pojiva. Základní podmínkou pro výrobu briket je vlhkost materiálu do 
15% a velikost třísek do 10mm, stébel do 30mm. Tyto podmínky lze splnit použitím 
sušárny a vhodného drtiče. Briketovat lze i jiné materiály, např. drcenou slámu, 
energetický šťovík, konopí seté, chrastice rákosová, sloní tráva aj., představující cíleně 
pěstovanou biomasu pro energetické účely. Dalšími materiály mohou být pazdeří 
z výroby přírodních vláken, slupky některých semen, lisovat lze i obilní šrot. 

 Peletování – pelety jsou palivo ryze rostlinného původu s řadou příznivých vlastností 
a parametrů. Jde o granule s průměrem od 6 do 20 mm, které se vyrábí zhruba do 
délky 40 mm. Podoba granulí je dosažena vysokotlakým lisováním dřevního odpadu 
(především pilin) za teploty, při které lignin plastifikuje a přejímá funkci pojiva 
udržující pelety v příslušném tvaru. Kromě toho lignin chrání pelety proti přijímání 
vlhkosti při jejich uskladnění. Pelety se vyrábí ve specializovaných výrobnách, které 
jsou označovány jako peletárny. Lze použít materiály uvedené u briketování. 
Základními parametry tohoto fytopaliva je především nízká popelnatost (do 1%) a 
nízký obsah vody (do cca 10%). Výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ a jejich 
pevnost významně ovlivňuje obsah dřevního prachu. Povaha pelet snižuje nároky na 
skladovací prostory za podmínek udržení suchého prostředí.    

Z energetického hlediska je technologie spalování biomasy dokonale zvládnutá. Podle výkonů 
a technického řešení lze zařízení na spalování možno rozdělit na: 

• lokální topeniště                                                                                                                    
 klasická kamna – nižší účinnost, vyšší emise, častější obsluha, krby s krbovou vložkou a 

krbová kamna – vyšší účinnost, cihlové pece a kachlová kamna – vysoká účinnost a 
akumulace tepla 

• malé kotle na biomasu (cca 20 -100 kW pro vytápění RD a menších objektů) 
zplyňovací kotle – polenové dřevo, dřevěné brikety, štěpka, dřevní odpad, automatické kotle 

na dřevní pelety – bezobslužný provoz 
• střední kotle na biomasu (nad cca 100 kW pro vytápění středních objektů a menší 

systémy CZT) – spalování dřevní štěpky, slámy, pelety, brikety, automatické přikládání, 
schopnost spalování vlhčí či méně kvalitní biomasy 

• velké zdroje (tepelný výkon řádově několik MW) – průmyslové aplikace nebo systémy 
CZT, obvykle kombinovaná výroba tepla a elektřiny, spalování štěpky, slámy a 
dřevního odpadu, spalování na roštu nebo na fluidní vrstvě 
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Zařízení na spalování biomasy jsou dostupná na tuzemském trhu ve všech výkonových 
řadách. V nabídce jsou kotle na zplyňování (kusové dřevo) a automatické kotle na pelety pro 
využití v domácnostech (fa PONAST, OPOP, Verner, Atmos, Viadrus). Střední kotle pro 
větší objekty s výkony 50 – 500 kW (školy, obecní budovy, aj.) dodává např. fa Verner, 
Fiedler, Jan Šamata, BIOPAL Technologie spol. s r.o., Clauhan. Kotle velkých výkonů 
dodávají firmy STEP Trutnov, Tracant Fabri, Schiestl aj. 

 
 

4.9 Možnosti řešení logistiky biomasy  
 

Pod pojmem logistika biomasy je možno si představit technické, organizační a obchodní 
zajištění cesty surové biomasy ke konečnému spotřebiteli, ať už v původní formě, nebo 
mnohem častěji ve formě různě zpracovaného a upraveného biopaliva. Každý systém 
logistiky biomasy zahrnuje ve větší či menší míře následující prvky:  

• sběr či sklizeň biomasy,  
• dopravu,  
• zpracování,  
• skladování,  
• marketing či prodej biomasy či produktů jejího zpracování.  

Jednotlivé prvky se v systému mohou i několikrát opakovat - zejména doprava a skladování. 
Základní problémy, které logistika biomasy řeší, vyplývají ze samotné podstaty a charakteru 
biomasy jako paliva či základní suroviny pro biofyzikální přeměny a následné využití 
produktů těchto přeměn: 

• Biomasa je rozptýlený zdroj – pro zabezpečení dostatečného množství biomasy je nutno 
biomasu obvykle sbírat v rámci širšího území (energetické plodiny, seno, sláma, zbytky 
po těžbě dřeva, dřevní odpad ze zpracování, apod.) či z několika lokalit (zbytky 
z průmyslového zpracování dřeva, kejda či jiné organické zbytky, BRKO apod.), proto je 
nezbytné optimální využití technologií a kapacit pro sběr a dopravu biomasy. 

 

• Zdroje biomasy, zejména ze zemědělství, ale i z lesnictví mohou mít sezónní charakter, 
obvykle s roční periodou (sláma) či s určitou periodou během vegetačního období (tráva). 
Sezónně dostupná může být i dřevní hmota z lesního hospodářství vzhledem k možnosti 
omezené těžby a dostupnosti lesních porostů v zimním období. Navíc se období 
dostupnosti zdrojů biomasy nekryje s topným obdobím, kdy je poptávka po biomase 
nejvyšší. Proto je nutno zajistit optimální skladování či meziskladování biomasy tak, aby 
byl zabezpečen její optimální a rovnoměrný přísun ke konečnému spotřebiteli. 

 

• Zdroje biomasy mají obvykle různorodou a proměnlivou kvalitu  - surová biomasa 
obvykle obsahuje určité množství vody, které ve výsledném produktu není příliš žádoucí a 
není žádoucí ani z hlediska dopravy – je výhodnější dopravovat suchou biomasu, než 
vodu a vzduch. Určité druhy biomasy (štěpka, piliny) mají malou měrnou hmotnost, což 
zvyšuje nároky na skladovací prostory i objem nákladových prostor dopravních 
prostředků – proto se zhutňují do formy briket a pelet, které mají standardizované 
parametry, lépe se nimi manipuluje a lépe se skladují. Důležitá je i vlhkost biomasy – 
doprava, případně i konečné využití vlhké či mokré biomasy může být značně neefektivní. 
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Obrázek 8: Vztahy logistiky biomasy, trhu s biomasou a jejího energetického využití 

 
Zdroj: schéma Enviros 

Ideální z hlediska trhu s biomasou i z hlediska pozitivních přínosů využití biomasy přínosů je 
komplexní systém energetického využití biomasy, zahrnující všechny prvky logistiky 
biomasy od sběru až po spotřebu a z hlediska trhu jak stranu nabídky, tak stranu poptávky. 
Z hlediska stability a rovněž udržitelnosti (ať již ekonomické, environmentální či sociální), je 
výhodou, když v systému participuje co nejmenší počet účastníků, kteří mají navíc společné 
nebo alespoň nepříliš protichůdné zájmy.  

