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1. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Ve světě je mnoho izolovaných spotřebitelů, dokonce i v oblastech s vyvinutým 

energetickým systémem. Vzdálené venkovské usedlosti, doly, usedlosti lovců a rybářů, 

farmy a také ostatní spotřebitelé, nacházející se ve vzdálených oblastech, náleţí do této 

kategorie spotřebitelů.  

 

Problémy dodávky elektřiny pro izolované spotřebitele vyţadují zvýšenou pozornost. 

Nicméně veškerá opatření jsou směřována především na výstavbu velkých 

energetických zařízení, centralizovaného systému zásobování energií a 

vysokonapěťového elektrického vedení. Navíc se vyvíjí plány rozvoje pouze pro 

regionální energetické soustavy, zatímco problémy zásobovaní malých izolovaných 

soustav či spotřebitelů energie se řeší jen na úrovni krajských a místních úřadů.  

 

Většina takových izolovaných spotřebitelů je zásobována elektrickou energií ze 

stacionárních a mobilních dieselových agregátů, které pracují na palivo do oblasti 

výroby dováţené.  

 

Tyto agregáty jsou zdroje s omezeným výkonem, pouţívané jako nezávislý zdroj 

energie, mají obvykle nízké technické a ekonomické parametry, coţ kvůli růstu cen 

paliva a přepravních tarifů vede ke zvýšení cen elektrické energie a zdraţení produkce.  

Při nedostatku pohonných hmot, nemůţe provozovatel poskytovat kvalitní a nepřetrţité 

napájení elektřinou. 

 

Nerovnoměrná spotřeba v takových oblastech vede k výrazně nedostatečnému vyuţití 

instalovaného výkonu dieselových agregátů, a tudíţ k prudkému poklesu účinnosti 

těchto elektráren, zvýšení spotřeby paliva ve srovnání s výrobcem udávanými 

informacemi, coţ působí nárůst nákladů na výrobu elektřiny. 

 

Hlavními problémy zásobování energií izolovaných spotřebitelů jsou jak špatný 

technický stav energetického zařízení, tak nepřítomnost průmyslových zařízení ve 

většině izolovaných lokalit, která způsobuje, ţe v daném místě nejsou odběratelé s 

průmyslovými tarify. Všechny náklady na škody týkající se dodávek energie se ovšem 

mnohdy připisují na vrub regionálních distributorů a často i místních úřadů. Spolehlivá 

dodávka energie je jedním z předpokladů pro zásobování obyvatelstva v těchto 

oblastech a vytvoření vhodného podnikatelského prostředí. 

  

Problematiku zásobování izolovaných spotřebitelů zkoumají energetici nejen v Rusku 

ale i v mnoha jiných zemích. Existují decentralizované oblasti v zemích se stejnými 

klimatickými podmínkami jako v Rusku, podobné jsou  Aljaška a Kanada.  

 

Na Aljašce existuje zájem o změny způsobu zásobování některých vzdálených oblastí 

elektřinou [1]. V Kanadě je více neţ 300 izolovaných oblastí, většina z nich pouţívá 

dieselové agregáty [2]. 

 

http://www.slovnik.seznam.cz/?q=sm%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n&lang=cz_ru
http://www.slovnik.seznam.cz/?q=vysokonap%C4%9B%C5%A5ov%C3%A9&lang=cz_ru
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Podobně jako v Rusku je připojení k elektrizační soustavě dost drahé, ekonomicky se 

nevyplatí. Dále jsou velké výdaje na dovoz paliva, coţ vyvolává velké ceny dieselového 

paliva, ale také i velké výdaje na údrţbu, a diesel agregáty jsou nadměrně velké. To 

znamená, ţe je lepší vyuţívat hybridní systém, který sníţí celkové náklady na dodávku 

elektřiny. 

 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) mají velký potenciál přispět k rozvoji národní 

udrţitelné energetické infrastruktury v mnoha zemích světa. Hybridní obnovitelné 

zdroje energie obsahují více neţ jeden druh energetického zdroje v jednom systému, 

například palivové články a větrnou elektrárnu. Bylo prokázáno, ţe hybridní systémy 

jsou moţným řešením pro izolované zdroje energie ve vzdálených místech, kde by 

náklady na výstavbu sítě byly příliš vysoké aţ astronomické. 
 

