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k energeticky úspěšným projektům

Česká spořitelna: české průmyslové firmy mají  
více než 30% potenciál energetických úspor 

Úspory energie – chytrý tah pro zvýšení 
konkurenceschopnosti podniku

Modernizace osvětlení průmyslových 
hal – jednoduchá cesta k úsporám

Základ energetických úspor ve firmách: kvalitní renovace 
budovy a jako bonus obnovitelné zdroje energie

Energetické služby přinesly podniku GUMOTEX  
roční úsporu téměř 12 milionů korun

Energetická nezávislost s pomocí solární 
elektrárny, baterie a kogenerace

Optimalizace zdrojů tepla: základní 
kámen úspor energie podniků

Pivo vyrobené v jednom z energeticky 
nejefektivnějších pivovarů v Evropě

Využití odpadní energie – rychlá návratnost,  
úspora energie i vody

LIKO-Noe: zasedačka roku  
s udržitelným příběhem

Kancelářská budova  
s energií slunce i země

Vzduchový oddělovací systém – šance na snížení ztrát 
a úspor energie nejen pro logistická centra i výrobní haly

Úspory energie?  
To prostě dává smysl!

Světoví leadeři nejen v byznysu,  
ale také moderní energetice

Pohled expertů na možnosti energetických úspor  
v malých a středních podnicích

Erste Grantika Advisory – přední partner pro firmy v oblasti 
získávání podpory pro projekty moderní energetiky

Česká spořitelna a. s. je na českém trhu bankou 
s nejdelší tradicí. Její kořeny sahají až do roku 
1825. Orientuje se zejména na drobné klienty, 
ale také na malé a střední firmy, města a obce. 
Má nezastupitelnou roli ve financování velkých 
korporací a v poskytování služeb v oblasti 
finančních trhů. Od roku 2000 se opírá o silné 
zázemí středoevropské Erste Group. Její postavení 
jí dovoluje udávat trend v zavádění moderních 
bankovních služeb i v technologických inovacích. 
Prostřednictvím nového programu TOP Energy 
Effect zprostředkovává Česká spořitelna firmám 
služby energetických specialistů, financování 
moderních technologií a opatření vedoucích 
ke snížení nákladů na energie.

→ www.csas.cz → uspory@csas.cz

Aliance pro energetickou soběstačnost, z. s. 
( AliES ) je nezávislé sdružení, které slouží jako 
komunikační platforma pro zástupce sektoru 
obnovitelných zdrojů. Cílem AliES je dosáhnout 
stabilizace sektoru šetrné energetiky v Česku 
a otevřít tomuto progresivnímu průmyslovému 
oboru cestu k dalšímu rozvoji. Mezi hlavní činnosti 
AliES patří připomínkování hlavních strategických 
dokumentů, které formují budoucnost české 
energetiky. Aliance dále sleduje legislativní 
prostředí a pomáhá moderovat debatu o dalším 
rozvoji šetrné energetiky v Česku.

→ www.alies.cz → info@alies.cz
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Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu

Š E S T  Z Á K L A D N Í C H  Č Í S E L  O   E N E R G E T I C K É  N Á R O Č N OS T I

Tři čtvrtiny malých a středních podniků jsou pro investice do technologií – 74 % podniků do 
250 zaměstnanců zvažujících úsporná opatření chce investovat do moderních technologií, 
54 % má v plánu snížit dodavatelské ceny energií a 36 % chce zajistit šetrnější chování svých 
zaměstnanců. Plánovaná průměrná výše investic činí 1 milion korun. (asmp)

 

Jedna čtvrtina velkých podniků uvažuje o modernizaci osvětlení – až 22 % podniků s více 
než 250 zaměstnanci zvažujících investici do technologií má v úmyslu rekonstruovat systémy 
osvětlení. Více než 18 % chce modernizovat výrobu či spotřebiče a 17 % chce lépe využít 
odpadní teplo. 5 % podniků zvažuje instalaci vlastního obnovitelného zdroje. (kpmg)

 

Až 14 % úspor v elektřině – Velké podniky vidí nejvyšší potenciál v úsporách spotřeby 
elektřiny. U zemního plynu je potenciál úspor odhadován na 10 %. Z hlediska spotřeby mají 
nejvyšší 16% potenciál úspory v budovách a provozní technologie 12 %. (kpmg)

Až 400 milionů korun na úspornou investici – V rámci OPPIK může malý, střední i velký 
podnik čerpat podporu na energeticky úsporná opatření. Mezi způsobilé výdaje nově patří 
i instalace obnovitelného zdroje pro vlastní spotřebu včetně akumulace. (mpo čr)

O 50 % rychlejší návratnost investice – S využitím dotačních titulů a vhodnou strukturou 
financování lze zrychlit návratnost investice až o polovinu. Malý podnik může získat až 50 %, 
střední 40 % a velký 30 % způsobilých výdajů, včetně nákladů na zpracování energetického 
posudku.

3. místo v energetické náročnosti – Česká republika je průmyslový stát a patří mezi 
energeticky nejnáročnější země EU. Více energie na jednotku HDP spotřebovává pouze 
Bulharsko a Estonsko. I přes výrazný pokles v posledních let byla v roce 2015 energetická 
intenzita ekonomiky ČR o více než polovinu vyšší než evropský průměr. (eurostat) 
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3Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítejte u publikace, která by 
se ráda stala Vaším průvodcem světem řešení pro zvýšení 
energetické efektivity ve firmách. 

Výměna osvětlení, zateplení budovy, optimalizace zdroje energie 
nebo výrobní technologie patří mezi cesty, které mohou zvýšit 
konkurenceschopnost Vašich podniků a snížit částky na faktu-
rách za teplo nebo elektřinu. Využití příležitostí modernizace 
zlepší také pracovní prostředí Vašim zaměstnancům a dostane 
Vás do klubu odpovědných firem, které myslí na budoucnost.

Různé cesty vedoucí k vylepšování energetické účinnosti podniků 
jsou základem moderní ekonomiky. Symbolem proměny jsou 
inovace, které se stávají běžnou součástí výrobních procesů 

nebo provozu budov. Postupný rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie, akumulace energie a energeticky efektivních techno-
logií se díky dostupnější ceně stává stále důležitější součástí 
podnikání z pohledu ekonomiky i společenské odpovědnosti.

Naše publikace představuje zajímavé příklady dobré praxe. 
Najdete v ní příklady firem, které se rozhodly uspořit výdaje 
za energie výměnou osvětlení, využitím obnovitelného zdroje 
energie, odpadního tepla nebo zateplením budovy. Nechybí 
ani zajímavé trendy progresivních zahraničních společností.

Chceme Vám nabídnout informace, které mohou pomoci 
rozvíjet Vaše podnikání.

Otevřeme Vám dveře k energeticky  
úspěšným projektům

Inspirativní čtení Vám přeje 

M A R T I N  S E D L Á K
ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Úvodní slovo
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Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu

Proč by se měly firmy zajímat o energetické úspory?
Důvody jsou zřejmé. Jde o finanční úspory, konkurenční výhodu, 
zhodnocení provozu i firmy. A je to také o celkovém vnímání 
podnikání. Lepší ekologie provozu znamená i lepší pracovní 
podmínky nebo třeba větší bezpečnost práce.

Která konkrétní energeticky úsporná opatření 
jste v minulosti financovali?
Díky exkluzivní spolupráci s Evropskou investiční bankou jsme 
výhodně financovali projekty, jakými byly zateplování budov, 
výměny oken, osvětlení, vzduchotechniky, konvenčních zdrojů 
energie nebo modernizace zastaralých výrobních technologií. 
Dále šlo například o budování alternativních zdrojů energie, 
jako jsou kotle na biomasu a kogenerační jednotky. Obcím 
poskytujeme peníze na výměnu veřejného osvětlení.

Jakou aktuální nabídku má Česká spořitelna  
v oblasti energetiky?
Cílíme na výrobní podniky. Díky dohodě s Evropskou investiční 
bankou nabízíme investiční úvěr s úrokovým zvýhodněním ve 
výši 0,3 procentního bodu a zajišťujeme i veškerou administra-
tivu spojenou s úvěrem a dotací. Vážným zájemcům o úspory 
energie zprostředkujeme návštěvu energetického specialisty 
v provozu, který následně vypracuje hodnoticí zprávu s návrhy 
úsporných opatření. To vše nabízíme firmám zdarma.

Zpráva obsahuje analýzu aktuálního stavu a především návrh 
konkrétních energeticky úsporných řešení. Součástmi jsou 
možnosti financování navržených změn pomocí dotace i bez ní 
a samozřejmě také výpočet návratnosti vložených prostředků 
klienta.

Komu všemu je tato nabídka určena?
Jsou to malé a střední podniky, protože ty největší firmy si 
energetickou náročnost provozu hlídají samy. Zaměstnávají 
energetické odborníky, protože si uvědomují, že správným 
přístupem k nakládání s energiemi mohou významně ušetřit.

Je nutné energeticky úsporná opatření realizovat s dotací?
Vždy záleží na konkrétním případu. Faktem ale zůstává, že 
většina náročnějších energeticky úsporných projektů probíhá 
s dotací. V tomto ohledu je naším partnerem také Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, které každý rok vyhlašuje výzvy k před-
kládání žádostí o dotace z programu Úspory energií, jež pečlivě 
sledujeme a vyhodnocujeme.

Podmiňuje něčím Evropská investiční banka čerpání 
zvýhodněného úvěru?
Ničím, co by se negativně dotýkalo klientů. Ti mohou získat 
zvýhodněný úvěr i na dílčí opatření do 10 milionů korun na 
firemní směnku bez avalu, bez vlastních zdrojů i hmotného 
zajištění. Umíme ale poskytnout i překlenovací úvěr na spo-
luúčast na dotaci nebo klasický investiční úvěr. Vše je individuální 
a odvíjí se od potřeb klienta.

Má hledání potenciálu energetických úspor také nějaké 
další benefity?
Z expertních odhadů víme, že tuzemské průmyslové firmy 
mají v průměru více než 30% potenciál energetických úspor. 
Naše zkušenosti pak ukazují na to, že hledání energetických 
úspor má smysl po všech stránkách. Důležitá přitom není jen 
ekonomická stránka věci, ale i environmentální efekt. Například 
jen díky námi podpořeným projektům došlo k významnému 
snížení škodlivých emisí v ovzduší.

Česká spořitelna: české průmyslové firmy mají  
více než 30% potenciál energetických úspor 

Součástí budoucnosti českého průmyslu je i hledání příležitostí pro zvýšení 
energetické efektivity. V České spořitelně vede tým zkušených expertů na tuto oblast 
Petra Pařízková, manažerka řízení a podpory klientských propozic České spořitelny. 

