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Rodinné
 

domy –
 

příprava teplé
 

vody a vytápění
 1,4 mil. rodinných domů

 Do roku 2050 bude
 

většina domů
 

minimálně
 

v
 

nízkoenergetickém standardu, 
měrná

 
spotřeba tepla na vytápění

 
50 kWh/m2. 

Vytápění
 

150 m2

 

(spotřeba tepla 7500 kWh/rok).
 TV 2900 kWh/rok, 

Do roku 2050 bude běžným standardem solární
 

kombinovaná
 

soustava pro 
přípravu teplé

 
vody a vytápění

 
(nízkoteplotní

 
otopná

 
soustava vzhledem 

k
 

nízkým tepelným ztrátám) s
 

35% pokrytím celkové
 

potřeby tepla (8 až
 

10 
m2

 

solárních kolektorů).
 Z

 
výše uvedeného vyplývá

 
pokrytí

 
potřeby tepla ve výši 18 PJ/rok

 solárním teplem pro vytápění
 

a přípravu teplé
 

vody v rodinných domech.
 

Bytové
 

domy –
 

příprava teplé
 

vody
 V

 
ČR bude 200 tis. bytových domů

 
a v nich 2,1 mil. bytů

 spotřeba tepla na TV v bytě
 

zhruba 2400 kWh/rok
 V bytových domech budou instalovány solární

 
soustavy pro přípravu teplé

 vody s pokrytím potřeby tepla na přípravu TV 50 %.
 Z

 
výše uvedeného vyplývá

 
pokrytí

 
potřeby tepla ve výši 9

 
PJ/rok

 solárním teplem pro přípravu teplé
 

vody v bytových domech.



TČ

 

1700 MWt  14 PJ tepla
Hlubinné geotermální teplo (systémy HDR)    200 instalací  (od 5

 

do 40 MWel.) 





Využití biomas y 

zbytková biomas a 
energetická 26 P Jzbytková biomas a 

47 P J

dendromas a  
pro energetiku

9,7 mil.plm

dendromas a  
zpracované dřevo

12,3 mil plm.
zemědě ls ká půda 

pro energetiku
214 P J

cca 1,46 mil.ha

zemědě ls ká půda 
potraviny

2,07mil.ha z  
3,05 mil.ha orné 

půdy
(4,26 mil.ha 
zem.půdy)





 biomasa PJ 
zemědělská 194 
lesní 50 
zbytková 35 

celkem 279 

Orná půda pro energetické účely (cca 1 mil. ha) 132 
Sláma z potravinové produkce  38 
Trvalé travní porosty  20 
Ostatní plochy 3 
Celkem ze zemědělské půdy (na poli) 194 PJ 
 





 
V Bruselu dne 23.1.2008 
KOM(2008) 19 v konečném znění 

2008/0016 (COD) 

Návrh 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY  

o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů 
 

Příloha I – Celkové vnitrostátní cíle určující podíl energie z obnovitelných zdrojů na 
konečné spotřebě energie v roce 2020 

A. Celkové vnitrostátní cíle 
 Podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na konečné spotřebě 
energie v roce 2005 (S2005) 

Cílová hodnota podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na 
konečné spotřebě energie 
v roce 2020 (S2020) 

Česká republika  6,1 % 13 % 
 









Děkuji za pozornost
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