V některých prácích se autoři odkazuji na pouţití software „Homer“, který optimalizuje 

jak technicky tak ekonomicky hybridní systémy [3]. „Homer Micropower optimization 

model“ je počítačový model pro optimalizace hybridních energetických systémů. Tento 

software počítá automaticky citlivostní analýzu pro hybridní systémy pro různé 

parametry, třeba dostupnost zdroje energie a ceny komponent. Pro kaţdý scénář, 

software počítá různé konfigurace (například instalovaný výkon, počet baterii, počet 

normo-hodin, nedodanou energii, atd.). 

 

Většina autorů se domnívá, ţe vlastní cena elektřiny v regionech zásobování 

dieselovými agregáty je mnohem větší neţ v ostatních regionech připojených 

k elektrizační soustavě, především kvůli vysokým transportním nákladům a dalším 

vícenákladům. A proto je navrţeno v těchto místech pouţívat malé a mikro vodní 

elektrárny pro sníţení nákladů výroby elektřiny a sníţení emisí skleníkových plynů.  

 

Problémy zásobování izolovaných spotřebitelů jsou popsány i v jiných pracích ruských 

autorů, například: N. Petrovová, T. Tuguzová, D.Nogovicin [4,5,6]. Porovnávací 

účinnost různých typů zásobování elektřinou takových spotřebitelů se věnují v textech 

A. Kalininové, L. Čajky [7,8]. V těchto studiích byla hodnocena účinnost a ekonomická 

efektivnost zásobování jednotlivých spotřebitelů elektřinou. V nichţ se pojednává o: 

1. ekonomických a geografických charakteristikách a zónování oblastí ruského 

Severu; 

2. údajích o historii průzkumu a dostupnosti zdrojů v těchto regionech; 

3. specifikách a problémech rozvoje a provozu malé energetiky Severu země v 

porovnání se zahraničními zkušenostmi; 

4. odhadovaných nákladech na efektivnost jednotlivých systémů pro napájení 

malých izolovaných spotřebitelů; 

5. výsledcích šetření v oblastech rozvoje malého výkonu na Severu Ruska. 

 

Důraz je kladen na vyuţití energetických zdrojů zaloţených na obnovitelných 

přírodních zdrojích energie. Slabinou je, ţe se popisuje pouze jedno technologické 

schéma výroby energie bez dalších alternativ. 

 



 
 8 

Obecně platí, ţe otázky zásobování malých a odlehlých spotřebitelů, metodický přístup 

k hodnocení technické a ekonomické efektivity různých typů zdrojů energie, stejně jako 

rozvoj alternativních zdrojů energie v oblastech vzdálených od tradičních zdrojů 

energie, nejsou podrobně zpracované a v této oblasti je potřebný další výzkum. 

 

2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Cílem disertační práce bylo vypracovat obecný model hodnocení projektů výstavby a 

obnovy zařízení pro výrobu elektřiny pro izolované spotřebitele, který bude aplikován 

na typický severní region Ruské federace (obec Novonikolskoje). Z tohoto modelu dále 

autorka zpracovala doporučení pro zlepšení regionálních programů pro podporu 

výstavby a rozvoje v oblasti malých izolovaných zdrojů. Dále autorka provedla určení 

výše dotace, která umoţní udrţet výši tarifů placenou obyvatelstvem na přijatelné 

úrovni. Byl vypracován projekt obnovy a rozvoje decentralizovaných soustav a ověřen 

na vybrané obci, na základě provedené analýzy bylo zpracováno doporučení pro 

zlepšení regionálního programu. Autorka ověřila efektivitu způsobu podpory výrobců 

elektrické energie.  

 

Dnes je moţné uvaţovat o pouţití nových metod zaloţených na vyuţití obnovitelných 

zdrojů energie, které mohou sníţit náklady na dodávky paliva pro dieselové agregáty a 

jiné klasické zdroje a zvýšit dodávky elektrické energie v těchto regionech.  