Při návrhu či posuzování možných variant logistického systému biomasy v dané lokalitě či 
regionu je nutno vzít v úvahu zejména vybrané systémové proměnné, které mohou zásadním 
způsobem ovlivnit celý logistický systém, jeho životaschopnost, ekonomickou efektivnost i 
udržitelnost. Nejdůležitější proměnné jsou shrnuty v následující tabulce.  

 
Tabulka 20: Důležité systémové proměnné v systémech logistiky biomasy 
 

Prvek logistiky biomasy Proměnná 

Sběr / sklizeň biomasy druh a kvalita zdroje biomasy                    metoda a technologie sběru /sklizně 
sezónnost sběru/ sklizně 

Doprava 

dopravní vzdálenost                                   doba dopravy 
celková a jednotková dopravní kapacita (hmotnost a objem nákladu) 
parametry dopravovaného materiálu (měrná hmotnost, vlhkost) 
investiční a provozní náklady                     spotřeba paliv / energie 

Zpracování 
výkon technologie                                       investiční a provozní náklady 
vlastní spotřeba energie                              doba zpracování 
ztráty biomasy                                             kvalita produktu 

Skladování 
parametry skladovaného materiálu (měrná hmotnost, vlhkost) 
kapacita skladování                                     investiční a provozní náklady 
ztráty biomasy při skladování 

Prodej / marketing cena konkurenčních paliv                            poptávka po biomase 
časový horizont smluvních vztahů 

Přeměna investiční a provozní náklady                      jednotkový výkon 
účinnost přeměny                                        doba využití 

 

Zdroj: schéma Enviros 
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Vytvoření systému logistiky a regionálního trhu s biomasou v Mikroregionu Rožnovsko  

Hlavním cílem úvah o systému logistiky a trhu s biomasou je vytvoření předpokladů pro 
vznik stabilního regionálního trhu s biomasou a uzavřeného bioenergetického cyklu v 
Mikroregionu Rožnovsko, který zabezpečí optimální využití dostupných obnovitelných 
energetických zdrojů. Bude směrovat zemědělství a lesnictví na produkci energetické 
biomasy a vytvoří podmínky pro vznik nových pracovních míst v Mikroregionu Rožnovsko.  

Každý střední a velký projekt energetického využití biomasy je téměř vždy individuálním 
řešením, proto by jeho realizaci měla předcházet podrobná technicko-ekonomická studie v 
podobě energetického auditu nebo studie proveditelnosti, která by rovněž měla zahrnovat 
analýzu trhu s biomasou a analýzu celého logistického řetězce, aby bylo celý systém od 
zdroje po konečné využití biomasy navrhnout optimálně a aby se předešlo případným 
rizikům. Vzhledem k tomu, že u většiny projektů energetického využití biomasy se jedná o 
dlouhodobou investici, musí být dlouhodobě zabezpečena zejména stabilita dodávek paliva a 
jeho cena, zaručená nejlépe dlouhodobou smlouvou. Stejně tak musí být již předem 
zabezpečena i poptávka po vyrobeném teple. 

Praktickými kroky, které pomohou oblast energetického využití biomasy v Rožnově pod 
Radhoštěm a Mikroregionu Rožnovsko dále rozvinout je zpracování územní energetické 
koncepce města, marketingového průzkumu a studií proveditelnosti pro systém zásobování 
města a regionu biomasou a studií proveditelnosti projektů konečného využití biomasy, které 
mohou být přímým vstupem žádostí o podporu na realizaci konkrétních investičních akcí v 
energetice v letech 2007-2013 s využitím evropských fondů.  

Na základě analýz potenciálů biomasy, informací zjištěných šetřením a z kontaktů a jednání 
s hlavními potenciálními účastníky lokálního a regionálního trhu s biomasou je v zásadě 
možno navrhnout dva modely řešení systému logistiky a lokálního a regionálního trhu 
s biomasou. Možnými modely jsou buď centralizovaný systém - „biomasové centrum“ či 
systém decentralizovaný - „regionální sdružení pro zásobování biomasou“. Hranice mezi 
těmito modely nejsou ostře ohraničeny a každý z těchto modelů má své výhody i nevýhody.  

Rozvoj lokálního a regionálního trhu s biomasou by měl přinést zejména: 

• zvýšení energetické soběstačnosti a spolehlivosti zásobování energií, 
• podporu ekonomiky v regionu – je zbytečné vyvážet peníze z regionu, přidaná 

hodnota může být realizována v rámci města/regionu, 
• stimulaci zaměstnanosti, 
• pozitivní vlivy na životní prostředí (za předpokladu použití vhodných technologií a 

udržitelného hospodaření se zdroji biomasy). 

Důležitým a pro efektivnost systému nezbytným požadavkem je participace veřejného sektoru 
reprezentovaného městem Rožnov pod Radhoštěm, okolními obcemi nebo příspěvkovými 
organizacemi obcí.  

Regionální systém logistiky biomasy by měl zabezpečit následující aktivity: 

• zabezpečení sběru, případně výkupu biomasové suroviny (odpadní dřevo z průmyslu, 
dřevo po těžbách a probírkách, dřevní odpad z údržby veřejné zeleně, ochranných 
pásem, břehových porostů , odpadní  biomasa za zemědělství, energetické rostliny atd..), 

• zpracování suroviny – štěpkování dřeva, sušení, řezání/štípání, výroba pelet či briket, 
• doprava a skladování biomasové suroviny i produktů, 
• dodávka paliv koncovým zákazníkům v Mikroregionu, 
• nákup a prodej paliv z biomasy (pelety, brikety, štěpka, palivové dřevo aj.) v rámci 

cílového regionu i mimo něj v případě nedostatku či přebytku paliv z biomasy, 



 

ÚEK města Rožnov p/ Radhoštěm, Příloha 2 závěrečné zprávy ENVIROS, s.r.o., Ing. Zdeněk Štekl, 2009 35 

• spolupráce a koordinace aktivit s dodavateli kotlů a dalších technologií energetického 
využití biomasy, 

• marketingové aktivity, propagace, podpora a inicializace dalšího využití biomasy 
v regionu v závislosti na dostupnosti zdrojů biomasy.  

