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Bc. T o m á š e    K O M R S K Y

 “Vìtrná elektrárna jako zdroj pro vytápìní obce”

Úkolem diplomanta bylo navrhnout a posoudit varianty využití vyrobeného vodíku
elektrolýzou vody pomocí elektøiny z vìtrné elektrárny a porovnat je s nìjakou standardní
variantou ekologické výroby tepla v malé obci na Èeskomoravské vysoèinì.

Problémem obce je totiž vysoké lokální zneèištìní vzduchu spalinami z kotlù spalujících
uhlí v zimních mìsících, které diplomant navrhl øešit pomocí následujících variant, ve kterých
figuruje obec jako investor:
1) decentrální varianta výmìny starých kotlù na uhlí kotli na døevní peletky
2) centralizované subvarianty využití vìtru pro vytápìní (a dodávku elektøiny):

a) s kogeneraèními jednotkami (v DP oznaèeno jako varianta 2)
b) s palivovými èlánky (v DP oznaèeno jako varianta 3).

Snahou diplomanta bylo kromì ekologického zpùsobu získávání tepla také zvýšit komfort
obyvatel pøi vytápìní snížením množství fyzicky namáhavé a èasovì nároèné práce. Pøemìna
vìtrné energie na vodík byla  volena z dùvodu možnosti skladování, snadné dopravy a distribuce
energie za pomocí tohoto energetického nositele.

Diplomant po podrobnì provedené rešerši problematiky vìtrných elektráren, získávání a
skladování vodíku, navrhl pro oèekávanou spotøebu tepla v obci výše zmínìné varianty. Odhadl
velikost investièních a provozních nákladù jednotlivých variant a provedl jejich ekonomické
vyhodnocení pomocí minimální ceny tepla, za kterou by obec teplo prodávala obyvatelùm
z pozice podnikatele. Pøi tom musel stanovit vhodnou výši diskontu a èasového vývoje  ceny pelet
a elektrické energie. V pøípadì vyrobené elektøiny z vìtru využil možnosti získání zeleného
bonusu v prospìch pøíslušných variant. 

Na základì ekonomického propoètu z hlediska investora byly vyhodnoceny varianty
využití vìtru jako mnohem nákladnìjší, nebo� minimální cena vycházela ve výši 882 resp. 1 645
Kè/GJ oproti 520 Kè/GJ v pøípadì spalování pelet. 

Lze konstatovat, že diplomant svùj úkol splnil. Úkol byl komplikovaný, protože
problematika využití energie vìtru pøes vodík pro zásobování energií obce je naprosto originální
a u nás nikdy neøešená.

Z formálního hlediska lze této obsažné práci však vytknout øadu pøeklepù, chybìjících
slov ve vìtách èi vyšinutí z vìtných vazeb (napø. tabulka 13 obsahuje stálé provozní náklady ne
pomìrné stálé provozní náklady). Také by si mìl zvyknout více zaokrouhlovat odhadované údaje
(napø. na str. 41 tepelný pøíkon v obci 922,11 kW :-). Také v práci není zmínìna problematika
DPH, obec by se stala plátcem DPH a mohlo by to ponìkud ovlivnit prodejní ceny. Asi nebylo
vhodné uvažovat meziroèní rùst podpory formou Zelených bonusù. Také nevím proè diplomant
plánoval nárùst prodejní ceny tepla u variant využití vìtru, když jej nemùže zdùvodnit rùstem
palivových nákladù. Varianty využití vìtru mohou mít výhodu právì svou odolností proti inflaci.

Navrhuji hodnocení:
B  - velmi dobøe
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