Podle Petry Pařízkové existuje stále ještě dost firem, které zatím neobjevily kouzlo 
investic do moderních prvků energetiky. Jakým způsobem se jim Česká spořitelna 

snaží ukázat obrovské příležitosti, které jsou v oblasti lepšího využití energie, 
napovídá následující rozhovor.
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Česká spořitelna těží z bohatých zkušeností v oblasti financování energeticky úsporných 
projektů. Prostřednictvím předchozího produktu Globální úvěr Zelená energie, podpořeným 
dotací Evropské investiční banky, poskytla během dvou let financování 42 projektům, 
kterým zajistila celkovou přímou podporu 63 milionů korun. Podařilo se dosáhnout ročních 
úspor 65 tisíc tun oxidu uhličitého a 17 173 megawatthodin. Po ukončení programu byla 
Česká spořitelna vyhodnocena jako nejúspěšnější v celém evropském programu,  
pokud jde o dosažené úspory energií a emisí oxidu uhličitého.

PODAŘILO SE DOSÁHNOUT 
ROČNÍCH ÚSPOR  
65 TISÍC TUN OXIDU UHLIČITÉHO  
A 17 173 MEGAWATTHODIN 

Foto: unsplash.com
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Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu

Šetrný provoz výrazně zvyšuje kvalitu místního životního pro-
středí i bezpečnost práce a celkově tak přispívá k budování 
značky moderního, ekologicky šetrného podniku 21. století. 

Úspor lze dosáhnout modernizací provozu, obměnou vý-
robního zařízení či prostými organizačními opatřeními. Jde 
o strategické rozhodnutí a důležitým prvkem při rozhodování 
o investici je zejména její návratnost. Ta je určena výší inves-
tičních nákladů, cenami energií, výší energetické úspory, ale 
i způsobem financování. 

Volba optimálního typu investice je spojena s řadou proměn-
ných v závislosti na komplexnosti energetického hospodářství 
podniku. Pro ekonomicky racionální investici je proto vhodné 
záměr konzultovat s energetickými specialisty a zvolit optimální 
strukturu financování z vlastních zdrojů či s využitím prostředků 
finančních institucí – typicky bank. V případě čerpání dotace 
lze navíc návratnost investice zkrátit až o polovinu. 

Komplexní pomoc firmám s projekty energetických úspor 
nabízí program TOP Energy Effect České spořitelny. Ten díky 

spolupráci banky s energetickými specialisty dokáže identifi-
kovat optimální rozsah energeticky úsporné investice i ideální 
metodu financování, včetně možnosti dotačního managementu 
v průběhu celé investice.

TOP Energy Effect
Jde o program, který je určený pro malé podniky s obratem 
nad 60 milionů korun, střední a velké podniky. Podstatou TOP 
Energy Effect je identifikace a posouzení vhodných opatření 
pro konkrétní provoz s využitím základních informací o spo-
třebě a nákladech na energie a následná návštěva provozu 
energetickým specialistou. Po návštěvě jsou předány návrhy 
úsporných opatření s vyčíslením úspor a předpokládanou 
výši investice, včetně návratnosti. V praxi jde o zjednodušený 
energetický audit. 

V případě zájmu je zajištěn výhodný investiční úvěr, včetně 
možnosti využití dotací. Jde o komplexní balík služeb zahrnující 
služby banky, energetických a dotačních specialistů. Podnik tak 
s využitím jednoho kontaktního bodu získá všechny potřebné 
informace a služby pro kvalifikované plánování investice.

Úspory energie – chytrý tah pro zvýšení 
konkurenceschopnosti podniku

Konkurenční výhoda, zhodnocení provozu podniku či finanční úspory jsou
hlavními benefity investic do energeticky úsporných opatření.

Právě tímto směrem míří nabídka TOP Energy Effect.

Foto: Pivovar Rohozec
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Příkladem energeticky úsporné investice s vyu-
žitím zvýhodněného úvěru České spořitelny je 
i Pivovar Rohozec, a. s., který díky výměně kotle 
a rekonstrukci kotelny včetně tepelných rozvodů 
ročně uspoří až 700 tun uhlí a zhruba půl mili-
onu korun v nákladech. Díky nejmodernějším 
technologiím navíc došlo k výraznému snížení 
emisí pevných částic a ke zlepšení lokální  
kvality ovzduší.

Výše investice 17 mil. Kč
Výše dotace 40 % (oppi)
Roční úspora paliva 35 %
Účinnost kotle 84 % ( 65 % původní )
Ztráty v rozvodech 8 % ( 15 % pův. )

zdroj: projekt České spořitelny pro Pivovar Rohozec

Hlavní benefity programu

Posouzení současného stavu energetické efektivity

Identifikace energeticky úsporných opatření zdarma

Možnost získání investičních dotací

Výhodné podmínky financování

Modernizace technologií

Snížení dopadu provozu na životní prostředí

Příklad dobré praxe 

Pivovar uspoří půl 
milionu korun za uhlí

T O P  E N E R G Y  E F F E C T  Č E S K É  S P O Ř I T E L N Y  
jednoduchá cesta k energeticky efektivnímu podniku

1

2

4

5

3

Quick scan
Na základě jednoduchého přehledu o současné 
spotřebě a nákladech na energie energetičtí 
specialisté posoudí vhodnost úsporných 
opatření.

Rozhodnutí o úspoře
Poskytnutá zpráva obsahuje dostatek podkladů 
a expertních dat pro kvalifikované rozhodnutí 
o nejpřínosnějších energeticky úsporných 
opatřeních a investicích pro podnik.

Posouzení provozu zdarma
Energetický specialista navštíví provoz  
a projde nezbytné dokumenty pro kvalifikované 
zhodnocení energetického hospodářství 
podniku.

Efektivní investice
Vhodnými investicemi do technologií či organi-
začních opatření se sníží náklady provozu a jeho 
dopady na životní prostředí. V případě zájmu 
jsou zajištěny výhodné podmínky financování 
a odborné poradenství pro čerpání dotací.

Návrhy úsporných opatření
Do 10 pracovních dní je předána zpráva „Návrhy 
úsporných opatření“. Zpráva obsahuje hodno-
cení současného stavu energetické efektivity 
provozu a návrhy s vyčíslením konkrétních 
úsporných opatření. Je navržena i vhodná struk-
tura financování včetně možnosti čerpání dotací.
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Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu

Š E S T  Z Á K L A D N Í C H  I M P U L S Ů  P R O  S N Í Ž E N Í  Ú Č T Ů  Z A  E N E R G I I

Rekonstrukce osvětlení

Výměna žárovek za moderní úsporné typy osvětlení, včetně 
využití elektronických předřadníků, lokálního osvětlování 
pracoviště a automatizované regulace intenzity osvětlení. 
Lze dosáhnout významných úspor energie a zvýšení bez-

pečnosti práce zaměstnanců.

Lepší využití odpadního tepla

Rekuperace odpadního tepla ze spalin a odpadního vzdu-
chu, ve vzduchotechnických systémech či u kompresorů. 
Typicky instalací tepelných výměníků, rekuperátorů a te-
pelných čerpadel. Lze dosáhnout omezení teplených ztrát 

a zvýšení výkonu spotřebičů.

Pořízení kogenerační jednotky

Instalace vlastního zdroje na přeměnu energie. Výroba 
elektřiny spalováním uhlovodíkových či jiných paliv a využití 
odpadního tepla vzniklého během výroby. Kogenerací elek-
třiny a tepla lze dosáhnout významného zvýšení efektivity 
a snížení tepelných ztrát při výrobě a přeměně energie. 

Investice do výrobních  
zařízení a spotřebičů

Obměna původních zařízení za nová či modernizace dílčích 
částí – typicky instalací pohonů s proměnlivými otáčkami, 
frekvenčními měniči, optimálním dimenzováním a insta-
lací elektromotorů. Lze dosáhnout snížení ztrát energie 

a celkového zrychlení výroby. 

Zateplení objektů

Zateplení obálky budovy a tepelných rozvodů. Typicky 
výměnou zasklení oken a střešních světlíků, izolací pláště 
budovy či potrubních vedení, výměnou a renovací vstupních 
vrat a dveří. Lze dosáhnout významného omezení úniku 

tepla a reprezentativního vzhledu podniku.

Instalace vlastních  
obnovitelných zdrojů energie

Instalace vlastního zdroje energie, včetně možnosti její 
akumulace. Typicky solární panely a bateriové systémy pro 
uchování energie a její pozdější spotřebu. Lze dosáhnout 
zlepšení ekologické stopy provozu a omezení spotřeby 

a závislosti na dodávkách energie.
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Impuls k výměně
V průmyslových provozech můžeme ještě dnes najít rtuťové 
nebo sodíkové výbojky či lineární zářivky. Jde o energeticky 
náročné zdroje světla a jejich výměna dává ekonomický smysl. 
Vzhledem k tomu, že mají průmyslové haly svá specifika dána 
technickými normami a podmínkami bezpečnosti práce, je 
dobré před výměnou provést odborné posouzení výměny 
osvětlení. To doporučí vhodné osvětlení i s ohledem na nutnou 
formu údržby, protože intenzitu osvětlení mohu často negativně 
ovlivnit prašné výrobní prostory nebo vlhkost.

Nízká spotřeba energie a dlouhá doba životnosti posunula na 
přední příčky moderních řešení LED osvětlení. Výhodou LED 
svítidel jsou především menší náklady na údržbu a výměnu. 
Při jejich spouštění odpadá blikání, bzukot a pomalý náběh, 
který známe u běžných výbojových zdrojů a zářivek. LEDky mají 
také vetší rozsah pracovních teplot, a proto je můžeme využít 
v různých průmyslových instalacích. Vedle využití moderní tech-
nologie LED osvětlení lze úsporu zvýšit přidáním regulačních 
prvků. Tyto prvky pak mohou obsahovat funkci stmívání nebo 
vypínání v závislosti na denním světle, pracovních harmono-
gramů výroby či aktivních spínacích prvků závislých na pohybu 
pracovníků a mechanizací v areálu podniku.

Modernizace osvětlení průmyslových  
hal – rychlá úspora nákladů za elektřinu

Dynamický rozvoj LED osvětlení nabízí zajímavé příležitosti úspor elektrické 
energie v oblasti osvětlení výrobních hal. Jde často o provozy s vícesměnným 

provozem a náhrada svítidel se tak velmi rychle promítne v podobě  
nižších částek na fakturách za elektřinu.

Příklady dobré praxe

LEDky mají také vetší rozsah 
pracovních teplot, a proto 
je můžeme využít v různých 
průmyslových instalacích. Zlepšení 
světelného komfortu se dočkaly 
například výrobní prostory 
textilky LOGIT.  Projekt realizovala 
společnost ČEZ ESCO a. s.
Foto: ČEZ ESCO a. s.
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Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu

Tři nové haly velkosériového kovovýrobce KOVONA SYSTEMS 
z Českého Těšína získaly kvalitní systém osvětlení. Ten se skládá 
z LED svítidel, inteligentních detektorů a z mikrovlnných, op-
tických a pohybových infračidel typu PIR. Především pak také 
z řídicího systému pro ovládání a vizualizaci osvětlovací soustavy.

