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VE ZLÍNSKÉM KRAJI“

Vytápění biomasou



Energetická bilance Zlínského kraje

Rok 2001:   38,8 PJ
Rok 2007:  42, 09 PJ

Spot řeba paliv a energie v GJ za 2007 ve Zlínském 
kraji 
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Stávající potenciál 
2,28PJ/rok  
PPEZ  4,91%
EE 1%
v členění po 
pověřených obcích 
a po okresech



Odhadovaný dostupný potenciál 4,25PJ/rok, 
PPEZ  9,5% v členění po okresech



Struktura podílu jednotlivých druh ů OZE

Stávající stav                                                           Výhled

Biomasa 93,7%

•Biomasa 38%



Vytápění domácností v % v roce 2007

Vytápění domácností ZK



Porovnání emisí z vytáp ění domácností ZK a ČR

Měrné emise z vytáp ění domácností v kraji (t/rok/km2,kg/rok/km2) 2006



Struktura území ZK

Struktura využití území v kraji v % 2007 
Rozloha 396 357 ha                                              

Orná půda klesla o 272 ha

Vzrostla rozloha travnatých 
porost ů a lesů o 60 ha.

Druhová skladby les ů v kraji % 2007
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Energie biomasy

Jako energie pro vytáp ění ve stávajících m ěstských a obecních 
centrálních kotelnách se ve Zlínském kraji v sou časné dob ě
nejvíce používá biomasa ve form ě dřevní št ěpky vznikající z 
dřevařského pr ůmyslu a lesní produkce.

V současné dob ě je v kraji 5 kotelen na biomasu ve form ě dřevní
štěpky ve správ ě obcí:

Slavi čín, Host ětín, Brumov- Bylnice, Valašská Byst řice,Bohuslavice u 
Zlína.

Přestože je na území kraje Výzkumný ústav zabývající se  cíleně
pěstovanými rychlerostoucími d řevinami, není dosud tato oblast 
významn ě rozší řena.



Webový portál Územní energetické koncepce Zlínského kraje 
www.eazk.cz sekce Energetická koncepce



Využití biomasy  v pr ůmyslu:
Rostoucí ceny zemního plynu za čaly již p řed 10 lety motivovat podnikatele 
dřevozpracujícího pr ůmyslu k tomu, aby energeticky za čaly využívat d řevního 
odpadu.Tento trend byl momentáln ě přerušen stávající krizí, kdy byla na území
ZK celá řada těchto podnik ů zavřena nebo minimáln ě utlumila svou výrobu. 
Přesto, je na území kraje provozováno 12 významných ko telen na d řevní št ěpku.

V předloňském roce v podniku Kloboucká Lesní,s.r.o v Brumov ě-Bylnici za čala 
připravovat projekt na nový ORC cyklus ( výroba elekt řiny a tepla z biomasy)-
termoolejový kotel o výkonu 4,5MW a 850KWe. Tento pr ojekt získal 40% dotaci z 
programu - Eko-Energie. Do provozu m ěl být uveden 7/2009, ale práce nebyly 
zahájeny z d ůvodu krize je rozhodnutí o realizaci odsunuto a celá akce by mohla 
být realizována do konce p říštího roku.



Využití biomasy v komunální sfé ře:
Na území ZK jsou tyto kotelny na d řevní št ěpku:
Brumov-Bylnice - Realizace 3MW kotelny na d řevní št ěpku bude 
probíhat v rámci Programu p řeshrani ční spolupráce mezi SR- ČR, 
stávající ZP z ůstane jako záloha.
Hostětín – 0,76 MW z roku 2002- technologie KARA,úspora emisí
CO2 -1450 t/rok
Valašská Byst řice –výkon kotelny 1,5 MW,kotle Verner Golem 900 + 
600 kW,rozvody 3km, náklady 36,5 mil.K č,65 OPS, výroba tepla 4481-
5200 GJ/rok
Slavi čín – v sou časné dob ě se připravuje rozší ření zdroje o další
biomasový kotel, který bude zásobovat nov ě připojené sídlišt ě -
technologie Kohlbach .  



Realizace programu „Zelená úsporám“

Pro neplynofikované části m ěst EAZK p řipravila speciální osv ětové kampan ě
a konzulta ční dny pro ob čany, dále vyškolila místní agentury pro denní styk 
s ob čany, tak aby bylo docíleno co nejvíce žádostí na zm ěnu kotl ů a 
zateplení RD. Cílem je zopakovat a vylepšit projekt obce Salaš z roku 2006.

Státní program SFŽP :
Rok 2007:  podpo řeno 21 kotl ů, průměrný instalovaný výkon kotle 23,7 kW
Rok 2008: podpo řeno 44 kotl ů, průměrný instalovaný výkon kotle 21,9 kW



Výrobci paliva

Ve Zlínském kraji je 16 spole čností zabývajících se výrobou pelet, briket a 
přípravou kusového d řeva. Cílem EAZK je vytvo řit burzu biopaliv.



Zelená úsporám

Dotace pro fyzické osoby 95/80/50 tis. K č dle tytu kotle



Děkuji za pozornost!

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
Sídlo J.A. Bati (22. budova areálu SVIT)

info@eazk.cz

miroslava.knotkova@eazk.cz 

Tel.: 577 043 940

Mobil: 603 883 999


