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dřevo – tradiční zdroj energie
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místní zdroj energie...



vývoj rozlohy lesů

Srovnání výměry lesů v letech 1845 – 1990 na Srovnání výměry lesů v letech 1845 – 1990 na 
území obcí v CHKO Bílé Karpaty

1845 1948 1990

Lesní půda ha 28 289 33 370 36 741

  roční přírůstek ha/rok 324 875

  zalesnění % 30% 35% 39%  zalesnění % 30% 35% 39%



obecní výtopna

1993 přípravná fáze (studie  na využití 
odpadní biomasy) odpadní biomasy) 

1996 dotazníkové šetření zájmu obyvatel 

1997 hledání finančních zdrojů

1998 semináře a exkurze do Kautzenu1998 semináře a exkurze do Kautzenu

1999 zahájen společný česko-nizozemský projekt 
na výstavbu obecní výtopny v Hostětíně

2000 dokončení výstavby obecní výtopny



společná realizace

Sdružené financování projektu z domácích 
a zahraničních finančních zdrojů.a zahraničních finančních zdrojů.

● SENTER - Nizozemská vláda
● Státní fond životního prostředí
● Česká energetická agentura
● obec Hostětín
● a občané Hostětína● a občané Hostětína

Celkové náklady: 36 mil. Kč



obecní výtopna

Tepelný zdroj:
teplovodní kotel KARA (Nizozemí) - výkon 732 kWteplovodní kotel KARA (Nizozemí) - výkon 732 kWt

Palivo: dřevní štěpky (600  tun/rok)

Rozvodná síť:
délka 2,5 km

Připojeno: 67 domů 
(83 % objektů)
tlakově nezávislé
výměníkové stanice
25 – 35 kW



provoz kotelny

● Kotelna je provozována řídícím systémem 
s dohledem obsluhys dohledem obsluhy

● provoz kotelny
je monitorován 
na počítači

● změna parametrů 
provozu 

● vzdálená správa



čistý vzduch

● Srovnání emisí škodlivin před započetím Srovnání emisí škodlivin před započetím 
stavby (rok 1999) a nyní

1999 2004 index
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zkušenosti 
a vyhlídky do budoucna

● využití obnovitelných zdrojů v obci (slunce)

● důraz na úspory při provozu (elektřina)

● další odběratelé tepla – podpora podnikání







Radim Machů
Obec Hostětín

http://www.hostetin.cz