 

Základním sortimentem pro koncové uživatele by měl být mix paliv na bázi biomasy: 

 

• kusové dřevo připravené pro přímé použití - polena, třísky pro použití zejména 
v rodinných domech, částečně v lokálních topeništích, ale zejména v moderních 
zplyňovacích kotlích na biomasu. 

• dřevní brikety – pro použití zejména v domácnostech, spíše jako doplňkové palivo pro 
krby, krbová kamna, případně i zplyňovací kotel. 

• dřevní pelety – pro použití zejména v domácnostech, případně i ve středních zdrojích 
v automatických kotlích na pelety. 

• štěpka – pro použití ve středních a větších zdrojích tepla na biomasu, zejména 
v průmyslu, případně i veřejném sektoru. 

• předzpracovaná zemědělská biomasa (sláma v balících, případně slaměná řezanka) 
 

Vzhledem k disponibilnímu množství biomasy v Mikroregionu Rožnovsko a nutnosti 
zabezpečit ekonomicky provoz systému logistiky biomasy se jeví jako nutné zahrnout prvek 
výroby pelet či briket z biomasy, který v sobě zahrnuje tvorbu dostatečné přidané hodnoty a 
tedy i dostatečnou marži pro zabezpečení ekonomické udržitelnosti celého systému. 
 

A) Centralizovaný systém – biomasové centrum 

Základní ideou „biomasového centra“ je existence jednoho dominantního subjektu 
disponujícího technickým zázemím, který by zajišťoval kompletní logistické služby v oblasti 
biomasy ve městě a Mikroregionu. Podobná řešení jsou uplatňována například v Rakousku či 
SRN. Cílem je optimalizovat logistiku biomasy, snížit náklady na její sběr, dopravu, 
zpracování i dodávky konečným spotřebitelům. Projekt biomasového centra může sdružovat i 
několik subjektů, veřejných i soukromých, na základě pečlivého nastavení vzájemných 
smluvních vztahů či kooperace formou společnosti, jejímiž jsou podílníky. Základem pro 
realizaci biomasového centra je dostupná infrastruktura, technologie a zkušenosti, které ve 
městě a regionu jsou, ale nejsou zatím pro účely zásobování biomasou dostatečně efektivně 
využity. 

Realizovatelnost tohoto řešení ve městě Rožnov pod Radhoštěm není pro poměrně malý 
objem disponibilní biomasy (cca 7 800 t/rok) v regionu pro zabezpečení soběstačnosti reálné. 
Na dosud nerozvinutém regionálním trhu s biomasou existují již odběratelské vazby a 
možnosti města jsou omezené z hlediska kontroly nad subjekty disponujícími potřebnou 
technologií a infrastrukturou (soukromé společnosti). 
 

B) Decentralizovaný systém - regionální sdružení pro zásobování biomasou 

Decentralizovaný systém logistiky biomasy v Mikroregionu Rožnovsko, který se jeví jako 
vhodnější řešení, je možno realizovat na základě uskupení veřejných institucí a soukromých 
firem. Součástí uskupení, které funguje na partnerské bázi, sleduje společné cíle a řídí se 
společně odsouhlasenými pravidly mohou být město Rožnov pod Radhoštěm, okolní obce, 
sdružení obcí Mikroregionu Rožnovsko, příspěvkové organizace či obchodní společnosti 
s majoritním podílem města nebo obcí. 

Toto uskupení - „Regionální sdružení pro zásobování biomasou“ může vzniknout na 
základě určité dobrovolné dohody a společných cílů zainteresovaných subjektů. Cílem je 
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zejména optimálně pokrýt lokální a regionální trh s biomasou, vytvořit obchodní a 
podnikatelské příležitosti a pracovní místa. Členství v uskupení může zejména 
podnikatelským subjektům přinést nové impulsy pro rozvoj aktivit, informace o potenciálu 
rozvoje trhu a další informace, které sníží jejich podnikatelská rizika, vymezí roli na trhu,  
příp. vytvoří příležitosti pro další aktivity a rozvoj. Přínosem pro město Rožnov p. Radh. a 
okolní obce může být potom zejména zvýšení využití obnovitelných energetických zdrojů, 
tvorba pracovních míst, celkové zlepšení ekonomiky města a regionu aj. 

Důležitou roli v rámci „Regionálního sdružení pro zásobování biomasou“ přitom je 
participace veřejného sektoru reprezentovaného městem Rožnov p.Radh., příp. okolními 
obcemi či příspěvkovými organizacemi města či obcí. Toto regionální sdružení by mělo být 
zejména komunikační platformou mezi zúčastněnými subjekty, mezi kterými se mohou 
rozvinout i dvou- či vícestranné partnerské a obchodní vztahy.  

Veřejný sektor, který by v rámci sdružení měl hrát speciální roli, by měl mít zejména 
následující funkce: 

 

a) Iniciátor  – bez počáteční iniciativy ze strany města není vybudování „Regionálního 
sdružení pro zásobování biomasou“ reálné. Mezi podnikatelskými subjekty mohou panovat 
částečně konkurenční vztahy a je na zástupcích veřejné sféry přesvědčit soukromý sektor o 
vzájemné výhodnosti spolupráce v této oblasti. Město Rožnov p.Radh. by také mělo jít 
příkladem při realizaci pilotních projektů využití biomasy, které mohou být jedním ze 
startujících impulsů pro aktivitu dodavatelů paliv z biomasy.  

b) Katalyzátor – iniciativa města a dalších zástupců veřejného sektoru musí být nejenom 
počátečním impulsem, ale i hnacím a zprostředkujícím elementem aktivit v oblasti využití 
biomasy, případně i dalších obnovitelných energetických zdrojů. Například jasné vymezení 
cílů a priorit města v oblasti využívání biomasy a odkrytí informací o projektových záměrech 
může být dostatečným impulsem pro rozvoj aktivit v soukromé sféře. Rozvoj lokálního a 
regionálního trhu s biomasou není jednorázová a krátkodobá aktivita, ale dlouhodobý proces.  

