
Projekt je spolufinancován Zlínským krajem a Komisí Evropských společenství.

Výhradní odpovědnost za obsah této prezentace nesou autoři. Prezentace nutně
nevyjadřuje názor Evropských společenství. Komise Evropských společenství
není odpovědná za jakékoliv použití informací zde obsažených. 

Projekt byl spolufinancovProjekt byl spolufinancováán obcn obcíí SalaSalašš a Komisa Komisíí Evropských Evropských 
spolespoleččenstvenstvíí..

VýhradnVýhradníí odpovodpověědnost za obsah tdnost za obsah tééto prezentace nesou to prezentace nesou 
autoautořři. Prezentace nutni. Prezentace nutněě nevyjadnevyjadřřuje nuje náázor Evropských zor Evropských 

spolespoleččenstvenstvíí. Komise Evropských spole. Komise Evropských společčenstvenstvíí nenneníí
odpovodpověědndnáá za jakza jakéékoliv poukoliv použžititíí informacinformacíí zde obsazde obsažžených.ených.

Obec Salaš



OBNOVITELNOBNOVITELN ÉÉ ZDROJE ENERGIEZDROJE ENERGIE
VyuVyužžititíí biomasy a slunce v podhorskbiomasy a slunce v podhorskéé
oblasti Salaoblasti Salašš



INTERREG IIIA INTERREG IIIA ČČR R -- SRSR

�� INTERREG patINTERREG patřříí mezi Iniciativy evropských spolemezi Iniciativy evropských společčenstvenstvíí
�� INTERREG patINTERREG patřříí zz hlediska finanhlediska finanččnníího objemu i ho objemu i úúzemnzemníího ho 

rozsahu mezi nejvýznamnrozsahu mezi nejvýznamněějjšíší Iniciativu SpoleIniciativu Společčenstvenstvíí (s (s 
celkovou alokaccelkovou alokacíí zhruba 5 mld. EUR na obdobzhruba 5 mld. EUR na obdobíí 2000 2000 ––
2006). 2006). 

�� INTERREG IIIA vINTERREG IIIA v ČČR navR naváázal na zal na ppřředvstupnedvstupníí program program 
ppřřeshranieshraniččnníí spoluprspoluprááce ce PharePhare CBCCBC

�� INTERREG IIIA podporuje regionINTERREG IIIA podporuje regionáálnlníí rozvoj v rozvoj v 
ppřřííhranihraniččnníích regionech ch regionech 



ÚÚzemnzemn íí vymezenvymezen íí



Stav pStav p řřed realizaced realizac íí

Obec nenObec neníí plynofikovplynofikováánana a ani se s plynofikaca ani se s plynofikacíí neponepoččííttáá
�� doposud bylo vytdoposud bylo vytááppěěnníí a oha ohřřev Tev TÚÚV V řřeeššeno zejmeno zejmééna na 

vyuvyužžíívváánníím fosilnm fosilníích paliv ch paliv –– zvlzvlášášttěě hnhněěddéé uhluhlíí
�� v obci dochv obci docháázelo v topnzelo v topnéé sezsezóónněě k rapidnk rapidníímu zhormu zhorššovováánníí

kvality ovzdukvality ovzdušíší
�� celkovcelkováá roroččnníí spotspotřřeba primeba primáárnrníí energie na vytenergie na vytááppěěnníí

objektobjektůů ččininíí cca 9 500 GJcca 9 500 GJ
�� zzááttěžěž na na žživotnivotníí prostprostřřededíí::
�� -- 7,9 t/rok pevných 7,9 t/rok pevných ččáásticstic
�� -- 1,93 t/rok SO1,93 t/rok SO22
�� -- 180 t/rok CO180 t/rok CO22



Realizace projektuRealizace projektu

�� obec Salaobec Salašš se nachse nacháázzíí v podhorskv podhorskéé oblasti s pomoblasti s poměěrnrněě
ččlenitým terlenitým teréénem nem 

�� vzhledem k rozloze a vzhledem k rozloze a ččlenitosti a rozptýlenlenitosti a rozptýlenéé zzáástavbstavběě v v 
obci se pobci se přřistoupilo k istoupilo k řřeeššeneníí formou výmformou výměěny lokny lokáálnlníích ch 
zdrojzdrojůů teplatepla