„Systém osvětlení byl navržen s ohledem na současný trend 
‚Průmysl 4.0‘, a je tak schopen efektivně ovládat osvětlení v pro-
storech na základě pohybu osob a vysokozdvižných vozíků,“ říká 
generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák, která 
zakázku realizovala. Čermák dodává: „Má to za následek nejen 
úsporu finanční, ale také ekologickou ve formě snížení emisí 
oxidu uhličitého o 72 tun za rok.“

Řešení ČEZ ESCO uspoří Kovoně oproti původně navrhované 
variantě téměř 150 000 korun ročně, tedy více než pětinu 
nákladů. V porovnání se staršími osvětlovacími soustavami, 
kterými bývají podobné provozy standardně osazeny, je úspora 
nákladů téměř 60 %.

„Původní řešení sice pracovalo již s LED svítidly, ale bez potřebné 
optimalizace. Ta byla hlavní výhodou našeho realizovaného 
návrhu osvětlovací soustavy. Konkrétně jsme snížili počet 
svítidel o čtvrtinu z původních 380 na 281 kusů a instalovaný 
příkon z původních 23,6 na 18,2 kilowattů,“ uvedl Jindřich Stuchlý, 
projektový manažer osvětlování společnosti ČEZ ESCO.

„Spotřeba elektrické energie oproti tradičním »výbojkám« 
je skutečně výrazně nižší. Z dosavadního měření vyplývá, že 
průměrná spotřeba je necelých 6 kilowattů za hodinu při třís-
měnném provozu pondělí až pátek,“ říká vedoucí správy areálu 
společnosti KOVONA SYSTEM Lubomír Richter. „Skutečný 
komfort pak představuje samotný řídicí systém a ovládací prvky. 
Svítíme pouze tam, kde potřebujeme a téměř bez potřeby 
ručního ovládání,“ dodává Lubomír Richter.

Řídicí jednotka chytré osvětlovací soustavy komunikuje se svítidly 
a jednotlivými detektory. Soustava zahrnuje i webovou aplikaci 
určenou k efektivní správě a získávání provozních informací, 
jako jsou spotřeba elektrické energie, počet odsvícených hodin 
aj. Nový systém umožňuje také efektivní nastavení světelných 
scén v návaznosti na aktuální výrobní procesy podniku.

Průmysl 4.0 svítí ledkami s inteligentním systémem řízení

Moderní osvětlení ve výrobních halách kovovýrobce KOVONA SYSTEMS uspoří 60 % nákladů  
oproti starším typům osvětlovacích soustav. Foto: ČEZ ESCO, a. s.
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V roce 2017 si vyzkoušela v praxi modernizaci osvětlení významná 
firma českého textilního průmyslu, společnost LOGIT. Zlepšení 
světelného komfortu se dočkaly například sklady, úsek zpraco-
vání vláken pro výrobu koberců, barvírna, hala kontroly kvality, 
expedice výrobků i venkovní areál firmy. Každý z těchto provozů 
přitom potřebuje jinou intenzitu osvětlení.

Lounská textilka LOGIT na instalaci energeticky efektivního 
osvětlení vydělá. Společnost ČEZ ESCO, která realizovala také 
tuto zakázku, vyčíslila finanční úsporu na 1 150 000 korun ročně, 
což odpovídá více než polovině nákladů. Celkem ČEZ ESCO 
zrekonstruovala ve firmě 859 světelných bodů a objem za-
kázky dosáhl přes 8 milionů korun. Návratnost je 74 měsíců, 
během kterých se veškeré investice splatí z úspor. Po splacení 
investice zůstává osvětlení v kapitálových nákladech ČEZ ESCO 
a textilka bude dále platit za světlo. Energetická služba se tak 
v tomto projektu skládá z dodávky světla, servisu, elektřiny, 
oprav a údržby.

Jedno ze zajímavých specifik projektu je změna intenzity osvět-
lení v jednotlivých výrobních úsecích. Zatímco pro sklady posta-
čuje osvětlení o intenzitě 100 luxů a expedici výrobků 200 luxů, 
v případě úseku balení a kontroly kvality, kde je potřeba pečlivě 
vyhodnotit konečný stav výrobku, je to už 500–750 luxů. Pro 
srovnání, běžné večerní osvětlení v domácnosti má 200 luxů. 

„Dosud jsme se tím, jak se v různých provozech svítí, tolik neza-
bývali. Je ale jasné, že někde není intenzivní osvětlení potřeba 
nebo je dokonce pro práci nepříjemné, zatímco jinde je dobré 
trochu přisvítit,“ zhodnotil praktické přínosy projektu změny 
osvětlení generální ředitel LOGIT Martin Chlup.

Textilka uspoří díky výměně světel milion korun ročně

ČEZ ESCO rekonstruoval v textilce LOGIT 859 světelných bodů. 
Návratnost opatření se zaplatí z úspor energie  

za 74 měsíců. Foto: ČEZ ESCO, a. s.

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ MŮŽE VEDLE SNÍŽENÍ VÝDAJŮ 
ZA ELEKTŘINU PŘINÉST TAKÉ LEPŠÍ SVĚTELNOU POHODU 

PRO ZAMĚSTNANCE. TEXTILKA LOGIT NOVĚ VYUŽÍVÁ RŮZNOU  
INTENZITU OSVĚTLENÍ PODLE TYPU VÝROBNÍHO ÚSEKU.

K A M I L  Č E R M Á K
generální ředitel ČEZ ESCO

Příklady dobré praxe
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Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu

Neplýtvat teplem – základní krok k úspoře tepla
RENARDS dotační s. r. o. připravila komplexní projekt energe-
tických úspor pro společnost AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. 
Višňové. Energeticky úsporná opatření se týkala areálu firmy, a to 
především výrobní haly, ve které společnost vyrábí a servisuje 
zemědělské stroje. Opatření, navržená ke snížení objemu spo-
třeby tepla daného objektu, se skládala z výměny technologie 
výroby stlačeného vzduchu, částečné výměny otvorových výplní 
(oken) a modernizace osvětlovací soustavy.

Komplexnější projekt pak připravili experti z již výše jmenované 
společnosti RENARDS pro NOVASERVIS spol. s r. o. V tomto 
případě se jednalo zejména o stavební úpravy související s kva-
litním zateplením obvodového pláště budovy. Následovala mo-
dernizace tří plynových kotlů pro vlastní vytápění budovy, která 
zvýšila účinnost systému a přidala systém měření a regulace 

vytápění. Zastaralé technologie byly nahrazeny za nové, jed-
nalo se o vysoce efektivní osvětlovací systémy a pokrokovější 
technologii větrání prostorů ve výrobě, včetně rozšíření o nově 
navrženou vzduchotechnickou jednotku na stávající rozvody.

Pomocí modernizace systému vytápění, kterým se NOVASERVIS 
spol. s r.o. oprostil od předimenzovaného zařízení, došlo k cel-
kové úspoře energie ve výši 52,9 %. Přepočteno na úsporu 
nákladů to činí 732,5 tisíc korun za rok. Dalším přínosem pro-
jektu je i zlepšení životního prostředí, jelikož došlo ke snížení 
emisí oxidu uhličitého o 205 tun za rok. Zlepšily se i pracovní 
podmínky zaměstnanců, kteří mohou pracovat pod kvalitním 
osvětlením a v dobré tepelné pohodě. Projekt byl podpořen 
v rámci výzvy Úspory energie OP PIK, Ministerstva průmyslu 
a obchodu ve výši 30 %.

Základ energetických úspor ve firmách:  
kvalitní renovace budovy a jako bonus  

obnovitelné zdroje energie

Zajímavé příležitosti pro zvýšení energetické účinnosti v podnicích nabízí zateplení 
stěn, instalace kvalitních oken a dalších výplní. Vedle toho se díky průběžnému 
poklesu cen fotovoltaických modulů otevírají stále více dostupnější příležitosti  

pro využití obnovitelných zdrojů energie.

Foto: istockphoto.com
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Stále atraktivnějším trendem je spojení projektů energetických 
úspor s vlastní produkcí elektrické energie pomocí obnovitelných 
zdrojů. Příkladem je další projekt společnosti RENARDS pro 
brněnskou firmu ZETINA, spol. s r. o. Firma se zabývá správou 
a pronájmem budov v průmyslovém areálu v centru města, ve 
kterém sídlí množství menších společností. 

Předmětem projektu byla úsporná opatření na zvýšení ener-
getické efektivnosti objektu sídla firmy ZETINA, s celkovými 
náklady na projekt přes sedm milionů korun. Společnost 
využila možnost získat podporu na realizaci komplexního 
projektu v rámci pilotní výzvy programu Úspory energie OP 
PIK Ministerstva průmyslu a obchodu. ZENTINA získala dotaci 
na zmíněnou investici ve výši 50 %. Projekt byl rozdělen do pěti 
etap. V rámci prvních dvou proběhla výměna osvětlení za vysoce 
účinná LED svítidla, v třetí etapě byla nainstalována fotovol-
taická elektrárna k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie. 
V posledních dvou etapách došlo k zateplení vnějšího pláště 
a střechy budovy. Projekt byl kompletně dokončen a dotace 
byla finálně proplacena na podzim roku 2017. Úspora energie 
se již naplno projevuje, což dokládá i fakt, že dodavatel tepla 

požaduje kontrolu měření ve společnosti ZETINA vzhledem 
k neobvykle nízkým odběrům.

Společnost ZETINA může současně stavět na dlouhodobé 
zkušenosti s využitím solární energie. „Osvědčila se nám fo-
tovoltaická elektrárna o výkonu 30 kilowattů, kterou jsme si 
pořídili již v roce 2012 v jedné z našich dalších firem. Proto jsme 
do projektu na energetické úspory v první výzvě zahrnuli další 
elektrárnu o stejné kapacitě,“ uvádí důvody pro rozhodnutí 
využít podpory na rozšíření solární kapacity pan Pavel Holek, 
jednatel společnosti. „Veškerý výkon solární elektrárny je naše 
společnost schopna okamžitě spotřebovat,“ doplňuje Pavel 
Holek své zkušenosti s provozem solární elektrárny a dodává, 
že také uvažují o pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice.  

Solární elektrárnu je v současné době možné pořídit za cenu 
okolo 30 tisíc korun za instalovaný 1 kilowatt. Při 50% dotaci, 
kterou získal na svůj projekt pan Pavel Holek, činí náklad na 
1 kilowatt jen 15 tisíc korun. Tomu při ceně elektrické energie 
ve výši 2,5 tisíc Kč/MWh odpovídá prostá doba návratnosti 
investice, se započtením dotace, okolo 6 let.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci 
roku 2017 vypsalo v pořadí již druhou výzvu na 
podporu fotovoltaických elektráren určenou pro 
podnikatelské subjekty. Celkem se mohou firmy 
ucházet o dvě miliardy korun. Projekty lze podat do 
dubna 2018 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Lze 
však předpokládat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude 
v programu pokračovat i nadále.