c) Regulátor – město by se nemělo úplně vzdát fyzické participace a alespoň částečné 
kontroly nad lokálním a regionálním trhu s biomasou. Hlavní prioritou města na tomto trhu 
není totiž tvorba zisku, ale zachování stabilních podmínek a pokrytí současné a budoucí 
poptávky po biomase. Jedním z možných prostředků jak zachovat určitou možnost intervence 
na trhu a částečnou konkurenci komerčním subjektům v rámci „Regionálního sdružení pro 
zásobování biomasou“ je zachování kontroly města nad produkcí paliv na bázi biomasy 
například prostřednictvím podniku Městské lesy, s.r.o. Cílem by měla být zejména možnost 
ovlivnit ceny biopaliv na bázi biomasy a jejich kvalitu. Město by z tohoto titulu mělo být 
určitým garantem kvality biopaliv na trhu.  

Výhodou takto různorodého a decentralizovaného uskupení může být i možnost využít 
podpory dostupnosti podpory (například z fondů EU) dostupné jak pro veřejný sektor, tak i 
pro soukromý sektor, což může přinést podstatné synergické efekty, které by nebyly možné 
v rámci centralizovaného modelu logistiky biomasy, ať už by byl na soukromé či veřejné 
bázi. Navíc je i v rámci „regionálního sdružení pro zásobování biomasou“ možné, a 
naopak i žádoucí zachování jisté míry konkurence, které by mělo udržet cenu a kvalitu 
nabízené biomasy v přijatelných mezích.  
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Obrázek 9: Schéma Regionálního sdružení pro zásobování biomasou 

 
Zdroj: schéma Enviros 

 

4.10 Potenciální partne ři v regionálním systému zásobování biomasou  
 

V rámci analýz byly identifikovány následující subjekty, které mohou být potenciálními 
partnery v rámci společného řešení logistiky biomasy na území města Rožnov pod Radhoštěm    
a v Mikroregionu Rožnovsko:  

Město Rožnov pod Radhoštěm - koordinátor, iniciátor, zabezpečení komunikační platformy, 
regulátor 

Městské lesy, s.r.o. – správa a údržba městských lesů, firma je kontrolována městem. 
Disponuje technologickým a personálním zázemím a produkuje biomasu v rámci údržby 
městských lesů – klíčový potenciální producent dřevní štěpky 

Lesy ČR, Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, revír Rožnov p.Radh. - správa a údržba 
státních lesů Disponuje technologickým a personálním zázemím a produkuje biomasu v rámci 
údržby lesů – klíčový potenciální producent dřevní štěpky 

COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice – zpracování masívního dřeva, dřevostavby 

DŘEVOVÝROBA Štůsek, Valašská Bystřice – dřevovýroba násad na nářadí 

CALTRA, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm – potenciální dodavatel řízků rychle rostoucí 
švédské vrby, mikroturbíny pro výrobu el. energie z biomasy 

Soukromí vlastnící lesů v Mikroregionu Rožnovsko 

Soukromí zpracovatelé dřeva v Mikroregionu Rožnovsko 

Argotech, s.r.o. Poličná – zemědělská společnost v dopravně dostupné vzdálenosti, zkušební 
provoz výroby pelet technologií EKOVER, prozatím omezená kapacita daná nedostatkem 
suroviny 

OSTAX, s.r.o Jarcová – výroba briket a pelet z dřevního odpadu jako vedlejší aktivita 
k dřevovýrobě 

PONAST, s.r.o., Valašské Meziříčí - významný výrobce kotlů na dřevní pelety se zájmem 
podílet se i dodávce paliv pro koncové zákazníky 

ZOD Rožnovsko, zemědělské družstvo – zemědělská činnost, dřevovýroba 

FARMA – ZPZ s.r.o., Valašská Bystřice – lesnictví, těžba dřeva 

Soukromí zemědělci hospodařící v Mikroregionu Rožnovsko.  
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4.11 Prioritní oblasti pro realizaci projekt ů   

4.11.1 Decentralizované využití biomasy v malých zdrojích  
 

Prioritní oblastí využití biomasy je zejména její decentralizované využití 
v domácnostech, případně v malých zdrojích tepla do cca 200 kW ve veřejném a 
soukromém sektoru, a to především jako náhrada za staré kotle na tuhá paliva s nízkou 
účinností a vysokou produkcí emisí CO2. Z hlediska lokalit v rámci území města jsou 
prioritními lokalitami katastrální území Hážovice a Tylovice a dále části katastrálního 
území Rožnova pod Radhoštěm v lokalitách bez možnosti napojení na nízkotlaké 
rozvody zemního plynu, případně některé další lokality nové výstavby.  

V malých zdrojích tepla je možno využít převážně polenové dřevo ve zplyňovacích kotlích na 
dřevo a pelety v peletových kotlích, případně kotlích na dřevní štěpku. V této souvislosti 
doporučujeme dále provést terénní průzkum v uvedených lokalitách a připravit projekt 
„Ekologické vytápění v místních částech Rožnova pod Radhoštěm“. Po dokončení 
implementačních dokumentů Operačního programu Životní prostředí bude zřejmé nastavení 
podmínek podpory a projekt by měl být modifikován tak, aby podmínky podpory splňoval. 
V zásadě by potom bylo možné na základě současně dostupných informací uvažovat o třech 
variantách:  

a) Podání hromadné žádosti jménem fyzických osob – koncových příjemců, případně 
koordinace podání individuálních žádostí v případě schválení podpory fyzickým osobám 
v rámci Operačního programu Životní prostředí Evropskou komisí.  

b) Podání projektu městem Rožnov pod Radhoštěm, které bude majitelem instalovaných kotlů 
v případě schválení podpory fyzickým osobám v rámci Operačního programu Životní 
prostředí Evropskou komisí. V tomto případě bude nutno pečlivě smluvně ošetřit podmínky 
užívání kotlů koncovými uživateli v souladu s podmínkami a vzorovými smlouvami, které by 
administrátor podpory – SFŽP – měl poskytnout.  

c) V minimalistické verzi provést terénní průzkum v uvedených lokalitách a u vážných 
zájemců v rámci poradenské činnosti EKIS se sídlem ve Valašském Meziříčí realizovat 
zpracování žádosti o dotaci pro jednotlivé fyzické osoby na pořízení kotle na biomasu ze 
Státního fondu životního prostředí. 