 

Při řešení práce bylo provedeno srovnání současných a nových metod zásobování 

energií vyuţívajících obnovitelné zdroje energie, které berou v úvahu teritoriální a 

časové změny parametrů zdroje tak, aby dodávka elektřiny byla co nejrentabilnější ze 

všech moţných způsobů dodávky elektřiny.  

 

Disertační práce si tak klade za další cíl vytvořit metodiku pro návrh struktury 

optimálního portfolia energetických zdrojů pro zásobování izolovaných spotřebitelů 

elektřinou a vytvořit metodiku hodnocení efektivnosti decentralizovaného zásobování 

energií. Tato metodika umoţní optimalizovat energetický systém v jednotlivých 

izolovaných oblastech, a zaváděním obnovitelných zdrojů energie minimalizovat výdaje 

státního a místních rozpočtů.  

 

Při zpracováni disertační práce autorka vycházela z následujících hypotéz: 

1. současné systémy pro zásobování odlehlých a izolovaných oblastí elektrickou 

energií jsou ekonomicky neefektivní z hlediska způsobu, jak jsou přidělovány 

dotace jednotlivým izolovaným zdrojům;  

2. aplikace a implementace nové metodiky vede k niţším nákladům na elektřinu 

v těchto oblastech, a tím i k většímu rozvoji a samostatnosti těchto oblastí. 
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3. METODY ZPRACOVÁNÍ 

 

Pro hodnocení projektů zásobování elektřinou určité oblasti je potřeba tyto varianty 

zhodnotit, jak po stránce technické, tak i ekonomické. Nejprve je potřeba vybrat 

technicky pouţitelné varianty zásobování elektřinou a následně vybrat ekonomicky 

efektivní variantu.  

 

Pro technickou část metodiky hodnoceni zásobování elektřinou je potřeba udělat 

analýzu diagramu zatíţení určité oblasti, potom provést analýzu potřeb primárních 

zdrojů pro danou oblast. 

 

Vstupními údaji jsou pro ekonomickou část metodiky hodnocení zásobování elektřinou 

investiční náklady, provozní náklady, diskont, úroková míra, směnný kurs. Ekonomická 

kritéria pro posouzení navrţených variant jsou NPV, IRR, doba návratnosti investic. 

 

Primární data budou získávána zejména na základě těchto informací: studie technického 

potenciálu obnovitelných zdrojů energií, technické a ekonomické ukazatele 

energetických zařízení, rozpočty na výstavbu a montáţ. 

 

Potenciál obnovitelných zdrojů bude odvozen z měření meteorologických stanic, ze 

kterého bude získán potenciál větrné energie, sluneční energie a velikost spádu a 

průtoku vody v řekách. Potenciál biomasy lze odvodit z údajů regionálních statistických 

úřadů o výrobě a zpracování dřeva v oborech lesního hospodářství, rostlinné a ţivočišné 

výroby. 

 

Metodika stanovení ekonomické efektivnosti pouţití obnovitelných zdrojů energií bude 

pro daný region stanovena porovnáním ekonomických charakteristik elektráren 

vyuţívajících obnovitelné zdroje s tradičním způsobem zásobování energií (z 

dieselových agregátů). To znamená, ţe určitý obnovitelný zdroj energie bude 

ekonomicky efektivní tehdy, pokud rentabilita jeho pouţití bude vyšší neţ rentabilita 

pouţití dieselových agregátů, které jsou definovány jako referenční porovnávací 

varianta. 

 

4. VÝSLEDKY 

 

4.1. Shrnutí výsledku a tvorba doporučení 

 

V disertační práci byl popsán obecný postup při výpočtech jednotlivých variant 

zásobování elektřinou izolovaných spotřebitelů, který  lze stručně shrnout v tabulce č. 1. 
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Tab. 1. Postup při výpočtech jednotlivých variant 
 

 Technická část 

1 Určená oblast – analýza diagramu zatíţení 

2 Analýza potřeb primárních zdrojů pro danou oblast (uhlí, nafta, zemní 

plyn, obnovitelné zdroje energii, připojení k centrální elektrizační 

soustavě). 

3 Návrh variant – technické zásobování primárními energetickými zdroji 

pro výrobu elektrické energii. 