Žádost je možné podat na fotovoltaickou elektrárnu o vý-
konu až 1 MWp, minimální velikost elektrárny není omezená, 
avšak minimální výše dotace je stanovená na 300 tisíc korun 
a nejmenší myslitelný projekt odpovídá přibližně elektrárně 
o výkonu 20 kWp.

„Pokud budeme uvažovat příklad, ve kterém 
si firma pořídí fotovoltaickou elektrárnu o vý-

konu 1 megawatty a zároveň dokáže spotřebovat 
veškerou vyrobenou elektřinu v objemu 1 050 me-

gawatthodin za rok, pak při ceně elektřiny ve výši 
1  500 Kč/MWh bude mít projekt návratnost 10,7 let. Pokud ovšem 
budeme uvažovat s dlouhodobější cenou elektrické energie 
na úrovni 2 000 Kč/MWh, dostáváme se s návratností tohoto 
projektu na 8 let,“ uvádí příklad ekonomiky solární instalace 
Petr Novotný ze společnosti RENARDS. „Příklad platí především 
pro použití špičkových technologií monokrystalických panelů. 
Pokud se firma rozhodne pro levnější polykrystalické, lze se 
dostat i na nižší dobu návratnosti,“ dodává Petr Novotný.

Využijeme energii slunce

Šance pro vyšší energetickou nezávislost firem

Příklady dobré praxe

P E T R  N O V O T N Ý
RENARDS dotační s. r. o.
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Foto: Amper Savings, a. s.



15

Modernizace tepelného hospodářství 
Společnost Amper Savings, a. s. navrhla pro průmyslový pod-
nik GUMOTEX energeticky úsporný projekt, realizovaný dle 
metodiky EPC (Energy Performance Contracting – splácení 
investice z dosažených úspor). Energeticky úsporná opatření, 
která jsou zaměřena zejména na oblast vytápění, spotřebu 
technologické páry pro výrobní účely a spotřebu elektrické 
energie, zajišťují celkovou optimalizaci provozu energetického 
hospodářství klienta a snížení provozních nákladů na budoucí 
úsporný a spolehlivý provoz pomocí účinného a efektivního 
řešení. Navržená technická řešení splňují veškeré současné 
požadavky kladené na moderní technologie a zařízení.

„Celkově již metodika EPC zajistila společnosti GUMOTEX inves-
tice do zhodnocení energetické infrastruktury ve výši 52,5 milionu 
korun. Díky realizaci úsporných opatření a aktivnímu přístupu 
k energetickému managementu bylo dosaženo významného 
snížení nákladů na provoz celé energetiky v rámci výrobního 
podniku, přičemž za rok 2016 činila tato úspora téměř dvanáct 
milionů korun,“ hodnotí přínosy spolupráce Martin Nádeníček, 
finanční ředitel Amper Savings.

Garantovaných energetických úspor bylo dosaženo rekonstrukcí 
centrálního tepelného plynového zdroje, přičemž investiční 

úsporná opatření zahrnují především výstavbu nové teplovodní 
a parní kotelny, včetně realizace vlastního zdroje vody s vysoce 
kvalitní úpravou za využití reverzní osmózy. Dalších energetic-
kých úspor bylo dosaženo optimalizací rozvodů páry a změnou 
v zapojení objektů v rámci nové koncepce rozvodu páry a teplé 
vody. Byla provedena také modernizace a doplnění systému 
měření a regulace pro zajištění následné optimalizace provozu, 
která významně ovlivňuje potenciál dosažených energetických 
úspor. V rámci neinvestičních opatření projektu byly dosaženy 
značné úspory na ostatních nákladech souvisejících s provozem 
celého energetického hospodářství areálu výrobního závodu.

Nastaven byl také dlouhodobý energetický management, který 
má za úkol cíleně snižovat energetickou náročnost řešených 
objektů a po celou dobu trvání kontraktu pečlivě vyhodno-
covat jednotlivá opatření a díky aktivní činnosti centrálního 
dispečinku ve spolupráci s energetickými auditory a místním 
provozním personálem navrhovat další dodatečná úsporná 
opatření. V rámci této dlouhodobé vzájemné spolupráce mezi 
společností poskytující energetické služby a klientem tak již byla 
uskutečněna například rekonstrukce centrální kompresorové 
stanice a další opatření snižující náklady klienta.

Energetické služby přinesly podniku gumotex  
roční úsporu téměř 12 milionů korun

Břeclavský výrobní podnik gumotex se ve spolupráci se společností Amper Savings pustil 
do osmiletého projektu energetických úspor. Smluvně garantované úspory v oblasti 

vytápění, výroby páry pro technologické účely, spotřeby elektrické energie, vody  
a také výroby stlačeného vzduchu přinesou GUMOTEXU milionové úspory. 

Příklady dobré praxe

BYLO DOSAŽENO VÝZNAMNÉHO SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ 
CELÉ ENERGETIKY, PŘIČEMŽ ZA ROK 2016 ČINILA TATO ÚSPORA 

TÉMĚŘ DVANÁCT MILIONŮ KORUN

M A R T I N  N Á D E N Í Č E K
finanční ředitel Amper Savings



16

Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu

Pilotní projekt decentralizované  
energetiky naznačuje budoucí trend 
Projekt založený na dodávkách energie ze solární elektrárny, 
baterií a kogenerační jednotky realizovala společnost TEDOM a. s. 
v roce 2016 v rámci svého výrobního závodu ve Výčapech na 
Třebíčsku. Část výrobního areálu společnosti byla vyčleněna 
do tzv. ostrovního provozu. Jedná se o tři budovy, ve kterých 
jsou umístěny dílny pro výrobu rozváděčů, skladové prostory, 
dílna generálních oprav motorů a v malé části potom admi-
nistrativní prostory.

„Decentrální zdroje mohou pozitivně přispět nejen ke snižování 
ztrát v distribučních soustavách, ale i k snížení nároků na pře-
nášený výkon nebo mohou umožnit i provoz zcela nezávislý na 
připojení k distribuční soustavě. Ostrovní režim je výhodný pře-
devším v místech, kde je dosažitelný příkon z distribuční soustavy 
nedostatečný nebo je připojení problematické,“ uvádí výhody 
podobných řešení Vlado Murár ze společnosti TEDOM a. s.

Část podniku ve Výčapech tak využívá vlastní energii z hybridní 
fotovoltaické elektrárny instalované na střeše haly s celkovým 
výkonem modulů 51,48 kilowattů. Pro akumulaci přebytků 
elektrické energie jsou využity baterie s celkovou instalovanou 
kapacitou 80,88 kilowatthodin. 

Solární elektřinou jsou pak nabíjeny baterie nebo přímo kryta 
aktuální potřeba elektrické energie. Hybridní solární systém 
umožňuje spolupráci s kogenerační jednotkou o výkonu 30 ki-
lowattů jako druhým externím zdrojem elektrické energie. 

V případě vybití baterie pod nastavenou mez vydá nadřazený 
řídicí systém povel ke startu kogenerační jednotky a dobití 
baterie nebo posílení výkonu. Použitá lithiová technologie 
baterie je vybavena kompletním monitorovacím systémem 
zajišťujícím hlídání všech hlavních parametrů baterie – přebití, 
podbití, nadproud, teplota, zajišťuje balancování jednotlivých 
článků baterie apod. tak, aby bylo dosaženo garantované doby 
životnosti baterie.

Projekt spojuje výhody solární energie, akumulace a kogenerační 
jednotky. „Primární výroba elektrické energie je prováděna 
ve fotovoltaické elektrárně. Rozdíly v diagramu výroby solární 
elektřiny a diagramu spotřeby elektřiny vykrývá na denní bázi 
akumulace elektřiny. Kogenerační jednotka je pak schopna 
nahradit případný dlouhodobější nedostatek výroby elektřiny 
ze slunce. Typicky během zimních měsíců, kdy můžeme využít 
i teplo z kogenerační jednotky,“ dodává ke zkušenostem z pro-
vozu ostrovního systému Vlado Murár. 

Důležitým prvkem je vhodné dimenzování energetických zdrojů 
a akumulace elektřiny a tepla, které společně vedou k nalezení 
optimálního řešení zajišťujícího vysokou využitelnost obno-
vitelného zdroje, a efektivnímu využívání primární energie 
plynného paliva.

Pilotní projekt společnosti TEDOM ukazuje trend, který může 
přijít po schválení takzvaného Zimního energetického balíčku 
Evropské unie. Aktuální návrh nových strategií totiž pracuje se 
záměrem posílení samovýrobců elektřiny nejen v domácnostech, 
ale také v družstvech nebo právě výrobních podnicích. 

Projekt ostrovního systému společnosti TEDOM a. s. byl pod 
názvem „Akumulace FVE Výčapy“ podpořen z Programu Níz-
kouhlíkové technologie.

Energetická nezávislost s pomocí solární elektrárny, 
baterie a kogenerace

Zajímavým příkladem decentralizované energetiky pro průmyslové podniky je unikátní 
pilotní projekt spojení solární elektrárny, akumulace energie a kogenerační jednotky. 
Kombinace těchto zdrojů umožní fungovat dokonce v takzvaném ostrovním režimu,  

tedy nezávisle na připojení k elektrárenské síti.

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA

AKUMULACE ENERGIE

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

3×
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Zemní plyn místo uhlí a milionové úspory
Přední světový výrobce svařovacích a řezacích zařízení ESAB 
Vamberk měl v minulosti svou výrobu závislou na spalování uhlí. 
Pro výrobu a distribuci tepla sloužila centrální uhelná a plynová 
parní kotelna a zhruba 2,5 km parních rozvodů. Roční výroba 
a spotřeba tepla se pohybovala kolem 100 000 gigajoulů a in-
stalovaný výkon zdroje představoval 34,4 megawattů (44 t/h). 
Součástí sytému byla také 1 centrální a 4 podružné výměníkové 
stanice pára / voda.

V roce 2008 začaly práce na obměně tepelného systému, který 
pro ESAB Vamberk navrhla společnost ENESA a. s., která patří 
do skupiny ČEZ ESCO. Počáteční analýzy společnosti ENESA 
doporučily decentralizaci výroby, která by odstranila nízkou 
efektivitu starého systému. Kotelna pracovala pouze s 60% 
účinností a ztráty v rozvodech dosahovaly 13 terajoulů ročně. 
Oprava stávající kotelny by přišla na 18 milionů korun, ke kterým 
bylo třeba připočítat 5,5 milionu na ekologizaci. 

I přesto, že byl decentralizovaný návrh ENESA postavený na 
2,5krát dražším zemním plynu, rozhodla se ESAB pro tuto 
komplexní změnu tepelného hospodářství. Do roku 2013 tak ve 
výrobním závodu vzniklo sedm nových lokálních kotelen a dvě 
parní kotelny. Současně byly zrekonstruovány rozvody plynu 
a vytápění doplněny o moderní řídicí systémy s centrálním 
dispečinkem.

Roční náklady na zásobování teplem jsou po realizaci nižší 
o 10 milionů korun. Při investičních nákladech 60,5 milionů ko-
run (včetně projektové dokumentace) je plánovaná prostá 
návratnost projektu 6 let.