Předpokladem rozsáhlejšího decentralizovaného využití paliv na bázi biomasy je zabezpečení 
dostatku paliva o přiměřené kvalitě a ceně na lokálním trhu. V této oblasti je důležitá role 
města jako iniciátora aktivit v rámci „Regionálního sdružení pro zásobování biomasou“, které 
by měly vyvážit poptávku nabídkou paliv z biomasy. 
 

4.11.2 Návrh programu podpory na území m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm  na p řeměnu 
topných systém ů a využití OZE  

 

V některých městech a obcích České republiky jsou již dlouhodobě realizovány programy 
podpory na změnu spalování fosilních paliv náhradou za paliva z obnovitelných zdrojů. Příkladem 
může být samotné hlavní město Praha, město Třebíč nebo obce jako Písečná nebo Měňany. 

V katastru města Rožnov pod Radhoštěm by se program podpory mohl dotýkat všech 
domácností, které dosud využívají k vytápění fosilní paliva. Podmínkou by byla neexistence 
dostupného připojení na CZT nebo zemní plyn. Realizace takového programu podpor by měla 
být na základě zpracované rozptylové studie, která by prokázala překračování imisních limitů 
na území města. 
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Prioritou programu by byla náhrada lokálního vytápění, tzn. zastaralých kotlů na tuhá paliva 
moderními kotli na biomasu (kusové dřevo, dřevní pelety). 

Definice kritérií programu podpory: 
 

• fyzicky ověřená likvidace starého kotle, 
• použití nízkoemisního kotle na biomasu o daných parametrech, neumožňující 

souběžně spalovat neekologická paliva, 
• omezení pouze na stávající rodinné a bytové domy a vyloučení novostaveb, 
• případné zúžení podpory s orientací na nízkopříjmové skupiny obyvatel, 
• výše podpory by byla závislá na finančních možnostech města s doporučením finanční 

spoluúčasti žadatele. 
 

 

Při předpokládané výši podpory maximálně 25 – 30 tis. Kč na instalovaný kotel nebo 50 % 
nákladů by při ročním rozpočtu programu podpory 1 mil. Kč by mohlo být realizováno 30 -40 
kotlů. Obdobným způsobem by se realizovala podpora na instalaci solárních kolektorů na 
ohřev TV a podpora by se měla dotýkat i fotovoltaických systémů. 

Dotace by byla poskytována na zařízení trvale spojená s nemovitostí, která je v celoročním 
provozu. Systém by musel být provozován aspoň 3 roky, být součástí základního zdroje 
vytápění nebo ohřevu TV objektu. 
Systém podpor se musí odvíjet od přijaté strategické Územní energetické koncepce. 
Navazující vyhláška potom stanoví sektory města s požadovaným či doporučeným typem 
zdrojů vytápění. Role zdrojů obnovitelných v Územní energetické koncepci města Rožnov 
pod Radhoštěm už byla zakomponována, zejména v rozptýlené zástavbě se zelení. 
Prosazením programu podpory OZE v zastupitelstvu by tak mohla pobídková politika roku 
2009 odstartovat. 
 

Velice důležitá je informovanost občanů, která je na místní úrovni totiž často velmi 
nedostatečná. O programech podpor v oblasti OZE neví část veřejnosti vůbec, část jen málo. 
Na vině bývá nenápaditá a někdy i věcně neúplná prezentace na webových stránkách samotné 
radnice. Když se zájemce snadno neprokliká ke kýženému dokumentu přes ovladače ani 
vyhledávač, ztratí rychle trpělivost a přestává pátrat.  
Možnou příčinou je také chabý zájem místních médií o toto téma, přitom informace o 
nabízených dotacích na čisté zdroje energie čtenářsky zajímavé jsou. Další důvod ale jistě je i 
v pasivitě občanů. Mnozí se s nabídkami ani neseznámí. Jiní, schopní aspoň základní 
ekonomické rozvahy investora, se obávají byrokratické anabáze, zejména na SFŽP, bez jehož 
dotace nebývá ta místní sama dostatečným stimulem k započetí investice. Většina dobrých 
dodavatelů zařízení na OZE však umí klientovi s agendou (ve vlastním zájmu) pomoci.  
Pomineme-li stále ještě nemalou skupinu lidí, kteří jasným přínosům zařízení na OZE (obecně 
i v měřítku domácnosti) nevěří, protože se s fakty řádně neseznámili, pak možná hlavní 
bariéru slabého zájmu o místní dotace tvoří zcela prozaický nedostatek hotovosti k zahájení 
investice. Její významná část se sice z dotací občanovi vrátí, avšak krýt mezičas realizace 
potřebným úvěrem, považují mnozí za komplikaci či riziko. 
 

V rámci zvýšení informovanosti obyvatel města Rožnova pod Radhoštěm iniciovat vznik 
pravidelných přednášek v Městské knihovně na téma obnovitelné zdroje energie a úspory 
energie v domácnostech. Dále ve čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska zavést pravidelný 
informační sloupek o výše uvedené problematice. 
 
Od dubna 2009 na tuto podporu naváže rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, 
pro který bude na čtyřleté období k dispozici až 25 miliard korun a který bude zaměřen jak na 
obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích budov a v novostavbách. 
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Tento program bude financován z prodeje tzv. emisních kreditů v mezinárodním obchodování 
podle Kjótského protokolu.  
V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní 
zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, náhrada 
neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace 
těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním 
energetickém standardu. 
 
 

Předpokládané oblasti podpory: 
 

A. Úspory energie na vytápění v obytných budovách 
• komplexní zateplení obálky rodinných a bytových domů vedoucí k dosažení 

nízkoenergetického standardu budovy 
• kvalitní zateplení vybraných částí obálky rodinných a bytových domů (realizace sady 

opatření z nabídnutého výběru) 
 
 

B. Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu 
• podpora novostaveb rodinných a bytových domů v pasivním standardu 

 
 

C. Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody 
• výměna neekologického vytápění v rodinných a bytových domech (kotle na tuhá a 

kapalná fosilní paliva, elektrické vytápění) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu a 
za tepelná čerpadla se stanoveným minimálním topným faktorem při daných 
teplotních charakteristikách 

• instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do nízkoenergetických novostaveb 
rodinných a bytových domů 

• instalace solárně-termických kolektorů na obytné budovy 
 

V rámci přípravy na tuto možnost čerpání dotací z tohoto dotačního titulu pro domácnost by 
bylo vhodné inicializovat vznik městského poradenského střediska, jehož pracovníci by pro 
zájemce zpracovávali potřebnou dokumentaci a vlastní žádosti o dotace. 
 