 

 Ekonomická část: 

1 Vstupní údaje pro navrţené varianty 

1.1. Investiční náklady, rozloţení v časové ose 

1.2. Náklady provozní (stálé a proměnné) 

2 Ekonomické údaje společné pro všechny navrţené varianty (diskont, 

úroková míra, směnný kurs …) 

3 Ekonomická kriteria pro posouzení navrţených variant (NPV, IRR, doba 

návratnosti investic) 

 

4 Citlivostní analýza variant 

 

5 Výsledky pro optimální variantu: 

5.1. Měrné náklady na elektrickou energie 

5.2. Porovnání s obecnými tarify  

5.3. Stanovení výše dotace (pro NPV=0) 

5.4. Závěr – rozhodnutí o přijetí varianty, případně ţádost o dotaci 

 

 

Model popsaný v předchozí části byl aplikován na konkrétní projekt zásobování 

elektrickou energií v obci Novonikolskoje.  

 

Následně je v disertační práci popsána situace zásobování elektřinou na Severu Ruska. 

Byly popsané ekonomické a geografické charakteristiky ruského Severu, dále bylo 
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ukázáno rozmístění lokálních a propojených elektrizačních soustav, coţ ukázalo, ţe 

existuje dost „bílých míst“, které nejsou připojené k elektrizační soustavě (viz obrázek 

č. 1). Tato místa jsou zásobována elektřinou prostřednictvím dieselagregátů. 

 
  

 
 

Obr. 1. Lokální a propojené elektrizační soustavy na ruském Severu 

 

 

 

Z technických omezení  vyplývá, ţe pro připojení k elektrizační soustavě a elektrifikaci 

drtivé většiny sídel nacházejících se v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva a 

majících špatnou infrastrukturu nejsou splněna technická kritéria pro výstavbu 

elektrizační soustavy. Kromě výše zmíněného je tu ještě otázka vysoké ceny nejen 

výstavby elektrizační soustavy a zejména také vysoké ceny údrţby a kontroly sítě. To 

vše dohromady znamená, ţe zásobování energií malých vzdálených oblastí připojením k 

elektrizační soustavě je nepravděpodobné.  

 

A proto bylo navrţeno zásobování těchto „bílých míst“ elektřinou pomocí kombinace 

OZE a  dieselagregátů coţ zvýší rentabilitu zásobování a kvalitu ţivota obyvatelstva.  

 

Dále byl proveden přehled energetického potenciálu OZE u typických izolovaných 

spotřebitelů pro nasazení nových technologií v dodávce elektrické energie.  

 

Následně se autorka zabývala technickým potenciálem OZE v Tomské oblasti. V rámci 

řešení disertační práce byla navrţená metodika ověřena na příkladu typického „bílého 

místa“ na Sibiři – obce Novonikolskoje, která se nachází v Tomské oblasti.  

 

- propojené ES - lokální ES 
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Je několik variant zásobování elektřinou izolovaných spotřebitelů: 

1. větrné podmínky dovolují uvaţovat větrné elektrárny za nejperspektivnější 

variantu zásobování obce pomocí OZE; 

2. vyuţití sluneční energie pro výrobu elektřiny je málo efektivní kvůli nízké 

intenzitě slunečního záření v této oblasti, především v zimním období;  

3. rovinatý, baţinatý charakter oblasti a nízká rychlost proudění vody znamenají 

krajně nevýhodné podmínky pro hydroenergetiku zkoumaného regionu; 

4. malá rozvinutost zpracování dřeva a zemědělské výroby v oblasti vylučují 

variantu vyuţití biomasy v energetice; 

5. příliš nízká teplota geotermálních vod v Tomské oblasti (do 85 °С) je umoţňuje 

vyuţít pouze pro teplofikaci, ale ne pro výrobu elektřiny; 

6. vyuţití diesel agregátů; 

7. připojení k elektrizační soustavě. 

 

Základním právním předpisem, kterým se řídí regulace cen elektřiny je Nařízení vlády 

č. 866 z 26.10.2011. Tento předpis stanovuje pravidla pro poskytování dotací z 

federálního rozpočtu podřízeným rozpočtům při poskytování dotací mezi regiony Ruské 

federace. V dalším textu popisuji další ustanovení prováděcích předpisů, které se týkají 

tarifů pro maloodběratele. 

