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Potenciál obnovitelných zdrojů… 

• Vyjadřuje maximum obnovitelné energie v 
regionu?  

• Jaké bariéry ovlivňují potenciál?  

• Umíme pružně modelovat změnu konkrétní 
bariéry či podpůrného mechanizmu? 

• Jaká bude dlouhodobá platnost potenciálu 
bude platit i v případě změny klimatu?   



Odpovědi hledá projekt RESTEP 

• Najít klíč k sofistikované objektivní kvantifikaci 
potenciálů na konkrétních (libovolně volených) 
územích celcích v ČR, za jasně definovaných 
podmínek geografických, environmentálních či 
technických 

• Vytvořit předpoklady pro přenesení 
takovéhoto klíče za hranice ČR 

 

 

 



Řešitelský tým 



Prostředí výstupů projektu  

• Prostředí je GIS ( grafický informační systém) 

• Základní analyzovanou  jednotkou je 
katastrální území či územní celek větší 

• Využívá i nižší rozlišení (např. BPEJ pozemku) 

• Počet  (datových ) vrstev jednotlivých oblastí  
je „neomezený“ 

 

 

 



Ideový záměr projektu 
 
• Definovat stávající spotřebu energií zvoleného 

regionu 
• Vyčíslit  dopady stávajícího stavu na životní 

prostředí 
• Definovat potenciály jednotlivých zdrojů OZE v  

regionu 
• Zprostředkovat interaktivní modulace s místní 

autoritou ( starosta, investor) 
• Vyčíslení možného snížení energetické závislosti 

regionu na  konvenčních energetických zdrojích 



Analýza konkrétních katastrálních 
území ČR 

Karlovarský kraj  

Katastrální území 



Spotřeba energie zvoleného regionu 



Dopady stávajícího stavu na životní 
prostředí 

Stacionární zdroje 

Mobilní zdroje 



Zdrojové potenciály OZE v ČR 

1. Sluneční energie   

2. Větrná energie  

3. Energetické a hospodářské plodiny   

4. Rychle rostoucích dřevin (RRD)     

5. Lesní těžební zbytky (LTZ)   

6. Živočišné odpady (exkrementy, kaliférní tuky, masokostní moučka) 

7. Rostlinné odpady (výpalky, pokrutiny cukrovarnické odp., melasa)  

8. Odpady potravinářského průmyslu (mláto) 

9. BRKO - domácnosti, průmysl, stravování,  zakonzervované skládky) 

10. ČOV (kaly) 

11. Celulózové výluhy (liquers) 

12. Řasy a mikrořasy 

13. MVE, potoky, řeky 

14. Geotermální energie 

15. Tepelná čerpadla 

 

 



Půdní potenciál 



Potenciál jednotlivých zdrojů OZE 



Zachování potravinové bezpečnosti 



Ideový záměr projektu 

• Stanovit potřebné podmínky k naplnění 
potenciálu (vstupní) 

• Stanovit nutné předpoklady k naplnění 
potenciálu (výstupní) – např. možnost uplatnit 
digestát, příležitost využít popel ze spalování 
biomasy, rozvody k využití tepla z 
kogenerace… 



Fáze projektu 

 

1. Sběr dat  

2. Homogenizace dat 

3. Výstupy 

4. Interaktivita a modulace možností v daném 
územním celku 

 

Celkový časový horizont 11/2011 – 11/2014 

 



Co projekt neobsáhne 

• Technologický pokrok při využívání 
obnovitelných zdrojů  

 

• Omezení stávajícího potenciálu OZE díky 
limitovanému zdroji lidského poznání 



Děkuji za pozornost 
 