 
4.11.3 Využití biomasy ve st ředních a v ětších centrálních zdrojích  

 

Ve středních a větších centrálních zdrojích zásobujících jednotlivé objekty či areály je možné 
využití dřevních či rostlinných pelet (spíše menší a střední zdroje do instalovaného výkonu 
cca 200 kW), dřevní štěpky či jiný dřevní odpad (střední zdroje do instalovaného výkonu cca 
500 kW). Jedná se zejména o zdroje v objektech podnikatelského sektoru (dřevozpracující aj. 
průmysl), rekreačních objektů a objektů veřejného sektoru (školská a kulturní zařízení apod.).  

Důležitou rolí města Rožnov pod Radhoštěm je příklad při realizaci pilotních projektů využití 
biomasy, které mohou být jedním ze startujících impulsů pro aktivitu dodavatelů paliv z 
biomasy. Pilotní projekty ba měly být realizovány vždy v lokalitách, kde je cílem podpořit i 
decentralizované využití biomasy v malých zdrojích. V současné době jsou však všechny 
veřejné objekty vytápěny ze zdrojů na zemní plyn, příp. napojeny na CZT. 

  
4.11.4 Využití biomasy v soustav ě CZT 

 

Výstavba nových soustav CZT s využitím biomasy na území města Rožnov pod 
Radhoštěm nebo doplnění zdrojů výroby tepla ve stávající soustavě CZT fy Enegoaqua 
o zdroj tepla na biomasu není z ekonomického hlediska a především vzhledem 
k nedostatečnému potenciálu biomasy v Mikroregionu Rožnovsko reálná. V okrajových 
lokalitách Rožnova pod Radhoštěm zase není dostatečně koncentrovaná zástavba domů, aby 
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bylo možno vybudovat sítě CZT s efektivně vynaloženými náklady, a proto je vhodnější 
decentralizované řešení spotřeby biomasy v jednotlivých kotlích v rodinných domech nebo 
bytových jednotkách. Na základě praktických zkušeností z jiných lokalit v ČR se rovněž jako 
problematická ukázala ochota potenciálních koncových zákazníků (rodinné domy) připojit se 
k soustavě CZT.  

Reálně by bylo možné vybudovat zdroj na biomasu pro výrobu tepla, příp. elektrické energie 
v rámci doplnění zdrojů CZT fy Energoaqua pouze za předpokladů, že by dostatečné 
množství biomasy bylo zajištěno dlouhodobými smlouvami z oblasti do svozové vzdálenosti 
40 až 50 km od Rožnova pod Radhoštěm. V současné době jsou připravovány 3 projekty na 
realizaci zdrojů s využitím biomasy (fa DOTEC a KA-Contrakting ve Valašském Meziříčí, fa 
DALKIA v Novém Jičíně). V případě realizace minimálně jednoho z připravovaných projektů 
by trh s biomasou a potenciál disponibilní biomasy pro obdobný projekt v Rožnově pod 
Radhoštěm značně poklesl, pravděpodobně by neumožnil tento projekt zrealizovat. 

Úvahy o takovémto zdroji by měly následovat až po zpracování územní energetické koncepce 
města a je nutno mít na vědomí, že i zdroj o výkonu řádově několika MW by velmi zásadním 
způsobem ovlivnil systém logistiky a trh s biomasou nejen ve městě, ale i širším přilehlém 
regionu. V takovémto zdroji by měla být využívána jinde nevyužitelná spalitelná biomasa 
(např. sláma), která není vhodná k decentralizovanému využití či k produkci ušlechtilých 
paliv na bázi biomasy (pelety, brikety) a která není využitelná v decentralizovaných 
aplikacích. V případném velkém zdroji na biomasu by měla být rovněž posouzena možnost 
kombinované výroby elektřiny a tepla. 
 

4.11.5 Posouzení ekonomického potenciálu  
 

Posouzení ekonomického potenciálu biomasy je závislé zejména na ceně paliva na bázi 
biomasy a investičních nákladech na pořízení technologie. Vzhledem k velmi vysoké 
variabilitě technických řešení nelze oblast ekonomiky biomasy příliš zobecňovat, ale je třeba 
posoudit konkrétní návrh řešení včetně ekonomicky dosažitelného paliva. 

Tabulka 21: Průměrné pořizovací ceny zařízení na spalování biomasy 

 

Objekt Výkon – palivo 
Pořizovací cena 
(Kč,bez DPH) Poznámka 

 

Malé RD, NED, 
popř.  byty 

 

do 12 kW – polena, dřevěné 
brikety, pelety 

 
do 30 000,- 

 

 Krbová kamna s možností napojení na   
 otopný systém - radiátory. 

do 25 kW – polena, dřevěné 
brikety, pelety 

40 - 90 000,- 

do 45 kW – polena dřevěné 
brikety, pelety, štěpka 50 - 120 000,- 

 
 Cena podle provedení (nerezové  
 provedení, výkonná regulace apod.)  
 nebo velikosti zásobníku ( pelety ). 

 
 
 Rodinné domy 

25 - 50kW – pelety, obilí 50 - 120 000,-  Automatický kotel se zásobníkem. 
do 90 kW – štěpka, pelety do 650 000,- 

do 200 kW – štěpka, pelety do 750 000,- 
do 350 kW – štěpka, pelety do 1 500 000,- 

do 600 kW – štěpka, sláma do 1 700 000,- 

 
 Objekty –  
 radnice, škola,  
 fara, ZD,  
 hospoda, firma,  
 shluk RD  do 1 800 kW – štěpka, sláma do 3 500 000,- 

 
 Při využití slámy nárůst ceny o cca  
 500 000 Kč. Cena je za kompletní  
 dodávku i s montáží technologie,     
 bez stavebních úprav.  
 Cena se mění dle reálného projektu.  