 

Dotace na kompenzace výdajů provozovatelů dieselových agregátů se stanovují 

místními orgány. V tomto případě vzniknou výdaje, které nebyly původně plánované a 

které nejsou zahrnuté v tarifech z důvodu růstu cen dieselového paliva [9]. 

 

V příloze nařízení Federální tarifní sluţby z 6. 10. 2011 č. 240-e/5 “O limitovaných 

úrovních tarifů elektrické energie, dodávané obyvatelstvu a jim na roveň postavených 

spotřebitelů na rok 2012” je uvedena maximální a minimální úroveň tarifů [10]. To je 

dál specifikováno nařízením departamentu tarifní regulace a státních zakázek Tomské 

oblasti v příloze nařízení z 22.12.2011 č. 73/693 “O tarifech elektrické energie pro 

obyvatelstvo a spotřebitelů, dodávané obyvatelstvu a jim na roveň postavených 

spotřebitelů v Tomské oblasti” je dáno, ţe od 1.7.2012 platí jednoduchý tarif ve výši 

maximálně 2,28 rubl/kWh [11,12]. 

 

Dále byl popsán regionální energetický program, jehoţ zavedení je významné pro 

budování nových zdrojů. Regionální programy se aplikují na místní úrovni na 

celoruskou energetickou strategii, která se věnuje rozvoji velkých palivově 

energetických celků. Tvorbu programů řídí Ministerstvo energetiky Ruské federace. 

 

Zpracování dlouhodobých regionálních programů v oblasti energetiky vyplývá z 

potřeby identifikovat způsoby, jak postupovat a vytvořit podmínky pro spolehlivé 

zásobování různých spotřebitelů v oblasti paliv a energie. Rozvoji regionálních 

energetických programů by měla předcházet prognóza vývoje hospodářství v regionu. 
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Nicméně, při přípravě regionálních energetických programů se v podstatě ignorují malí 

izolovaní spotřebitelé. Jsou pro to tyto důvody: 

1. malý výkon odběru jednotlivých zákazníků, sídel, obvykle od desítek kW do 

několika MW; 

2. jejich četnost a rozptýlenost v regionech, územích a oblastech; 

3. pro většinu spotřebitelů velká vzdálenost od dopravních sítí a elektrických 

vedení; 

4. podléhají místním správním orgánům, které nemají dostatečné materiální a 

finanční prostředky k zajištění energie pro tuto skupinu spotřebitelů. 

 

V následujícím textu popisuji implementaci získaných poznatků pro konkrétní budování 

zdrojů elektrické energie a vyhodnocuji budování energetických zdrojů pro izolované 

spotřebitele celého systému budování nových zdrojů. Tato metodika vyústí do úpravy 

regionálního energetického programu tak, aby umoţnil významným způsobem 

podporovat izolované zdroje elektřiny.  

 

Spojení bloku izolovaných spotřebitelů s bloky regionálních energetických programů 

(viz obrázek č. 2) má následující aspekty: 

 

1. souhrn moţností rozvoje ekonomiky a energetického hospodářství izolovaných 

spotřebitelů dovoluje komplexně zkoumat vztah k ekonomickému rozvoji regionu 

(oblasti, kraje), skupin obyvatel a izolovaných spotřebitelů, jakoţ i změny v jejich 

infrastruktuře, coţ umoţní určit perspektivu populačního růstu, a pracovní místa 

nutná pro rozvoj sektorů národního hospodářství, energetické spotřeby pro výběr 

variant rekonstrukce stávajících zařízení a výstavby nových zdrojů energie; 

2. zkoumání vývoje spotřeby elektřiny u izolovaných spotřebitelů umoţní zahrnout 

přesněji regionální spotřebu té či oné formy paliva, v závislosti na variantách 

zásobování energií; 

3. umoţňuje určit celkové potřebné finanční prostředky na izolované spotřebitele, 

ale i na vybavení energetických systémů různých typů. 
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Obr. 2.Regionální energetický program spolu s blokem izolovaných  jednotek 

spotřebitelů 

 