Velkým přínosem pro ESAB Vamberk je posílení konkurenční 
výhody snížením energetické náročnosti výroby. „Ještě v roce 
2009 byla 1028 kilowatthodin na tunu výrobku. Dneska je 
energetická náročnost výroby téměř na poloviční hodnotě, 

△△△

Optimalizace zdrojů tepla: základní kámen 
úspor energie podniků

Mezi základní opatření v oblasti energetických úspor patří modernizace zdrojů 
tepla. Tento krok bývá nutný v rámci požadavků na ekologizaci zdrojů energie. 
K optimalizaci tepelného výkonu pak může dát impuls energetický audit, který 

nalezne řadu příležitostí ke snížení spotřeby. Přínosy se pak odrazí v podobě 
menších účtů za energii i zlepšením životního prostředí v dané lokalitě.

Příklady dobré praxe

Foto: ESAB Vamberk
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konkrétně na 616 kilowatthodin na tunu. V neposlední řadě 
je projekt potvrzením toho, že dobře vymyšlené a dobře při-
pravené projekty je možné zrealizovat s výbornou návratností 
i bez jakýchkoliv dotací,“ zhodnotil přínosy projektu vedoucí 
energetiky ESAB Josef Mihulka.

V praktických číslech pak lze přínosy projektu představit ve 
zvýšení účinnosti výroby tepla na 89 % pro parní zdroj a 98 % 
pro teplovodní zdroj, místo stávajících 60 %. Úspora tepla je pak 
zrušením stávajících rozvodů až 13 terajoulů za rok a kvalitnější 

regulace uspoří dodávky až o 3,5 terajoulu ročně. Odchod od 
spalování uhlí také snížil emise podniku, což zlepšuje ekono-
miku provozu nižšími poplatky za emise a přispívá ke zlepšení 
lokálních podmínek životního prostředí.

Projekt lze navíc rozvíjet dál například využitím odpadního 
tepla. V roce 2015 tak bylo realizováno opatření na využití od-
padního tepla z kompresorů, které bude sloužit k předehřevu 
teplé užitkové vody. Tento krok přinese úsporu zemního plynu 
a velmi zajímavou návratnost 1,7 roku.

Modernizace tepelného hospodářství se však netýká jen prů-
myslových podniků. Úspory energie mohou významně zlepšit 
ekonomiku firem také v sektoru služeb.

Lázně Luhačovice spravují 17 budov, které zahrnují dětskou 
léčebnu nebo Lázeňské divadlo. Jejich provoz se neobejde 
bez kvalitního zdroje tepla. Společnosti EVČ a ČEZ Energo 
ze skupiny ČEZ ESCO pomohly změnou vytápění potřebnou 
úsporu energie. Modernizace přinesla vyšší účinnost tepelného 
hospodářství i spolehlivost celého systému.

„Pokud chceme poskytovat našim zákazníkům špičkové lá-
zeňské služby, musíme mít samozřejmě v prvotřídním stavu 
i naše energetické hospodářství,“ uvedl k motivacím projektu 
generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha. „Nový sys-
tém zásobování teplem je nejen ekonomicky výhodnější, ale 
také mnohem spolehlivější. Zároveň je pro nás teď jednodušší 
regulovat teplo v jednotlivých objektech.“

Horkovodní systém umožňuje regulovat teplotu samotné vody 
i nastavenou vnitřní teplotu v budovách. K tomu se používají jak 
termostatické ventily na samotném topení, tak teplotní čidla.  
Ta hlídají teplotu především ve větších společných místnostech, 
regulovaných zejména vzduchotechnikou. Úspora nákladů za 
energie dosáhne zhruba 3 milionů korun ročně.

Součástí změn bylo také vybudování nové kogenerační jednotky 
s instalovaným elektrickým výkonem 999 kilowattů a tepelný 
výkon 1274 kilowattů, která ročně zajistí dodávku tepla v objemu 
15 850 gigajoulů.

„Nová kogenerační jednotka přinese lázním i celému městu 
dva benefity – ekonomický a environmentální. Jde o tech-
nologii 21. století a součást moderního trendu, kterým se teď 
celá energetika vydává,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ ESCO 
Kamil Čermák.

Lepší ovzduší pro Lázně Luhačovice

Změna vytápění přinesla Lázním Luhačovice úsporu 3 miliony korun ročně i lepší ovzduší. Foto: Lázně Luhačovice
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Příkladem ukazujícím, že se přínosy modernizace dotýkají 
i malých podniků, je pražský hotel Jalta. Ten se pod vedením 
společnosti ENESA v letech 2009 a 2010 zaměřil na odstranění 
havarijního stavu energetických provozů. 

Úsporná opatření zahrnovala vybudování nové kotelny se 
třemi v kaskádě zapojenými kondenzačními kotli pro vytápění 
hotelových pokojů a kanceláří, rekonstrukci stávající kotelny 
sloužící pro kongresový sál, restauraci, recepci a centrální pří-
pravu teplé užitkové vody pro celý hotelový komplex, instalaci 

systému individuální regulace teploty v jednotlivých místnos-
tech (IRC) s ovládáním pomocí řídicího počítače (vytápění 
hotelových pokojů podle jejich obsazenosti) a rekonstrukci 
vzduchotechnických rozvodů v restauraci pomocí čtyř nových 
vnitřních kazetových jednotek systému VRF.

ENESA v projektu garantovala roční úsporu minimálně 344 ti-
síc korun. Reálně dosažená úspora však byla několikanásobně 
vyšší. Například v roce 2014 činila 1,7 milionu korun.

Úspory energie se zárukou v pražském hotelu Jalta

POSPOJOVÁNÍM SYSTÉMŮ PRO VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VENTILACI DO 
JEDNOHO CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉHO CELKU DOŠLO K ENERGETICKÝM 

ÚSPORÁM ZNAČNĚ PŘEVYŠUJÍCÍM NAŠE OČEKÁVÁNÍ.

D A N I E L  T Y L I N G E R
ředitel hotelu Jalta

Foto: Hotel Jalta
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Pivovar s nadprůměrnou úsporou energie i vody
Tradice výroby piva v Brně sahá až do roku 1243, kdy městu 
kníže Václav I. udělil privilegia pivo vařit. Současný areál byl 
vystaven v roce 1872 a přesto, že se výrobní receptury se časem 
příliš nemění, výrobní technologie zaznamenaly od té doby 
obrovský vývoj, a to především v efektivitě a úsporách energie. 

Pivovar je od roku 2003 součástí pivního velikána Heineken, 
který zde zainvestoval desítky milionů korun do modernizace 
celého areálu. Mezi nejdůležitější patřila například instalace 
nové varny v roce 2008, která dokáže najednou uvařit 100 tisíc 
půllitrů piva. Moderní varna přispěla ke snížení spotřeby energie 
a vody ve výrobě. Pivovar byl odizolován, což přispělo ke snížení 
spotřeby páry a roční úspoře nákladů ve výši 810 tisíc korun.

„Instalovali jsme nové izolace a opravovali některé staré, aby-
chom minimalizovali tepelné ztráty. Instalovali jsme také nový 
moderní vyvíječ potravinářské páry společně s Teplárnami Brno. 
Máme tu nové přetlačné tanky, které jsou oproti těm starým 
úspornější z pohledu spotřeby vody na jejich mytí. Využití 
obnovitelných zdrojů energie jsme zatím výrazněji neřešili,“ 
objasňuje současnou strategii v oblasti úspor energie pivovaru 
Starobrno jeho ředitel Ondřej Koucký.

„Naše pivovary dosahují vysoce nadprůměrných výsledků v úspo-
rách energie. Spotřeba energie se pohybuje na 45 gigajoulech 
na jeden vyrobený hektolitr piva, přitom evropský průměr 
představuje 70 až 80 gigajoulů,“ doplňuje data ke spotřebě 
energie Jana Pikardová, PR a CSR Manager ve společnosti 
Heineken Česká republika.

Jen v roce 2017 uskutečnil pivovar Starobrno opatření, od kterých 
očekává pozitivní dopady na snížení spotřeby energie nebo 
vody, ve výši 10 milionů korun a obešel se bez dotační podpory.

„Naší prioritou je úspora vody. Ve Starobrnu jsme se v roce 2017 
dostali pod 2,8 litry vody na litr piva – což je hodně, hodně 
dobré. V oblasti spotřeby tepla je náš pivovar jasným příkladem 
dobré praxe pro tuto kategorii producentů piva. Klíčovými 
faktory u nás jsou dobré a komplexní izolace zařízení, velmi 
proaktivní lidé, kteří si všímají a řeší ztráty tepla. Máme také 
vyspělý systém online monitoringu spotřeby páry,“ dodává 
ředitel Ondřej Koucký.

Pivo vyrobené v jednom z energeticky 
nejefektivnějších pivovarů v Evropě

Společnost Heineken se dlouhodobě profiluje jako nejudržitelnější pivovarský koncern 
na světě a své aktivity buduje v duchu „chytrého podnikání“, kde kombinuje růst 
společnosti s šetrným využíváním přírodních zdrojů, které jsou neodmyslitelnou 
součástí jejích produktů. To potvrzují i její aktivity v České republice. Pivovary 

Krušovice a Starobrno, které pod Heineken spadají, patří mezi energeticky 
nejefektivnější pivovary v Evropě.

V OBLASTI SPOTŘEBY TEPLA JE NÁŠ PIVOVAR JASNÝM PŘÍKLADEM 
DOBRÉ PRAXE PRO TUTO KATEGORII PRODUCENTŮ PIVA. KLÍČOVÝMI 
FAKTORY U NÁS JSOU DOBRÉ A KOMPLEXNÍ IZOLACE ZAŘÍZENÍ, ALE 

I VELMI PROAKTIVNÍ LIDÉ, KTEŘÍ SI VŠÍMAJÍ A ŘEŠÍ ZTRÁTY TEPLA.

O N D Ř E J  K O U C K Ý
ředitel pivovaru Starobrno
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Foto: Heineken Česká republika, a. s.
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Snížení tepelných ztrát při výrobě a distribuci páry 
Technologie společnosti Krup&Co je zacílena na snížení spo-
třeby energií v průmyslových podnicích všech odvětví, potažmo 
snížení množství emisí vypouštěných do ovzduší. Řešení lze 
dosáhnout především optimalizací provozu zařízení na výrobu 
páry, optimalizací provozu zařízení pro sběr a opětovné použití 
kondenzátu, zužitkováním odpadní energie z vody při odka-
lování a odluhování kotlů. Teplo pak lze použít pro předehřev 
doplňující vody či pro výrobu elektrické energie.