�� zpzpůůsob sob řřeeššeneníí zdroje tepla výstavbou centrzdroje tepla výstavbou centráálnlníí výtopny výtopny 
(jako nap(jako napřř. výtopna . výtopna RoRoššttíínn –– spalovspalováánníí slsláámy nebo my nebo 
HostHostěěttíínn –– spalovspalováánníí ddřřevnevníí ššttěěpky) z výpky) z výšše uvedených e uvedených 
ddůůvodvodůů nebylo monebylo možžno realizovatno realizovat



VytVyt ááppěěnníí s vyus vyu žžitit íím kotlm kotl ůů na na 
biomasubiomasu

�� v rv ráámci projektu bylo nainstalovmci projektu bylo nainstalovááno celkem 32 kotlno celkem 32 kotlůů o o 
rrůůznznéém výkonum výkonu

�� byly poubyly použžity zplyity zplyňňovacovacíí kotle kotle AtmosAtmos s odtahovým s odtahovým 
ventilventiláátoremtorem

�� -- 10 kotl10 kotlůů o výkonu 22 o výkonu 22 kWkW
�� -- 19 kotl19 kotlůů o výkonu 25 o výkonu 25 kWkW
�� -- 2 kotle o výkonu 32 2 kotle o výkonu 32 kWkW
�� -- 1 kotel o výkonu 40 1 kotel o výkonu 40 kWkW



ZplyZply ňňovacovac íí kotel na biomasukotel na biomasu



SystSyst éém zajim zaji ššttěěnníí palivapaliva

-- je uzavje uzavřřen smluvnen smluvníí vztah se stvztah se stáátntníím podnikem Lesy m podnikem Lesy 
ČČeskeskéé republiky na zajirepubliky na zajiššttěěnníí potpotřřebnebnéého mnoho množžstvstvíí palivapaliva

-- obec se bude podobec se bude podíílet na plet na přříípravpravěě a doda dodáávce paliva ve vce paliva ve 
formforměě polen polen 

-- ppřředpokledpokláádandanéé mnomnožžstvstvíí ddřřeva se pohybuje kolem eva se pohybuje kolem 
500t/rok500t/rok

-- ddřříívvíí se dodse dodáávváá ppřříímo lidem zpracovanmo lidem zpracovanéé v metrových, v metrových, 
resp. dvoumetrových polenechresp. dvoumetrových polenech

-- pro zajipro zajiššttěěnníí potpotřřebnebnéého mnoho množžstvstvíí paliva se ppaliva se přředpokledpoklááddáá
zzřříízenzeníí jednoho novjednoho novéého pracovnho pracovníího mho míístasta



PPřřííprava palivaprava paliva



JednotlivJednotlivéé ffááze pze přříípravypravy

�� SmluvnSmluvníí vztah s Lvztah s LČČR = vyznaR = vyznaččeneníí v porostechv porostech
�� ZajiZajiššttěěnníí kkáácenceníí formou samovýroby (osobou s formou samovýroby (osobou s 

opropráávnvněěnníím)m)
�� SklSklááddáánníí do do hrhráánníí pro ppro přřííjem lesnjem lesnííkem (zajikem (zajiššťťuje obec, uje obec, 

ruruččnníí prprááce)ce)
�� Vývoz obVývoz obččananůům, pm, přříípadnpadněě na sklna skláádku (v redku (v režžii obce)ii obce)

Kalkulace ceny paliva je stanovena bez zisku pro obec.Kalkulace ceny paliva je stanovena bez zisku pro obec.



PPřředehedeh řřev Tev TÚÚV pomocV pomoc íí solsol áárnrn íích ch 
systsyst éémmůů

�� v rv ráámci projektu byly nainstalovmci projektu byly nainstalováány celkem 4 solny celkem 4 soláárnrníí
systsystéémy o rmy o růůznznéé velikostivelikosti

�� byly poubyly použžity solity soláárnrníí kolektory typu kolektory typu HeliostarHeliostar

-- 2 sol2 soláárnrníí systsystéémy, kamy, kažždý o plodý o plošše kolektore kolektorůů 4 m4 m22

