OBEC SLATINICE

Slatinice č.p. 50, PSČ 783 42, okr. Olomouc

ÚVOD
Úvodní zamyšlení nad možnostmi obce Slatinice
v rámci její možné úplné nebo částečné energetické
soběstačnosti si dává za cíl popsat budoucí možnosti
využití potenciálu a infastruktury obce, její nutné
rozšíření a případné zajištění produkce energií
obyvatelům obce a dalším uživatelům.
Vize neřeší pouze dosažení vybudování technologií
a infrastruktury k nim, ale také zejména jejich přínos
obci, jejím obyvatelům a dalším uživatelům.
Hlavním prvkem celé vize jsou zdroje energií a jejich
spotřeba v sídle. Jedním z hlavních cílů je uzavřít kruh
a využít/zlikvidovat některé komodity odpadového
hospodářství. Jejich likvidace se v průběhu času
stává čím dál nákladnější a dlouhodobě neúnosná.
Dlouhodobě se také zvyšuje cena energií. Všechny
tyto faktory vedou, dle našeho názoru, k nutnosti
danou problematiku řešit a měla by se o ní zajímat
i samospráva a územní celky menší velikosti. Vize
primárně pracuje s vlastními zdroji doplněnými
o zdroje z blízkého mikroregionu. Produkce energie
by potom měla putovat zejména do infastruktury
obce a dále pak k jejím obyvatelům.

Současný stav
V současné době je obec Slatinice napojena na
běžné/konvenční zdroje energie. Zejména zemní
plyn a VN a NN. Zemní plyn je dodáván společností
INNOGY, el. energie společností ČEZ a.s.
Budovy a objekty v majetku obce jsou vytápěny
plynovými kotly, svícení a ohřev teplé vody zajišťuje
síť NN. Dále je obecní infrastruktura zejména vodní
zdroje, ČOV a další infrastruktura zásobována
běžným způsobem, tedy sítí STL plynovodu a vedením NN. Svícení VO a hlášení VR je zajišťováno také
z veřejné sítě NN.
Likvidace odpadů všech druhů probíhá klasickým
způsobem.

Hlavní prvky vize:
Stávající a budoucí objekty a infrastruktura
•
•
•
•

•

Obecní infrastruktura (ČOV, vodojem, vodní
zdroje, vodovody a kanalizace, závlahový
systém, VO, VR atd.)
ZŠ a MŠ Slatinice
Sokolovna, Dům služeb a Lichtenštejnský
dvůr – Obecní úřad
Komunitní, kulturní a sportovní zázemí
(veřejné budovy, kulturní památky, farní
kostel a jeho areál včetně fary a okolí,
Lichtenštejnský dvůr atd.), areál SK Slatinice,
termální koupaliště, biotop a další veřejné
objekty)
Závlahový systém, opatření pro zadržení
vody v krajině

Nové zdroje energie a infastruktura
•
•
•

BPS
„Fotovoltaika“ FVE
Další možné energetické zdroje

Energetická soběstačnost obce Slatinice

Vize, možný rozvoj
Energetická soběstačnost obce je mimo jiné založena na precizním sběru vytříděného odpadu s využitím biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové
stanici, která následně bude zásobovat elektřinou
a teplem primárně obecní budovy a veřejné budovy,
zařízení a technologii (ČOV, vodní zdroje, vodojem,
veřejné osvětlení, chlazené kluziště) budovy ZŠ a MŠ
Slatinice, případně i rodinné domy. Součástí projektu
je i instalace FVE na střechách obecních budov, realizace nových produktovodů (elektřina, teplo). Součástí projektu je realizace: bioplynové stanice využívající
odpady, FVE na vhodných střešních konstrukcích,
teplovod propojující obecní budovy s možnosti
připojení rodinných domů po trase teplovodu, lokální distribuční síť propojující obecní budovy s BPS
a FVE, dobíjecí stanice pro elektromobily, tepelného
hospodářství, silového rozvodného systému. Cílem
projektu je vytvořit energeticky systém pro maximální pokrytí spotřeby energií u obecních budou
a případně dostupných rodinných domů, a to díky
využití energie slunce a bioodpadu produkovaného
v obci a jejím okolí. Bioplynová stanice bude realizována s výkonem cca 500 kW s dostatečnou kapacitou
pro ﬂexibilní provoz (skladování bioplynu, akumulace
tepla). Provoz BPS bude výkonem vykrývat spotřebu
nepokrytou FVE o součtovém výkonu cca 150 kW.
Výkon BPS tedy bude dle možností ﬂexibilní. Přebytky elektřiny budou ukládány do teplé vody nebo
dodávány do rodinných domů dle aktuální bilance.
Realizace je navržena do několika etap. První etapa
bude nejnáročnější a zahrnuje vybudování výrobních kapacit a položení základních tras produktovodů. Další etapy budou znamenat rozšíření sítě
produktovodů, zvyšováním výkonu FVE a instalací
tepelných čerpadel pro vytápění rodinných domů
(pokrytí tepla nad rámec možností zdroje). Tyto
následné etapy budou realizovány formou energetického družstva s možností podílnictví občanů. Dalším
výrazným doplněním je vybudování areálu přírodního koupaliště. Půjde zejména o přírodní biotop
a vyhřívaný bazén s běžnou a léčivou vodou. Vyhřívání bazénu zajistí právě vyprodukované teplo z BPS
případně může doplnit vyhříváním FVE. Vize počítá

se závlahovým systém na zeleň na veřejných
prostranstvích a v areálu SK Slatinice. Mimo jiné také
nabízí možnost produkce této užitkové vody do krajiny a polí, kde jsou již připraveny přípoje pro zemědělství či krajinářství.
Připravujeme také protipovodňovou a zároveň
retenční nádrž na toku Slatinky, našeho potoka. Ta by
mohla zajišťovat jak jeden ze zdrojů pro užitkovou
vodu, tak roli rekreační, ale zejména by měla pomáhat zabraňovat bleskovým povodním. Dále pracujeme na přímém propojení KPÚ, které v našem KÚ
probíhají, a právě uvedených opatřeních k udržení
vody v krajině. Nutnost Intenziﬁkace ČOV Slatinice
povede mimo jiné ke zvýšení potřebné energie, ale
také vytvoří další možnost hygienizace kalů, která na
nás dolehne v nejbližších letech.

Závěr
Předpokládáme, že kombinací výše uvedených cílů
by naše obec mohla dosáhnout, pokud ne úplné, tak
částečné energetické soběstačnosti. Jejich naplňování v průběhu času bude velmi náročné a ﬁnančně
nákladné. U drtivé většiny z nich však máme, jak
majetkovou připravenost, tak možnost realizovat
díky územnímu plánu obce. Zbývá celý koncept
připravit a nastavit postupnou logickou realizaci.
Věříme, že dosažení takovéto vize bude prospěšné
nejen pro naši obec, ale možná i pro jiné obce v naší
zemi.
Ve Slatinicích 26.4. 2021
Za obec Slatinice:

............................................................
starosta Ondřej Mikmek a kolektiv
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