Technologie pracující na snížení tepelných ztrát při výrobě a dis-
tribuci páry byla využita například v Pivovaru Velkopopovický 
Kozel. Konkrétním cílem projektu bylo snížení tepelných ztrát 
při odplynění napájecí nádrže vody pro kotel. Po modernizaci 
umožňuje řešení využít tepelné ztráty otevřených sběračů kon-

denzátu z jednotlivých oddělení výroby. Kombinovaný výměník 
tepla s injektorem instalovaný v kotelně využívá energii páry ze 
sběrače kondenzátu a napájecí nádrže pro ohřev doplňovací 
studené vody do kotle a zvýšení teploty kondenzátu v  jeho 
sběrači. Současně došlo ke změně otevřeného systému zásobo-
vání závodu teplem na uzavřený pomocí instalace uzavřených 
sběračů kondenzátu. 

Hlavním přínosem zvoleného řešení je úspora 21,4 %, která se 
promítá přímo v uspořených nákladech téměř 3 milionů korun 
za rok. Přitom výše investice nepřekročila ani pět milionů korun. 
Vedle rychlé doby návratnosti se využití odpadního tepla odráží 
pozitivně i na životním prostředí – dochází k úspoře primárních 
zdrojů energie, a tedy i množství vypouštěných emisí.

Využití odpadní energie – rychlá návratnost,  
úspora energie i vody

Další českou stopou, která pomáhá s efektivní výrobou zlatého moku, je technologie 
společnosti Krup&Co Energy s. r. o. Firma svou unikátní technologii vyzkoušela  

v pěti pivovarech a dalších výrobních podnicích.

Firma Krup&Co Energy s. r. o. snížila 
v Pivovaru Velkopopovický Kozel 
náklady za energie ve výši 3 miliony 
korun pomocí technologie založené 
na menších tepelných ztrátách při 
odplynění napájecí nádrže vody  
pro kotel. Foto: wikipedia.org
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Kombinace zelené střechy a živé fasády funguje jako slupka 
budovy, která pomocí přírodního procesu transpirace udržuje 
příjemnou vnitřní teplotu bez využití klimatizace. „LIKO-Noe je 
ukázkou toho, jak lze i v urbanizovaném prostoru zadržovat vodu 
a efektivně s ní pracovat v souladu s přírodou,“ říká Libor Musil 
ze společnosti LIKO-S. „Díky zelené střeše je prakticky veškerá 
srážková voda dopadající na půdorys budovy akumulována ve 
vegetačním souvrství, v případě vydatnějších dešťů voda odtéká 
ze střechy do vodního rezervoáru, který představuje jezero 
před domem,“ doplňuje detaily fungování budovy Libor Musil. 

Budova disponuje také unikátním systémem vlastního vodního 
hospodářství. Na střeše a stěnách objektu najdete kořenovou 
čistírnu, která zpracovává odpadní vodu z toalet a kuchyně 
a touto vodou dopouští jezero, ze kterého je voda opět vyu-
žívána ať už k závlaze zelených fasád LIKO-Noe, nebo zbytku 
zelených ploch areálu firmy.

V interiéru není klimatizace, a přesto se zde teploty nepřehoup-
nou přes 24 °C. A to ani během těch nejteplejších dnů, kdy je na 
Moravě přes 37 °C. Tento chladící efekt má na svědomí pouze 
voda, se kterou se zde vhodně nakládá. Vliv všudypřítomné 
zeleně na teplotu prostředí má však podstatně větší dosah 
než jen do interiéru stavby. Klima v okolí budovy se výrazně 
změnilo, z dříve vyprahlé louky, na které LIKO-Noe stojí, je 
nyní oáza plná života.

„Zelené střechy a fasády jsou cestou, jak zastavit rozšiřování 
stavební pouště, která se světem šíří až neskutečnou rychlostí. 
Jen na území naší republiky je každý den zastavěno nebo 
zpevněno více než 10 hektarů půdy. Ve městech už není prostor 
na zakládání nových parků, ale zeleň zde hraje velmi důležitou 
roli. Není jen relaxačním prvkem pro naši psychiku, ale také 
funkčním celkem, který může přispět ke globální změně kli-
matu,“ říká Libor Musil.

LIKO-Noe: zasedačka roku s udržitelným příběhem

Představte si přírodu ve své plné kráse. Přírodu bující životem, plnou rostlin, zvířat a vody. 
Voda v tomto ekosystému hraje stěžejní roli. Právě takové pojetí je vlastní společnosti LIKO-S. 

Budova vývojového centra společnosti LIKO-S ve Slavkově u Brna byla za tento přístup 
oceněna mezinárodní porotou v čele s architektkou Evou Jiřičnou. Vybrala ji za vítěze  

kategorie Zdravá kancelář v soutěži Zasedačka roku.

Foto: LIKO-S
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Komplex kancelářských budov Nadace Partnerství stojí v centru Brna na severním svahu Špilberku. Energii pro kanceláře dodávají  
solární elektrárny na střeše nebo tepelná čerpadla. Nechybí ani zelená střecha nebo řízené stínění oken. Foto: Marie Bartošová / AliES
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Kancelářské budovy se zelenou energií
Přímo v srdci Brna, pod severním svahem Špilberku, se nachází 
kancelářský komplex Nadace Partnerství. Budovy, ve kterých 
mimo nadace sídlí také několik nevládních organizací, získaly 
řadu prestižních ocenění. Loni například druhé místo v kate-
gorii Šetrná energie v podnikání v rámci ocenění Obnovitelné 
desetiletí. Pojďte se podívat na kanceláře, které jsou vytápěny 
a chlazeny pomocí nejmodernějších technologií.

Areál nazvaný Otevřená zahrada se skládá ze dvou administ-
rativních pasivních budov a environmentální výukové zahrady. 
Unikátnost projektu spočívá ve spojení rekonstruovaného 
více než 200 let starého objektu s novostavbou – přičemž obě 
budovy dosahují nejlepšího energetického standardu ( A ). 
Využívají nejmodernějších technologií pro optimalizaci svých 
spotřeb jako jsou řízené větrání s rekuperací, topení a chlazení 
pomocí tepelných čerpadel, hospodaření s vodou (využití deš-
ťové i šedé vody, kořenová čistírna), inteligentní systém řízení 
žaluzií a světel ( budova C). Část spotřeby elektřiny v budovách 
pokrývají dvě solární elektrárny a k ohřevu teplé užitkové vody 
přispívají solární kolektory. Všechna tři solární zařízení jsou 
umístěna na střechách budov.

„Náš areál využívá přírodě blízkých opatření pro zlepšování 
vodní bilance, adaptace na změny klimatu a další – například 
zapojení zelené střechy včetně měření a porovnávání odtoku 

ze zelené střechy a běžné střechy, sběru a využívání dešťové 
vody pro splachování a zalévání, biologické čištění části šedých 
vod v malé kořenové čistírně s  jezírkem,” představuje envi-
ronmentální část konceptu Vlastimil Rieger, technický manažer 
Nadace Partnerství a propagátor zeleného stavění, který má 
chod budov na starosti.

Zcela unikátní je podrobné měření nejen spotřeb energií a vody, 
ale i celkové uhlíkové bilance areálu. Podrobné měření bilancí 
energií a vody umožňují digitální měřice (49 elektroměrů, 
12 vodoměrů, 11 kalorimetrů, 2 indukční průtokoměry, vlastní 
meteostanice s měřením výparu ze zelené střechy). Nadace 
zveřejňuje výsledky měření i provozní náklady a sdílí s veřej-
ností i investory poznatky o návratnosti investic do moderních 
technologií. 

O efektivnost provozu svědčí mj. i to, že náklady na výrobu 
energie pro vytápění a chlazení budov (o celkové rozloze 
2000 m2 užitné plochy) jsou pod 30 Kč / m2 za rok. Od podzimu 
2015 zavedla Nadace software, který zobrazuje bilance vody 
a energií na veřejně přístupném webu a slouží jak pro inspiraci, 
studijní účely, tak veřejnou kontrolu smysluplnosti ekologických 
opatření ve stavebnictví. Veškerá bilance využívané energie 
v areálu je měřena a lze ji online sledovat na webu:
r www.otevrenazahrada.cz/energie

Kancelářská budova s energií slunce i země

Efektivní využití energie s důrazem na nízké provozní náklady není jen otázkou 
výrobních podniků. Dostatek příležitostí nabízí také modernizace kancelářských budov. 

Pasivní domy s nízkou spotřebou energie mohou doplnit místní obnovitelné zdroje.  
Jeden z progresivních příkladů najdeme přímo v centru Brna.

Příklady dobré praxe

NADACE ZVEŘEJŇUJE VÝSLEDKY MĚŘENÍ I PROVOZNÍ NÁKLADY 
A SDÍLÍ S VEŘEJNOSTÍ I INVESTORY POZNATKY O NÁVRATNOSTI 

INVESTIC DO MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

V L A S T I M I L  R I E G E R
technický manažer Nadace Partnerství
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Logistika v rámci skladových nebo výrobních hal propojuje 
různé technologické provozy, které mají často rozdílnou tep-
lotu, vlhkost, různé požadavky na kvalitu vnitřního prostředí či 
pracují s ochrannou atmosférou. Přesun výrobků, zboží nebo 
osob jednotlivými provozy je pak vždy spojen se ztrátami tepla 
nebo ovlivněním vlhkosti. To má negativní dopad na růst provoz-
ních vícenákladů nebo technologických problémů s udržením 
kvality produktů. 

Příkladem podniku, který se potýkal s udržením požadovaného 
prostředí pro potravinářské produkty, byla společnosti Mondeléz 
Czech Republic, s. r. o. U skladových prostor pomohlo zabránit 
přístupu teplého vzduchu přidání technologie řízeného proudu 
vzduchu. „Hledali jsme možnosti, které nám pomohou zajistit 
ochranu chlazených výrobků před kondenzací a současně dojde 
k oddělení skladu od ostatních technologických provozů. Takové 
řešení přinesla technologie perfektní distribuce vzduchu od 
společnosti Geocore, s. r. o.,“ nastiňuje výhody jednoduchého 
řešení k úsporám provozních nákladů za energie Petr Pavlík, 
energetik opavského závodu Mondeléz Czech Republic, s. r. o.

Společnost Geocore, která má s instalací těchto systémů dlou-
hodobé zkušenosti uvádí, že ochrana vstupních a výstupních 
otvorů v logistických nebo průmyslových areálech je opatření 
s návratnosti 2 – 4 roky a může přinést úsporu od 60 do 80 %. 
Právě zajímavou míru úspor a flexibilitiu systémů řízeného 
vzduchu pozitivně hodnotí i společnost Penny, která je využívá 
ve svých skladových prostorách.

Distribuce vzduchu vytváří přirozenou zábranu. Zastavuje vnější 
proudy vzduchu, které by ovlivnily prostředí ve skladech nebo 
průmyslových halách. Výhodou je, že se vzduchová clona obejde 
bez potřeby ohřevu vzduchu a nákladem je pouze energie na 
provoz ventilátorů. „Pro správný návrh systému vzduchových 
clon je třeba řešit logistické otvory individuálně na základě 
konkrétních měření možných ztrát,“ dodává Zdeněk Matějovský 
ze společnosti Geocore. „Úspora energií je vždy spojena i se 
snížením uhlíkové stopy výrobků a zároveň snížením množství 
emisí vypouštěných do ovzduší. Nejde jen o úsporu energií, ale 
zároveň se provozy vyznačují vyšší bezpečností a rychlejší a fle-
xibilnější logistikou zboží, což se stává konkurenční výhodou“.

