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Energetická soběstačnost – Eko. institut Veronica
Jednu z největších hrozeb pro světové klima představuje energetika. Za nejproblematičtější se pokládá
spalování fosilních paliv, které znečišťuje vzduch, zvyšuje skleníkový efekt a přispívá ke globálním změnám
klimatu.
Pro obce, ale i občany je energetická otázka velmi důležitá. V dnešní době neustále se zvyšujících cen paliv a
energií ale nastupují i jiné problémy než finance – závislost na dodávkách paliv ze zahraničí,
nezaměstnanost, problémy zemědělců ad. Vhodným řešením situace se jeví postupný nebo alespoň částečný
přechod obcí a regionů k energetické soběstačnosti.
Co znamená energetická soběstačnost?
Energetická soběstačnost obcí a regionů znamená nezávislost na dodávkách energie (elektřiny, plynu či
jiných paliv) ze vzdálených externích zdrojů, především na dodávkách neobnovitelných paliv ze zahraničí či
na domácí rozvodné síti. Decentralizovaná výroba energie a tepla má řadu výhod. Obce získávají možnost
rozhodovat na obecní úrovni, kontrolovat finanční toky, zohledňovat místní podmínky a potřeby své a svých
obyvatel. Občané nejsou ohroženi růstem cen a místní produkce tepla je zárukou především energetické
bezpečnosti v nestabilním mezinárodním trhu s fosilními palivy.
Dosažení energetické soběstačnosti obce v současnosti je možné, jak nám to ukazují některé příklady nejen
ze zahraničí, ale i z České republiky.
Co nám energetická soběstačnost přinese?
Příjemné teplo v domácnostech v celé obci, stabilní ceny paliva, čisté ovzduší bez dýmu a zápachu ze
spalování uhlí, nezávislost obce na dovozu plynu ze zahraničí, práce pro místní občany, úspora financí a
navíc podpora místních podnikatelů, případně ještě vlastní výroba elektřiny pro celou obec. To, co zní trochu
jako utopie, je realitou v obcích, které se vydaly cestou k energetické soběstačnosti.
(o ekologických, ekonomických a sociálních přínosech energetické soběstačnosti).
Úspory energie jako předpoklad energetické soběstačnosti
Jedním z logických předpokladů vedoucích k energetické soběstačnosti jsou úspory energie. Těch lze
dosáhnout jednak vyloučením „zbytečné“ spotřeby energie (zateplením budov, používáním energeticky
úsporných spotřebičů, v globálním měřítku upřednostněním z energetického hlediska výhodnějších
technologických procesů, nepoužíváním zastaralých strojů a spotřebičů, zastavením nárůstu automobilové
dopravy, snížením spotřeby paliv v motorech atd.).
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Energetická soběstačnost :
1. Investiční náklady
2. Provozní náklady
• Vytápění
• Osvětlení
• Teplá voda - voda
3. Energie pro zdraví
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Investiční - výrobní energie a náklady
Energetické náklady na výrobu
0 Kč
Moderní návraty k přírodě
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Moderní návraty:
Řešení nebo cesta zpátky
Kruhový slaměný dům omítnutý
hlínou v osadě Ekovesnice o.s. v
Bílých Karpatech

Realizace hliněných omítek
ve slaměném domě
v Křižanech, foto archiv
Ekovesnice o.s.
31.05.2018

5

Výroba přesných cihel
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Investiční - výrobní energie a náklady
Modernizaci – globalizaci
nezastavíš
Robotizace

Automatizace Nechci tu úsporu
Zadarmo!!!
31.05.2018
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Moderní technologie pro energeticky
úsporné domy

31.05.2018

Zdroj: Ing Arch Václavek
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Provoz konkrétního objektu - EPD
o místo stavby: Rychnov u Jablonce nad Nisou (zimní. výp.teplota = -18°C,
délka top. období = 256 dní – tabulkově, 151 dní “skutečná“)
o Energeticky vztažná plocha objektu –
175,5 m2
o Vnitřní plocha objektu –
141,4 m2
o Vnitřní objem –
358,5 m3
o výpočtová tepelná ztráta objektu– cca. 2,1 kW (dle výpočtů 2004); 2,6 kW (dle 78/2013)

o výpočtová potřeba tepla na vytápění:
dle výpočtů 2004 –
NZU 2014 PENB 78/2013-

xxxx;
3100 kWh/a
16,95 kWh/m22a; 2975 kWh/a
17,94 kWh/m a; 3149 kWh/a

o skutečná spotřeba:2005 - 13,8 kWh/m2a (2420 kWh/a)
2006 – 10,6 kWh/m2a
(1860 kWh/a)
2
2007 - 12,8 kWh/m2a (2245 kWh/a)
2008 - 11,6 kWh/m a (2035 kWh/a)
……
……

2013 - 9,6 kWh/m2a (1684 kWh/a)

Pokud bychom nepoužili ZZT a zajišťovali požadované vnitřní prostředí
větráním okny (bez rekuperace):
- Skutečná spotřeba r. 2007 - 2245 kWh/a , cca 12,8 kWh/m2a
- Teoretická bez ZZT:
5100 kWh/a, cca 29,1 kWh/m2a
(bez VZT pak 0 kWh/a na provoz VZT zařízení)
31.05.2018
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Pasivní dům Dubňany 2009

EPD Dubňany „2013“
-

Domy dle architektonického řešení, stejné obsazení a věková struktura
„Silou“ upravovány skladby konstrukcí tak, aby byla splněna podmínka max. 20
kWh/m2a (okna apod. ještě zůstávají výpočty vazeb…..)