Byla určena metodika hodnocení efektivnosti decentralizovaného zásobování energií, 

pak byly identifikovány vhodné druhy obnovitelných zdrojů energií v regionu a 

proveden výpočet ekonomické efektivnosti výstavby jednotlivých energetických 

zařízení vyuţívajících obnovitelné zdroje energií. Byla stanovena struktura optimálního 

portfolia energetických zdrojů pro zásobování energií izolovaných spotřebitelů. Bylo 

popsáno několik druhu zásobováni typického „bílého“ místa obce Novonikolskoje a 

potom na základě výpočtů byla provedena citlivostní analýza pro šest variant, 

popsaných v tabulce č.2.  
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Tab. 2.  Měrné náklady na elektřinu v různých variantách 

 

 Varianta Měrné 

náklady na 

elektřinu, 

rubl/kWh 

Měrné 

dotace, 

rubl/kWh 

Celkové 

dotace, 

rubl/rok 

Ušetřeno, 

rubl/rok 

1 Diesel 2 × 250 

kW 

8,41 6,13 8 149 161 0 

2 Diesel 2 × 250 

kW – paralelní 

provoz 

6,36 4,08 5 423 911 2 725 250 

 

3 Diesel 6 × 50 

kW 

8,28 6 7 976 340 172 821 

4 Diesel 2 × 250 

kW,  

VTE 1 × 50 kW 

5,58 3,3 4 386 987 3 762 174 

5 Diesel 2 × 250 

kW,  

VTE 2 × 50 kW 

5,04 2,76 3 669 116 4 480 045 

 

6 Připojení k 

centrální síti 

6,52 4,24 5 636 614 2 512 547 

 

Měrné dotace se spočítají jako rozdíl měrných nákladů a běţného tarifu pro 

obyvatelstvo připojené k elektrizační soustavě (a to je 2,28 rubl/kWh). Tato výše dotací 

zajistí pro obyvatele v izolovaném systému shodné ţivotní náklady jako má většina 

obyvatelstva na území Ruské federace. Dotace bude vyplacena provozovateli zdrojů, 

v našem případě dvou větrných elektráren a dvou dieselových agregátů. Celková dotace 

činí 3,7 mil. rubl/rok. 

 

Z tabulky vyplývá, ţe z ekonomického hlediska je nejlepší instalovat dva diesel 

agregáty s instalovaným výkonem 250 kW a dvě větrné elektrárny s instalovaným 

výkonem 50 kW.  

 

4.2. Konstatování k rozvoji disciplíny 

 

V dalším výzkumu je potřeba se zabývat hodnocením projektů na celém ruském Severu, 

dále  výstavbou zdrojů a sítí, modelováním daného problému, zpracováním případových 

studii pro zásobování izolovaných spotřebitelů elektřinou.  

 

Další zdokonalení autorkou zpracované metodiky můţe spočívat: 

1. v zahrnutí nových energetických zdrojů a technologií do výpočtů, a to zvláště 

dalších obnovitelných zdrojů energie (například geotermální energie); 
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2. v ověření výhodného pouţití prvků inteligentních sítí a inteligentních spotřebičů 

do izolovaných obcí a v nalezení optimální konfigurace z technického a 

ekonomického hlediska (jedná se o paralelu zavádění smart-grids do EU), 

3. otázkou zůstává optimalizace řízení provozu izolovaných soustav, v kterých jsou 

instalované ve větší míře OZE. V budoucnosti lze očekávat vzájemnou 

komunikaci a kooperaci odlehlých regionů, například při vytvoření lokálních 

informačních systémů pro sledování aktuálních povětrnostních podmínek, 

například rychlosti větru, a sdílení těchto informací. 

4. plánování připojování k elektrizační soustavě a rozvoje propojování  izolovaných 

zdrojů do celých podsystémů a mnoţin podle jednotných kritérií, respektujících 

celosystémový pohled na zásobování elektřinou v celé Tomské oblasti. 

 

Dále je moţné optimalizovat systémy dopravy paliva v celém regionu tak, aby byly 

minimalizovány palivové náklady energetických zdrojů. V neposlední řadě by bylo 

moţné provést optimalizaci zdrojů z pohledu celého regionu a najít tak případné úspory 

nákladů. Tyto úspory je moţné najít v úspornějších spotřebičích a lepší tepelné izolaci 

budov, coţ povede k vyšší interní dynamice systému.  