Vzduchový oddělovací systém – šance na snížení ztrát 
a úspor energie nejen pro logistická centra i výrobní haly

Výdej zboží, zásobování, průběžný vstup pracovníků nebo zákazníků jsou příčiny, 
které mohou vést ke ztrátě tepla a ovlivnění vnitřního prostředí. Řešení může přinést 

řízení distribuce vzduchu, který zabrání ztrátám energie. Moderní technologické 
řešení má navíc rychlou návratnost.

Vzduchový oddělovací systém je opatření s rychlou návratností, které umí snížit ztráty energie, zvýšit komfort a bezpečnost na pracovištích.  
Vhodné uplatnění nalezne například ve výrobních nebo logistických halách. Foto: GeoCore s. r. o.
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Globální srovnání: Evropě konkuruje Čína
Energetická náročnost globální ekonomiky klesá. Důkazem 
jsou nejnovější data Mezinárodní energetické agentury ( IEA ), 
dle které mezi lety 2010 – 2016 došlo ke 2,1% průměrnému 
poklesu energetické intenzity na jednotku HDP ( 1,8 % v roce 
2016). Znamená to, že státy jsou schopné ekonomicky růst 
bez navyšování spotřeby energie. Pro představu, pokud by od 
roku 2000 nedocházelo k rozvoji energetické účinnosti, svět by 
v roce 2016 spotřebovával o 12 % více energie, což odpovídá 
roční spotřebě energie celé Evropské unie.

Existují však velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Nejvýznam-
nějším tahounem rozvoje je Čína, která v roce 2016 zaznamenala 
24% meziroční růst energeticky úsporných investic. Celosvětový 
průměr je přitom 9 % a odpovídá hodnotě 231 miliard dolarů. 
Na Evropu jako celek pak stále připadá největší podíl investic 
do zvyšování energetické účinnosti ekonomiky.

V sektoru průmyslu došlo díky globálnímu rozvoji energetické 
účinnosti ke 20% poklesu energetické náročnosti a tento trend 
lze sledovat ve vyspělých i rozvíjejících se státech. V energeticky 
náročném průmyslu je úspor dosaženo hlavně díky rozvoji 
nových kapacit a instalaci nových zařízení, která jsou významně 
energeticky účinnější v porovnání se starými. Velký globální 
rozmach zažívají i systémy energetického managementu, které 
skrze měření provozu dokáží identifikovat nejvíce perspektivní 

energeticky úsporná opatření v podniku. Na rozvoji energetic-
kých úspor se díky rozvoji environmentálních politik a technologií 
nejvíce podílí sektor budov. Jen se stávajícími technologiemi 
lze dosáhnout dalších 10 – 20% úspor. Velký potenciál skrývá 
například výměna osvětlení. Očekává se, že v roce 2022 bude 
90 % osvětlení zajištěno LED diodami a úspornými zářivkami.

Plán pro příští desetiletí
Základním nástrojem pro rozvoj efektivního nakládání s ener-
giemi v evropských státech je směrnice o energetické účinnosti. 
Jde o určující dokument pro rozvoj národních programů a politik 
ve všech členských zemích, včetně Česka.

Původní návrh nové směrnice počítá s cílem alespoň 30 % 
zlepšení energetické účinnosti EU v roce 2030 oproti scénářům 
vývoje spotřeby energie z roku 2007. Cíle má být dosaženo 
společnými silami a má být závazný pouze na evropské úrovni. 
Členské země tak nemají mít žádný závazný národní cíl a po-
kroku má být dosaženo skrze vzájemně propojené národní 
akční plány pro energetiku a klima. Navrhovanou podobu cíle 
do roku 2030 podpořila většina členských zemí. Tento cíl je 
nicméně výrazně méně ambiciózní v porovnání s dlouhodobým 
postojem Evropského parlamentu, který požaduje cíl alespoň 
35 % zvýšení energetické účinnosti Evropy v roce 2030. Finální 
podoba směrnice má být známa v průběhu roku 2018.

Úspory energie? To prostě dává smysl!

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme. Hlavní benefity energetické účinnosti 
jsou snížení závislosti na dovozu energie, menší závislost na spalování fosilních paliv, 

a tedy také zlepšení našeho životního prostředí.

Energeticky efektivní firmy ve světě

OČEKÁVÁ SE, ŽE V ROCE 2022 BUDE 90 % OSVĚTLENÍ  
ZAJIŠTĚNO LED DIODAMI A ÚSPORNÝMI ZÁŘIVKAMI

M A R T I N  S E D L Á K
ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost
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Zodpovědné mlsání: výrobce tyčinek 
Mars investuje do větrných turbín
Čokoládovna Mars bude investovat do 
větrných elektráren i zemědělství přá-
telského k životnímu prostředí. Jasně 
se tak hlásí k potřebě chránit planetu 
před změnami podnebí.

Jednu miliardu dolarů chce výrobce 
tyčinek Mars, Twix a bonbonů M&Ms 
utratit během následujících let v rámci 
svého plánu nazvaného „Sustainability 
in a Generation“. Cílem je snížit uhlí-
kovou stopu v rámci svého řetězce až 
o 60 % do roku 2050.  Plán čokoládovny 
Mars není jen obecným přihlášením 
se ke společenské odpovědnosti. 
Program obsahuje jasné kroky, které 
povedou ke snížení emisí. 

Již dnes společnost zásobuje své 
podniky energií z větrných elektráren 
v USA a Velké Británii. Loni pode-
psala společnost Mars desetiletou 
smlouvu na odběr 85 % produkce 
elektřiny z větrné farmy s 20 turbínami 
ve Skotsku. Větrná elektřina zajišťuje 
klimaticky neutrální bilanci britské 
části čokoládového gigantu a sni-
žuje celosvětové emise firmy o 3,6 %. 
Obdobnou smlouvu má s větrnou 
farmou v Mesquite Creek v Texasu. 
Texaská větrná farma vyrobí ročně tolik 
energie, kolik se spotřebuje při výrobě 
13 miliard tyčinek Snickers.  Do roku 
2040 by pak měl být 100% obnovitelný 
celý řetězec společnosti Mars. Nově 

bude větrnou energii využívat v dalších 
11 zemích, jako například Rusko, Čína, 
Austrálie nebo Indie.

Výrobce LEGO je 100%  
obnovitelná firma
Výrobce hraček LEGO si dala za jasný 
cíl: svou spotřebu bude od roku 2020 
pokrývat ze 100% obnovitelných 
zdrojů. Podařilo se jít o tři roky dříve 
díky investici do britské větrné farmy.

LEGO investovalo do různých projektů 
obnovitelných zdrojů po světě. Jejich 
celková výroba dosáhla v květnu 2017 
ekvivalentu spotřeby energie ve všech 

továrních, prodejnách a kancelářích 
výrobce hracích kostech po celém 
světě. Bilančně se tak stalo Lego 100% 
obnovitelnou firmou. Svými investi-
cemi do zdrojů šetrných k životnímu 
prostředí pomáhá LEGO vyprodukovat 
více než 360 gigawatthodin elektřiny 
ročně. Takové množství odpovídá 
výrobě přes 75 miliard kostek LEGO. 
LEGO vlastní nebo spoluvlastní pro-
jekty větrných farem ve Velké Británii 
nebo Německu. Společnost však také 
využívá čistou energii přímo ve svých 
továrnách. Například střechu továrny 
LEGO v Číně pokrývá 20 tisíc solárních 
panelů.

Nakousnuté jablko má zelenou barvu
Apple – symbol technických inovací 
a firma, která se nikdy nebála výzev. 
Přivedla na svět několik fenomenálních 
symbolů své doby, a to i přes to, že 
ostatní tvrdili, že to nejde. A teď stojí 
Apple před další výzvou, která je podle 
řady firem ve svém oboru nerealizo-
vatelná. Základna iPodů a Maců chce 
bojovat s klimatickou změnou a svůj 
provoz hodlá do roku 2020 postavit na 
dodávkách z obnovitelných zdrojů.

Apple se dlouhodobě snaží dosáhnout 
cíle 100% zásobování svých středisek 
obnovitelnými zdroji (momentálně je 
nad 93 % celosvětově). V roce 2017 pro-
šla firma dvěma obrovskými milníky. 
Dokončila své sídlo Apple Park, které 
je napájeno čistě obnovitelnými zdroji, 

Světoví leadeři nejen v byznysu,  
ale také moderní energetice

Do projektů cenově stále dostupnějších obnovitelných zdrojů, které dávají jistotu elektřiny bez 
stopy uhlíku, se stále více pouští progresivní firmy světa. Jako jedny z prvních se začaly o moderní 

energetiku zajímat lídři z IT světa: Google nebo Apple. Dnes se však zájem o čisté zdroje energie 
rozšířil také do výrobních podniků a stal se součástí jejich strategií udržitelného rozvoje.

Foto: LEGO Group

Energeticky efektivní firmy ve světě
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a také otevřela svůj zatím největší větrný 
park v USA. Ten vyrostl v Oregonu 
a s výkonem 202 megawatty dokáže 
vyrobit ekvivalent spotřeby elektřiny 
v 52 tisících tamních domácností. 

Apple Park je současně navržen tak, 
aby se mohl kdykoliv odpojit od 
sítě. 17 megawattů solárních panelů 
pokrývá 75 % veškeré spotřebované 
energie. Celý komplex navíc obklopuje 
přes 8000 stromů a vytváří tak pocit 
naprosté symbiózy s přírodou. Podle 
CEO Applu Tima Cooka není přechod 
na obnovitelné zdroje čistě jen morální 
rozhodnutí, ale především rozhodnutí, 
které dává ekonomický smysl. Jen 
v Číně, Taiwanu a Japonsku odhadl 
energetický audit potencionální úspory 
firmy na 32 miliónů dolarů ročně. 
I proto Apple v Číně přidal za poslední 
dva roky přes 170 megawattů solárních 
panelů pro zásobování svých fabrik 
a v Singapuru osadil téměř 800 střech 
32 megawattovým solárním projektem, 
který zásobuje energií tamní Apple 
základnu. 
 
Google hledá Vaše dotazy s pomocí 
energie větru a slunce
Google se zavázal k nákupu 2,2 giga-
wattů kapacity obnovitelných zdrojů, 
což je ekvivalent odstranění jednoho 
milionu aut. Další vlna investic do ob-
novitelných projektů by měla dosáh-
nout výše 2,5 miliardy dolarů. 