 

Zdroj: Informace od dodavatelů spalovacích zařízení 
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Tabulka 22: Ceny dřevních pelet a štěpky v r.2008 

 

Firma Průměr  
(mm) Balení 

Cena 
za 1 tunu 
s 9% DPH 

Letní cena 
za 1 tunu 
s 9% DPH 

6 

dřevní pelety bez kůry -bílé 
Bib-Bag 1000 kg 

pytlované - PE-sáčky 15kg 
na paletě 1050 kg 

 
4.033,- 

 
4.306,- 

- Jaromír Volný-JV-Kovo  
Frýdek-Místek 

8 po dohodě - - 

MADER lesnická firma, s.r.o. 
Vrbno pod Pradědem 

6 15kg PE pytle, paleta (67 pytlů) 
= 1005 kg 

3.434,- 
 

- 

OSTAX s.r.o. 
Jarcová, okr.Vsetín 

6,8 15 kg, paleta 500 kg 3.782,- - 

EKOPEL  
Ostrava 

6,8 
dřevěné pelety, 15 kg pytle 

nebo volně ložené 
3.900,- 
3.500,- 

- 

vlhkost do 40 % - mokrá 1 420,- 
do kotlů, kde probíhá 

spalování tzv, odhořívánímDřevní št ěpka 
průměrná cena St ředočeský 
kraj  

 

vlhkost do 20 % - suchá 2 560,- do kotlů s tzv. pyrolýzou 
 

Zdroj: Informace TZB-INFO, ceny 2008 

Cena vyrobeného tepla se při použití kusového dřeva pohybuje mezi 100 – 150,- Kč/GJ, při 
použití pelet vyrobených ze zemědělského odpadu se cena vyrobeného tepla pohybuje kolem 
150 – 180,- Kč/GJ a při spalování dřevních pelet je cena tepla mezi 240 – 270,- Kč/GJ.  

 
4.11.6 Posouzení energetického p řínosu  

 

Energetický přínos biomasy je nejvýznamnější ze všech potenciálně využitelných 
obnovitelných zdrojů energie. Současný podíl biomasy v energetické bilanci města Rožnov 
pod Radhoštěm je odhadován jen na necelých 0,5 % vzhledem k vysoké spotřebě zemního 
plynu, ostatních plynných a ostatních kapalných paliv v průmyslových zdrojích REZZO1.  

Celkový potenciální energetický přínos využití biomasy je již velmi významný – na základě 
analýzy potenciálů lze konstatovat, že v Rožnově pod Radhoštěm a přilehlých obcích 
Mikroregionu Rožnovsko je k dispozici využitelný potenciál lesní, zemědělské biomasy a 
potenciál dřevního odpadu ve výši cca 100 740 GJ, což představuje cca 15,6 % spotřeby paliv 
a energie po přeměnách ve městě Rožnov pod Radhoštěm (výchozí rok 2007). Vzhledem 
k tomu, že na spotřebě primárních energetických zdrojů se v Rožnově pod Radhoštěm jenom 
z cca 23,5 % podílí průmysl, kde je biomasa využitelná jen omezeně, je význam tohoto 
obnovitelného zdroje pro použití v sektorech domácností, terciárním sektoru a zemědělství 
ještě podstatně vyšší.  

 

4.12    Využitelný potenciál OZE souhrnn ě 
 

Využitelný potenciál energie z obnovitelných zdrojů lze v zásadě rozdělit na potenciál při 
výrobě elektrické energie a potenciál při výrobě tepla. V souhrnu analyzovaných dat je díky 
podmínkám Mikroregionu Rožnovsko zřejmé, že dominantní uplatnění leží na využívání 
obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla. 

Celkový analyzovaný dostupný potenciál obnovitelných zdrojů energie na území města 
Rožnova pod Radhoštěm a v případě biomasy na území Mikroregionu Rožnovsko (s využitím 
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v Rožnově pod Radhoštěm) činí cca 154 807 GJ, což v porovnání se současnou spotřebou  
paliv a energie po přeměnách může představovat cca 24,2%. Nejvyšší podíl na dostupném 
potenciálu má zejména biomasa, potenciál ostatních energetických zdrojů není tolik 
významný. Dostupný potenciál všech analyzovaných obnovitelných energetických zdrojů 
shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 23: Obnovitelné energetické zdroje v Rožnově p.Radh. - dostupný potenciál 

 
 

OBNOVITELNÉ ZDROJE 
ENERGIE 

V SOUČASNOSTI  
VYUŽÍVANÝ POTENCIÁL    

primární energetické zdroje 
(GJ/rok)  

Podíl na 
primárních 

energetických 
zdrojích  (%) 

ZATÍM NEVYUŽÍVANÝ 
DOSTUPNÝ POTENCIÁL          

primární energetické zdroje 
(GJ/rok)  

Solární tepelné systémy 844 0,01 5 195 

Solární fotovoltaické systémy 68 0,00 2 000 

Malé vodní elektrárny 609 0,01 1 400 

Větrné elektrárny 0 0,00 0 

Geotermální energie - tepelná 
čerpadla 

1 400 0,02 2 500 

Biomasa - energetické 
dřeviny a rostliny 

0 0,00 4 977 

Biomasa - dřevní odpad 
z těžby, dřevozpracujících 
provozů 

796 0,01 47 397 

Biomasa – polenové dřevo, 
brikety, pelety 

31 794 4,29 12 500 

Biomasa - obilní a řepková 
sláma 

0 0,00 11 634 

Biomasa - seno 0 0,00 24 232 

Bioplyn z údržby veřejné 
zeleně a zemědělské činnosti 

0 0,00 1 436 

Bioplyn - z ČOV 3 900 0,05 2 125 

CELKEM 39 411 5,31 115 396 
 

 

Zdroj: předcházející texty a tabulky, odborný odhad a vlastní výpočty Enviros 
 
Tabulka 24: Obnovitelné energetické zdroje v Rožnově p.Radh. – ekonomicky využitelný potenciál 

 
 

OBNOVITELNÉ ZDROJE 
ENERGIE 

V SOUČASNOSTI  
VYUŽÍVANÝ POTENCIÁL     
primární energetické zdroje 

(GJ/rok)  

ZATÍM NEVYUŽÍVANÝ 
EKONOMICKY DOSTUPNÝ 

POTENCIÁL                  
primární energetické zdroje 

(GJ/rok)  