 

5. ZÁVĚR 

 

Cílem disertační práce bylo vypracovat obecný model ekonomického hodnocení 

projektů výstavby a obnovy zařízení pro výrobu elektřiny pro izolované spotřebitele. 

Vytvořený model a metodika hodnocení byla následně ověřena na případové studii na 

typickém Severním regionu Ruské federace (obec Novonikolskoje).    

 

Model, vypracovaný v disertační práci, je obecně pouţitelný pro optimalizaci rozvoje 

zásobování izolovaných spotřebitelů elektřinou s vyuţitím obnovitelných zdrojů 

energie, a to v podmínkách severních regionů, kde místa spotřeby elektřiny nejsou 

připojena k elektrizační soustavě.  

 

Vytvořená metodika také umoţní optimalizovat energetický systém v jednotlivých 

izolovaných oblastech z hlediska kombinace klasických a obnovitelných zdrojů energie 

a tím minimalizovat nejenom výdaje spotřebitelů elektřiny, ale i výdaje státního a 

místního rozpočtu. 

 

Při zpracování disertační práce autorka: 

1. vypracovala metodiku hodnocení efektivnosti decentralizovaného zásobování 

energií; 

2. zpracovala postup pro nalezení struktury optimálního portfolia  energetických 

zdrojů pro zásobování energií izolovaných spotřebitelů;  

3. ověřila navrţený model a metodiku na modelovém přikladu; 

4. identifikovala vhodné druhy obnovitelných zdrojů energií v obci Novonikolskoje 

a vypočítala ekonomickou efektivnost výstavby jednotlivých energetických 

zařízení vyuţívajících obnovitelné zdroje energií. 
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Autorka se věnovala zásobování energií v severních oblastech Ruska a určení 

potenciálu obnovitelných zdrojů energie v Tomské oblasti v kapitolách 1 a 3. Autorka 

popsala současný systém zásobování elektrickou energií v kapitole 4. Dále autorka 

vytvořila model pro optimalizaci provozu OZE společně s dieselovými agregáty. 

Teoretický model výpočtu minimální ceny je zpracován v kapitolách 7 a 8. Byl 

vypracován obecný postup obnovy a rozvoje decentralizovaných soustav, který byl 

ověřen na vybrané obci a na základě provedené analýzy bylo zpracováno doporučení 

pro zlepšení regionálního programu. Byla zhodnocena efektivita způsobu pro podporu 

zásobování elektřinou v izolovaných soustavách.  

   

Dle názoru autorky je zadání této disertační práce splněno a otázky na ni kladené 

zodpovězeny. Při dosahování cíle práce došlo k potvrzeni následujících hypotéz: 

 

Hypotéza 1: 

 

Současné systémy pro zásobování odlehlých a izolovaných oblastí elektrickou energií 

jsou ekonomicky neefektivní z hlediska způsobu, jak jsou přidělovány dotace 

jednotlivým izolovaným zdrojům.  

 

Ověřování hypotézy 1:  

 

Pro ověřování hypotézy č.1 autorka zkoumala aktuální stav zásobování elektřinou 

odlehlých oblastí. Dodávky elektřiny lze zajistit buď připojením k elektrizační soustavě 

nebo decentralizovaným napájením. Moţnost připojit se k přenosovým linkám je 

omezena technickými a ekonomickými důvody. Z technického pohledu je způsob 

připojení určen výkonem poţadovaným spotřebiteli a vzdáleností místa spotřeby od 

elektrického vedení.  

 

První moţnost, připojení k elektrizační soustavě, je pouţitelná pouze na území 

s vysokou hustotou spotřeby. Druhou moţností je zásobovat malá, odlehlá a řídce 

obydlená sídla vytvořením decentralizovaných systémů pro zásobování elektřinou. 

V současnosti se většina izolovaných zdrojů obvykle redukuje na taková technická 

řešení, kdy jsou nejčastějším zdrojem elektrické energie elektrárny s dieselovými 

agregáty. V těchto případech je zásobování vţdy technicky realizovatelné, pokud je 

dostupné palivo.  