-- 1 sol1 soláárnrníí systsystéém o plom o plošše kolektore kolektorůů 6 m6 m22

-- 1 sol1 soláárnrníí systsystéém o plom o plošše kolektore kolektorůů 12 m12 m22

�� celkovcelkováá plocha kolektorplocha kolektorůů na Salana Salašši je 26 mi je 26 m2 2 

�� celkový pcelkový přředpokledpokláádaný tepelný výkon kolektordaný tepelný výkon kolektorůů je cca     je cca     
15 600 15 600 kWhkWh/rok = 56 GJ/rok/rok = 56 GJ/rok



SolSol áárnrn íí zisky v przisky v pr ůůbběěhu rokuhu roku



PPřředpokledpokl áádaný pdaný p řříínos kolektornos kolektor ůů

PŘEDPOKLÁDANÝ P ŘÍNOS KOLEKTORŮ
V PRŮBĚHU ROKU
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SolSol áárnrn íí panelypanely



PPřříínosy projektu pro nosy projektu pro žživotnivotn íí
prostprost řřededíí

�� ppřředpokledpokláádandanéé celkovcelkovéé snsníížženeníí spotspotřřeby energie z eby energie z 
fosilnfosilníích zdrojch zdrojůů se pohybuje kolem 700 se pohybuje kolem 700 MWhMWh/rok/rok

�� ve spotve spotřřebeběě fosilnfosilníích paliv jde zhruba o ch paliv jde zhruba o úúsporu 170 t sporu 170 t 
hnhněěddéého uhlho uhlíí

�� v pv přřepoepoččtu vlivu na tu vlivu na žživotnivotníí prostprostřřededíí jde o snjde o sníížženeníí emisemisíí
-- COCO2 2 o cca 60 t/roko cca 60 t/rok
-- SOSO2 2 o cca 0,6 t/roko cca 0,6 t/rok

�� popel vzniklý spalovpopel vzniklý spalováánníím dm dřřeva v lokeva v lokáálnlníích topenich topeniššttíích lze ch lze 
vyuvyužžíít i jako hnojivo t i jako hnojivo 

�� praktickpraktickáá realizace trealizace těěchto projektchto projektůů umoumožžnníí zzíískskáánníí
zkuzkuššenostenostíí s OZE a ds OZE a dáávváá ppřředpoklad pro realizaci daledpoklad pro realizaci dalšíších ch 
zazařříízenzeníí na bna báázi obnovitelných zdrojzi obnovitelných zdrojůů



PPřříínosy projektu pro nosy projektu pro 
ppřřeshranieshrani ččnníí spoluprspolupr áácici

�� ppřřeshranieshraniččnníímm partnerem projektu je obec Hornpartnerem projektu je obec Hornáá
MarikovMarikováá

�� projekt v obci Salaprojekt v obci Salašš mmůžůže sloue sloužžit jako pit jako přřííklad dobrklad dobréé
praxe za praxe za úúččelem podpory dalelem podpory dalšíšího vyuho využžíívváánníí OZE OZE 

�� ppřředpokledpoklááddáá se pse přřededáávváánníí zkuzkuššenostenostíí a vyhodnocova vyhodnocováánníí
ppřříínosnosůů ke zlepke zlepššeneníí stavu ovzdustavu ovzdušíší v obciv obci



ZkuZkuššenosti s enosti s řříízenzeníím projektu, m projektu, 
realizacrealizacíí

�� NNáároroččnost nost řříízenzeníí projektu dprojektu dáána zapojenna zapojeníím mnoha  m mnoha  
subjektsubjektůů (obec, projektant, 36 dom(obec, projektant, 36 domáácnostcnostíí, realiza, realizaččnníí
firmy)firmy)

�� PPřřííprava projektprava projektůů pro jednotlivpro jednotlivéé objekty objekty 
�� ZajiZajiššttěěnníí revize komrevize komíínnůů pro sprpro spráávnou funkci kotlvnou funkci kotlůů
�� Koordinace pracKoordinace pracíí ppřři realizacii realizaci
�� InstalatInstalatéérskrskáá firma zfirma zíískala neocenitelnskala neocenitelnéé zkuzkuššenosti s kotli enosti s kotli 

na biomasu (rna biomasu (růůznorodost zapojenznorodost zapojeníí a ua užživatelivatelůů))
�� SolSoláárnrníí systsystéémy na ohmy na ohřřev TUV a pev TUV a přřititááppěěnníí ppřřinesly meninesly menšíší

zzááttěžěž pro pro řříízenzeníí realizace (mrealizace (méénněě objektobjektůů, skoro stejn, skoro stejnáá
zapojenzapojeníí))