Solární tepelné systémy 844 5 195 
Solární fotovoltaické systémy 68 2 000 
Malé vodní elektrárny 609 1 400 
Větrné elektrárny 0 0 
Geotermální energie - tepelná 
čerpadla 1 400 2 500 
Biomasa - energetické dřeviny    
a rostliny 0 4 977 
Biomasa - dřevní odpad z těžby, 
dřevozpracujících provozů 796 37 917 
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Biomasa – polenové dřevo, 
brikety, pelety 31 794 12 500 
Biomasa - obilní a řepková sláma 0 0 
Biomasa - seno 0 0 
Bioplyn z údržby veřejné zeleně                   
a zemědělské činnosti 0 1 436 
Bioplyn - z ČOV 3 900 2 125 
CELKEM 39 411 70 050 

 
 

Zdroj: předcházející texty a tabulky, odborný odhad a vlastní výpočty Enviros 
 
 
Graf 5, 6:  Ekonomicky dostupný potenciál dalšího využití obnovitelných zdrojů energie 

Ekonomicky využívaný potenciál OZE ( stávající stav  )

Solární tepelné systémy Fotovoltaické systémy Malé vodní elektrárny

Větrné elektrárny Tepelná čerpadla Biomasa - en.dřeviny a rostliny

Biomasa - dřevní odpad Biomasa – polena, brikety, pelety Biomasa - obilní a řepková sláma

Biomasa - seno Bioplyn ze zemědělské činnosti Bioplyn - z ČOV

 
 

Ekonomicky dostupný potenciál OZE ( prozatím nevyužívaný  )

Solární tepelné systémy Fotovoltaické systémy Malé vodní elektrárny

Větrné elektrárny Tepelná čerpadla Biomasa - en.dřeviny a rostliny

Biomasa - dřevní odpad Biomasa – polena, brikety, pelety Biomasa - obilní a řepková sláma

Biomasa - seno Bioplyn ze zemědělské činnosti Bioplyn - z ČOV
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Zhodnocení využití tepla z OZE podle sektorů 

Pro bytový sektor byly tedy v územní energetické koncepci města Rožnov pod Radhoštěm 
uvažovány pro domácnosti možnosti využití solárních kolektorů na vytápění a ohřev TV, 
využití geotermálního potenciálu tepelnými čerpadly a náhrady tuhých paliv v lokálních 
topeništích biomasou, zejména pak dřevem a dřevním odpadem. Ostatní druhy obnovitelných 
zdrojů nejsou uvažovány, protože jejich využití je z technických důvodů výhodnější 
v jednotkách s větším instalovaným výkonem, než obvykle mají lokální topeniště a proto není 
předpokladem jejich využití v sektoru domácností.  

V terciárním sektoru služeb jsou zastoupeny všechny druhy obnovitelných zdrojů energie 
s ohledem na různorodost objektů tohoto sektoru.  

V bytovém i terciárním sektoru musí být přihlédnuto při realizaci zdrojů na vytápění a ohřev 
TV z obnovitelných zdrojů prvořadé uvedení objektů do tepelně technicky vyhovujícího 
stavu. Tzn. využití všech dostupných energeticky úsporných opatření. 
 

V sektoru zemědělství je předpokladem největší využití vlastních zdrojů, tedy odpadů ze 
zemědělské výroby (sláma, seno) a pěstované biomasy. Využití ohřevu pomocí tepelných 
čerpadel se v tomto sektoru nejeví jako příliš perspektivní, stejně tak i využití solárních 
kolektorů (maximálně pro využití na sušení plodin). Relativně malé využití dřevního odpadu 
v tomto sektoru je nastaveno proto, že předpokládáme vznik trhu s biomasou a vzhledem ke 
zvyšující se poptávce po biomase spalitelné v lokálních topeništích (dřevo, dřevní odpad), 
bude toto palivo spíše nabízeno na trhu, než přímo využíváno v zemědělství.  

V sektoru průmyslu je podíl obnovitelných zdrojů energie nejmenší z důvodu specifických 
požadavků na technologie zde použité, jedná se často velká energetická zařízení, jejichž 
přechod na jiná paliva je ekonomicky nerentabilní či dokonce nemožný. Z toho důvodu je 
možné využití obnovitelných zdrojů pouze jako doplňkových zdrojů energie ke stávajícím 
nositelům energie.  

Obecně pro všechny sektory s výjimkou domácností platí menší podíl biomasy z dřeva a 
dřevních zbytků, protože je záměrem, aby toto palivo z OZE, které v sektoru domácností 
nemá ekvivalentní náhradu, vytěsnilo v současnosti využívaná fosilní tuhá paliva v lokálních 
topeništích.  

Výroba elektřiny na bázi OZE 

Výroba elektřiny na bázi OZE má v Rožnově pod Radhoštěm mnohá omezení. 
Hydropotenciál vodních toků na Rožnovsku je minimální. Nové možné lokality pro stavbu 
malých vodních elektráren mají také omezení z hlediska ochrany životního prostředí, 
majetkoprávních vztahů a z hlediska dodržování manipulačních řádů vodních toků.  

Stejně tak je v Rožnově pod Radhoštěm velmi problematické využití větrné energie k výrobě 
elektřiny. Obecně jsou pro instalaci větrných elektráren či větrných farem vhodné lokality 
s roční průměrnou rychlostí větru větší než 5m/s a dostatečná vzdálenost od obytných ploch. 
Omezujícím faktorem je také kolize těchto lokalit s podmínkami ochrany životního prostředí; 
je nepřípustné zřizování těchto výrobních zařízení na územích s plošnou ochranou přírody 
(Chráněné krajinné území Rožnovska).  

Naproti tomu se jeví výhodné kombinovaná výroba elektřiny a tepla, zejména pak z bioplynu 
vzniklého ze zemědělské výroby a bioplynu z ČOV. U těchto projektů je důležité optimální 
nastavení ročních křivek výkonů s ohledem na využití tepla v letních měsících, Dále pak je 
vhodná kooperace mezi subjekty, i nad rámec jednotlivých sektorů, při zajišťování 
dostatečného množství vstupních paliv, stejně při zajištění odběrů tepelné energie v letních 
měsících. 
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Fotovoltaické systémy z důvodu velmi vysokých investičních nákladů nelze v dohledné době 
považovat za relevantní zdroj k výrobě elektřiny, zejména z pohledu dodávek do distribuční 
sítě. Tyto zdroje lze v současnosti využívat pouze ke snížení vlastní spotřeby uživatele této 
technologie. 

 