 

Mezi hlavní problémy tohoto typu zdrojů patří: 

1. špatný technický stav energetického zařízení; 

2. závislost na dodávkách paliva často převáţeného dlouhou přepravní trasou; 

3. velké instalované výkony zůstávají nevyuţité kvůli nerovnoměrnému rozloţení 

spotřeby elektřiny v průběhu roku; 

4. vysoké výrobní náklady elektřiny; 

5. menší spolehlivost dodávky elektřiny; 

http://www.slovnik.seznam.cz/?q=nerovnom%C4%9Brn%C3%A9%20proud%C4%9Bn%C3%AD&lang=cz_ru
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6. nepřítomnost průmyslových zařízení ve většině izolovaných lokalit zapříčiňuje 

absenci průmyslových tarifů, existence průmyslových odběratelů by umoţnila 

alokaci části stálých nákladů. 

 

Měrné náklady na výrobu  elektřiny jsou v izolovaných oblastech vyšší neţ tarif pro 

obyvatelstvo, coţ vyvolává vysoké nároky na rozpočtové dotace. Například měrné 

dotace v analyzované obci Novonikolskoje činí 6,13 rubl/kWh, celková dotace činí     

8,1 mil. rubl/rok. Sníţením dotací byla první hypotéza potvrzena. 

 

Hypotéza 2: 

 

Aplikace a implementace nové metodiky vede k niţším nákladům na elektřinu v těchto 

oblastech, a tím i k většímu rozvoji a samostatnosti těchto oblastí. 

 

Ověřování hypotézy 2: 

 

Pro ověřování hypotézy č. 2 autorka navrhla metodiku ekonomického hodnocení 

různých variant zásobování elektřinou v odlehlých oblastech. Metodika vede k volbě 

ekonomicky optimální varianty, která klade nejniţší nároky na výdaje veřejných 

rozpočtů. Shodnou metodiku lze pouţít i pro další obdobné případy zásobování 

odlehlých obcí elektřinou. 

 

Tento problém autorka řešila celkovým srovnáním současných a nových způsobů 

zásobování energií, kdy zdroje vyuţívají obnovitelné zdroje energie v kombinaci 

s klasickými způsoby zásobování elektřinou. 

 

Metodika stanovení ekonomické efektivnosti pouţití obnovitelných zdrojů energií byla 

ověřena na modelovém regionu. Porovnala jsem ekonomické charakteristiky elektráren 

vyuţívajících obnovitelné zdroje s tradičním způsobem zásobování energií (z 

dieselových agregátů). To znamená, ţe určitý obnovitelný zdroj energií je ekonomicky 

efektivní tehdy, pokud měrné náklady na elektřinu jsou niţší neţ měrné náklady na 

elektřinu při pouţití dieselových agregátů, které jsou definovány jako referenční 

porovnávací varianta. 

 

Zásobování obce Novonikolskoje podle nové metodiky vede k niţším nákladům na 

dodávku elektrické energie, a tedy k niţším nárokům na veřejné zdroje, ze kterých je 

dodávka obyvatelstvu dotována. Sníţením měrných nákladů na elektřinu a sníţením 

spotřeby motorové nafty byla druhá hypotéza potvrzena. 
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SUMMARY 

 

The issue of energy power supplies of remote, sparsely populated, isolated consumers 

requires pay a lot of attention from the state. Nevertheless, all measures are directed 

towards the construction of large energy facilities, centralized energy  power supply 

system and high voltage power lines. What is more, it is developed the plans of 

construction of regional energy power systems, while the problems of energy power 

supply of small isolated power consumers are being addressed at the regional and local 

authorities. 

 

The aim of the thesis is to define the structure of the optimal portfolio of energy sources 

for energy power supply of isolated consumers and to evaluate a methodology to 

determine the effectiveness of decentralized energy power supply, because all the costs 

related to energy power supply is often blamed for regional distributors and often to the 

local authorities. The including only sources burning fossil fuels but also renewable 

sources of energy in the optimal portfolio of energy sources can significantly address 

the problems of decentralized electricity supply zones and reduce the cost of fuel for 

power plants.  

 

The reliable energy power supply is to prerequisite for supplying the population in these 

areas and to create an appropriate business environment. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