�� Vznik novVznik novéého pracovnho pracovníího mho míístasta



Co rok dalCo rok dal

�� UUžživatelivateléé –– nový zpnový způůsob vytsob vytááppěěnníí (regulace otopn(regulace otopnéé
soustavy, regulace kotle, psoustavy, regulace kotle, přřííprava paliva)prava paliva)

�� Obec Obec –– zajizajiššťťovováánníí pravidelných reviznpravidelných revizníích prohlch prohlíídek dek 
instalovaných zainstalovaných zařříízenzeníí, kontrola paliva, dodate, kontrola paliva, dodateččnnéé úúpravy pravy 
dvou otopných soustav za pdvou otopných soustav za přříítomnosti projektanta, tomnosti projektanta, 
odstranodstraněěnníí poruch v rporuch v ráámci reklamace mci reklamace 

�� InstalaInstalaččnníí firma firma –– ovověřěřeneníí funkfunkččnosti 8 typnosti 8 typůů zapojenzapojeníí v v 
jednjednéé obci (sami vidobci (sami vidíí budoucnost v instalacbudoucnost v instalacíích kotlch kotlůů na na 
biomasu)biomasu)



Co dva roky dalyCo dva roky daly

�� Cena palivovCena palivovéého dho dřříívvíí ststáále roste a jen dle roste a jen dííky konstrukci ky konstrukci 
instalovaných kotlinstalovaných kotlůů lze lze řřííci, ci, žže se ste se stáále jednle jednáá o o 
ekologickekologickéé vytvytááppěěnníí, p, přřestavba na jiný zpestavba na jiný způůsob vytsob vytááppěěnníí
by byla hodnby byla hodněě nnáákladnkladnáá

�� StStáále proble probííhajhajíí po sezonpo sezoněě kontroly jak jednotlivých kontroly jak jednotlivých 
instalovaných kotlinstalovaných kotlůů (p(přředevedevšíším na vym na vyččiiššttěěnníí spalovacspalovacíí
komory a zadehtovkomory a zadehtováánníí), tak i kom), tak i komíínových tnových těěles. Na jeden les. Na jeden 
aažž dva pdva přříípady pady roroččnněě lzelze konstatovat uspokojivý stav. konstatovat uspokojivý stav. 

�� KaKažždorodoroččnněě probprobííhháá setksetkáánníí uužživatelivatelůů kotlkotlůů na dna dřřevoplyn evoplyn 
za za úúččelem pelem přřededáávváánníí si zkusi zkuššenostenostíí. Setk. Setkáánníí se zse zúúččastastňňuje uje 
ttééžž zzáástupce instalastupce instalaččnníí firmy. firmy. 



A co sluneA co sluneččnníí kolektorykolektory

�� U sluneU sluneččnníích kolektorch kolektorůů bběěhem provozu nebyla zathem provozu nebyla zatíím m 
hlhlášášenenáá žžáádndnáá zzáávadavada

�� Ze zkuZe zkuššenostenostíí prvnprvníích instalacch instalacíí dochdocháázzíí i k dali k dalšíším m 
instalacinstalacíím slunem sluneččnníích kolektorch kolektorůů a to pa to přředevedevšíším k ohm k ohřřevu evu 
TUVTUV

�� V souV souččasnasnéé dobdoběě řřeešíšíme mome možžnost instalace slunenost instalace sluneččnníích ch 

kolektorkolektorůů i na obecni na obecníím m úúřřadaděě za za úúččelem ohelem ohřřevu TUVevu TUV



Děkujeme za pozornost
• Kontakt:
• Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s
• Třída T. Bati, 21. budova
• 761 90 Zlín
• www.eazk.cz

• Obec Salaš
• Salaš 85
• 697 06 Velehrad
• www.salas.uh.cz

• Přednášející : Ing. Zdeněk Píštěk
• E-mail: salas@uh.cz