Ztráta

 3,59 kW

 3,28 kW

 3,71 kW

Vztažná plocha

 229,96 m2

 242,98 m2

 188,38 m2

Potřeba UT

 4596 kWh/a

 4893 kWh/a

 3366 kWh/a

Měrná potřeba

 20 kWh/m2a

 20 kWh/m2a

 18 kWh/m2a

Systém vytápění

 Teplovzdušné +
podl.

 Teplovzdušné +
podl.

 Teplovzdušné +
podl.

Zdroje

 TČ vzduch/voda
48V a Pve systém

 TČ vzduch/voda

 Elektro + Pve
systém
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SPOTŘEBY ENERGIE topné období 2016-2017

Moravská dřevostavba

princip funkce sprchového výměníku - příklad

provedení rekuperačních výměníků
Zdroj: tzb-info

VYUŽITÍ TEPLA z ODPADNÍCH VOD OBYTNÉ ČÁSTI MĚSTA
AMSTETTEN – RAKOUSKO 2014

Zdraví jsou úspory financí!!!!!

Geopatogenní zóny
Geopatogenní zóny - dvě slova,
která vyvolávají celou řadu
rozporuplných reakcí.
Jedni tvrdí, že škodí lidskému
organizmu a dokazují to na celé
řadě příkladů.
Druzí (skeptici) oponují tím, že
jde o pouhou smyšlenku, která
nemá z vědeckého hlediska
opodstatnění.
Mudr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny respektive dráždivé zóny
negativně působí na lidský organismus a to především z hlediska poškození energetické
rovnováhy organismu a tím oslabením imunitního systému. Z toho důvodu je potom
každý člověk, který se nachází v takovémto škodlivém prostředí, velmi náchylný k
různým jiným nemocem a to od těch banálních (častá rýma, záněty dutin,…) až po ty
nejzávažnějí (kardiovaskulární choroby, rakovina…). Velmi důrazně také upozorňuje na
problematiku dětí, které jsou na pobyt v tomto škodlivém prostředí velmi citlivé a to
dokonce ještě před narozením. Pobyt v dráždivých zónách ovlivňuje výrazně jejich
schopnost se soustředit, učit se a tím vlastně celý jejich další život. Proto je velmi
důležité vědět, v jakém prostředí žijeme, bydlíme a pracujeme.

Geopatogenní zóny

Elektrosmog je veličina, která lze na rozdíl od např.
geopatogeních zón měřit a monitorovat. Takže těmito
V letošním roce (2015) byl udělen přístroji lze jednoduše zjistit účinek různých odrušovačů
zlatý Bludný balvan Sisyfa (za rok elektrosmogu na našem trhu a věřte, že kromě stínících
2014) za tématiku „elektrosmogu“ materiálů před elektrosmogem se elektrickému poli nijak
[Internet_01]. Pro čtenáře, kteří
nevyhnete, natož pak elektromagnetickému záření. Tyto
tento pojem neznají, uveďme, že
přístroje Vám pomohou určit jak je která část domu
jde o označení
zatížena a jak je účinné vypínání elektrických okruhů,
elektromagnetického pole
popř. upravení umístění lampičky apod.
generovaného rozličnými

Elektrosmog

člověkem vyrobenými elektrickými
zařízeními, jako jsou domácí
elektronika, mobilní telefony,
vysílačky, radiolokátory apod.
Nejde však jen o slovo, ale
především o skupinu lidí, kteří je
využívají ke strašení veřejnosti
domnělými či zcela
vykonstruovanými efekty, které
dle jejich slov má „elektrosmog“
na naše zdraví, proti kterým se
dle jejich slov musíme chránit a
především, které prý nám
odborná veřejnost a vlády s
průmyslovou lobby za zády
zamlčují.

Vysoušení Pasivní bytový dům Dubňany 18.5.2016
Pod pyramidou došlo v průběhu 6 měsíců k vysušení.
Jedna z cest zdravých energií

K ZAMYŠLENÍ

Kvantová fyzika potvrdila existenci Boha?! Ano, či ne?
F.J. Šipunov
„ Existuje věda, která se nazývá kvantová mechanika a zkoumá částice
jako fyzikální strukturu, současně ale i jako vlnu nebo energii ,“
Věda a víra podle Jiřího Grygara
o Čím víc člověk pokračuje ve vědě, tím víc chápe teologii. Ta situace
je čím dál víc analogická. Až mě to samotného překvapuje.
Albert Einstein
o V nepochopitelném vesmíru se projevuje rozum převyšující
nekonečně nás lidi. Běžná představa, že jsem ateista, spočívá na
velkém omylu.Kdo ji vyčetl z mých vědeckých teorií, sotva je
pochopil.

Děkuji za pozornost
Československá konference
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