Mezi tyto investice patří například 
největší solární projekt v Utahu Red 
Hills, jedna z největších větrných farem 
světa Shepherd’s Flat nebo největší 
větrný projekt v Africe Lake Turkana. 
Google je také největším korporátním 
kupcem obnovitelné energie na světě 
s kapacitou 2,2 gigawatty. Firma se 
snaží uzavírat dlouhodobé smlouvy 
s dodavateli zelené energie v místech, 
kde má svá datová centra. Již dlouho-
době má společnost nainstalováno 
1,9 megawattů solárních panelů na 
svém campusu v Mountain View, které 
pokrývají až 30 % celkové spotřeby 
špičky komplexu.

Přelomová výroba oceli
Australské ocelárny ve městě Whyalla 
budou zásobovány kombinací fotovol-
taiky, přečerpávací elektrárny a baterií. 
Rozhodl o tom koncem minulého roku 
šéf firmy Zen Energy a britský miliar-
dář Sanjev Gupta. Investice v hodnotě 
700 milionů dolarů by měla podniků 
přinést větší nezávislost na nestabil-
ních dodávkách elektrické energie na 
jihu Austrálie a pomoci k vyrovnávání 
tamní sítě. 

Projekt přinese v první vlně 200 me-
gawattový solární park propojený se 
100 megawatthodinovou baterií. To 
podpoří zhruba 620 megawatthodin 
z přečerpávací elektrárny. Firma již 
také předschválila dalších 480 mega-
watt solárních zdrojů pro druhé kolo 
přetvoření tamní ocelárny na moderní 
podnik využívající na maximum okolní 
zdroje energie. Investice navíc radi-
kálně sníží cenu elektrické energie pro 
ocelárnu a nabídne možnost ostat-
ním podnikům odebírat stabilní zdroj 
energie.  Jižní Austrálie se dlouhodobě 
potýká s nestabilitou sítě, výpadky 
a vysokými cenami za elektrickou ener-
gii. Právě kombinace solární energie 
a akumulace dávají v tomto regionu 
největší smysl.

Foto: Apple Inc.

Foto: Gary Sauer-Thompson (CC BY-NC 2.0)
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Pohled expertů na možnosti energetických úspor 
v malých a středních podnicích

LENK A JANÁKOVÁ
tajemnice Energetické sekce  

Hospodářské komory ČR

BOHUSL AV ČÍŽEK
ředitel Sekce hospodářské politiky  

Svazu průmyslu a dopravy ČR

V IL IAM GR ÁC Z
specialista pro oblast energetik, Asociace 

malých a středních podniků a živnostníků ČR

Každá firma je jiná a jako taková má i své 
specifické podmínky. Pokud bychom to 
však měli zobecnit, tak se bezesporu jedná 
především o zvýšení energetické účin-
nosti na zařízeních s velkou energetickou 
spotřebou. Většinou to bývá samotná 
technologie, kterou firma využívá pro 
svou hlavní činnost. Velmi často lze najít 
značné možnosti úspor v oblasti osvětlení 
a také v systémech vytápění, chlazení 
a větrání. U vytápění to není pouze 
o zateplení objektu. Pozornost je třeba 
věnovat také kvalitní regulaci, správnému 
výběru topného systému a jeho celko-
vému provozu. Vyšším stupněm řízení 
odběru energie lze dosáhnout také velmi 
zajímavých výsledků.

Zvyšování energetické účinnosti může 
firmám ušetřit nemalé výdaje za energie, 
a tím významným způsobem pozitivně 
ovlivnit jejich konkurenceschopnost. Malé 
a střední podniky, které v oblasti ener-
getických úspor nedisponují potřebným 
informačním potenciálem, mohou využít 
například Energetická konzultační a in-
formační střediska EKIS, která poskytují 
bezplatné energetické poradenství i pro 
podnikatele a jejich firmy.

Svaz si vloni nechal zpracovat obsáhlou 
studii, která hodnotí právě potenciál 
energetických úspor. Studie dokazuje, že 
největší ekonomický potenciál energetic-
kých úspor leží v odvětví výroby a zpraco-
vání železa a oceli, dále pak v chemickém 
a petrochemickém průmyslu. Před nasa-
zením energetických opatření ale musíme 
posuzovat i ekonomickou výhodnost, a ta 
již ve zmíněných sektorech tak atraktivní 
není. V celkovém přístupu k energetickým 
úsporám bychom neměli opomíjet sektor 
domácností a průmyslu, kde je pro použití 
energeticky úsporných opatření velký 
prostor. 

Pro malé a střední podniky je zcela klíčové 
zavést efektivní energetický management. 
Ten má za úkol proškolit a motivovat 
všechny, kteří v podnicích nakládají 
s energiemi, aby se na snižování energe-
tické spotřeby aktivně podíleli. Po tech-
nické stránce se jedná zejména o výměnu 
osvětlení a kritické zhodnocení přístupu 
k využívání vzduchotechniky.

V případě strojů a zařízení je jejich spo-
třeba definována zpravidla výrobcem jako 
měrná spotřeba daného zařízení a snížit ji 
následně je poměrně obtížné, proto jsou 
zde řešením spíše novější stroje a zařízení 
s nižší měrnou spotřebou. 

Procesní energie, kterou je především 
teplo nutné pro vznik a udržení některých 
výrobních procesů, je kromě samot ného 
výrobního procesu a jeho způsobu pro-
vádění závislá na typu a ceně primárního 
energetického nosiče (uhlí, plyn či voda, 
slunce, vítr…) a efektivnosti jeho využití 
a přeměny. Trendem k úsporám jsou 
vstupy méně finančně náročné nebo jejich 
efektivnější využití (např. ko generace), 
přičemž inovace těchto výrobních procesů 
je pak další z mož ností úspor procesní 
energie. 

Také vytváření pracovních podmínek pro 
pracovníky (zejména dostatkem tepla 
a světla) lze řešit obdobně, jako výše 
uvedené oblasti. Zde se však budeme asi 
do budoucna potkávat s častějším nahra-
zováním lidské pracovní síly strojovou, 
ať už u práce fyzické (robo tizace), nebo 
i intelektuální (SW a pří padně strojová 
inteligence), což může energetické nároky 
pracovního prostředí přiblížit nárokům 
strojů / zařízení nebo vlastních procesů.
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Kde vidíte potenciál zvyšování energetické účinnosti v českém průmyslu 
a na jaké oblasti by se měly zaměřit malé a střední firmy především?

K A MIL  ČERMÁK
předseda představenstva  

a generální ředitel ČEZ ESCO

J IŘ Í  GAVOR
zakladatel konzultační firmy ENA  

a výkonný ředitel ANDE

ONDŘE J  ŠR ÁMEK
Public Affairs Director,  

Knauf Insulation

První věc, kterou by měl český průmysl 
v oblasti zvyšování energetické účinnosti 
udělat, je začít vůbec o úsporách přemýš-
let. Většinou je to o tom, že majitelé firem 
se zcela logicky soustředí na svůj core 
byznys a podnikovou energetiku, které 
tolik nerozumí, nechávají běžet samospá-
dem. Dochází tak k bizarním situacím, že 
firma v běžném provozu řeší drobné, ale 
v energetice zbytečně „protopí kalhoty“.

Už samotný monitoring energetického 
hospodářství většinou vede k velkým 
úsporám. Sledováním spotřeby energií se 
dají zjistit například odchylky od ideální 
situace, můžeme porovnat spotřebu 
s očekávanými a historickými hodnotami 
apod. Je to jako se vším – půlka řešení 
spočívá v tom, že si člověk vůbec uvědomí, 
že prostor pro úsporu existuje.

Obvyklým problémem u větších areálů 
jsou zastaralé a vysoce ztrátové rozvody 
tepla. Často navíc tyto rozvody vedou 
i tam, kde není topit vůbec potřeba. Tady 
mohou firmy ušetřit miliony korun ročně. 
Technologický pokrok jde také velice 
rychle kupředu u osvětlení, výměnou 
zastaralých zářivek a instalací smart tech-
nologií lze šetřit 50 – 90 procent nákladů.

Pro malé a střední firmy není obvykle 
energetická účinnost sama o sobě priori-
tou. Nemohou si dovolit platit specialistu 
na energetiku, dotační programy pro 
ně často představují neúnosnou admi-
nistrativu. Největší šanci pro nasazení 
energeticky úsporných opatření v tomto 
segmentu proto vidím ve spojitosti 
s celkovou modernizací technologie, 
ke které je donutí trh. Tak jak se to děje 
v rezidenčním segmentu: „když už nám 
padá fasáda, tak ji rovnou taky zateplíme“. 
Průmysl 4.0 tedy s sebou přinese i energe-
tiku 4.0. Pokud firmy budou pracovat na 
zvýšení své konkurenceschopnosti, tak se 
o trendy směrem k energetickým úsporám 
neobávám. Osvěta a propagace dobrých 
příkladů tomu ovšem mohou pomoci.

Na jedné straně to jsou samozřejmě inves-
tice do nejlepších dostupných technologií, 
které mohou mít někdy nečekaně krátkou 
dobu návratnosti, ale jako stejně důležitý 
vnímáme i energetický management. 
Za každým rozhodnutím zmáčknout 
tlačítko stojí člověk, a proto se snažíme 
těmto lidem poskytnout to, co potřebují 
k tomu, aby mohli dělat lepší rozhodnutí, 
která pak vedou k úsporám energie bez 
kapitálových investic. Poslední věc je auto-
matizace, chytrá algoritmizace a postupný 
přechod k umělé inteligenci, nebo tomu, 
čemu se moderně říká Industry 4.0.

Používáme už některé zajímavé predik-
tivní algoritmy, které operátorům linky 
pomáhají dělat lepší rozhodnutí a také tak 
šetří energii. Na tyto tři oblasti bychom 
doporučili všem firmám se zaměřit – není 
to jen o velkých investicích, ale i o kaž-
dodenních malých změnách dostupných 
i pro malé a střední podniky. A pocho-
pitelně také za jádro našeho byznysu: 
zateplete si budovy a izolujte potrubí 
v průmyslových procesech.
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Existuje mnoho důvodů, proč se společnosti vydávají cestou 
investic snižující energetickou náročnost. Pokud budou chtít 
využít dotační poradenství, rádi jim nabídneme naše zkušenosti.

Mezi přirozené impulsy, které vedou firmy k realizaci projektů 
v oblasti zvyšování energetické účinnosti, patří obměna sta-
rého energetického zdroje za nový, využití odpadní energie ve 
výrobních procesech nebo zavedení či modernizování systému 
měření a regulace. Mezi další energetický úsporné aktivity patří 
modernizace či rekonstrukci energetických rozvodů, zateplení 
objektů, revitalizaci systému osvětlení či instalace obnovitelných 
zdrojů, včetně fotovoltaické elektrárny. Mezi další opatření 
patří také výměna výrobních strojů za nové, energeticky méně 
náročné.

Společnosti mohou využít dotační tituly, které urychlí návratnost 
nutné investice. Jedná se především o program Úspory energie, 
který spadá pod Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK). Oprávněným žadatelem je zde 
malý, střední i velký podnik a podpora může dosáhnout až 50 % 
ze způsobilých výdajů. Dotační titul je otevřen pro širokou škálu 
potencionálních žadatelů z pohledu podporovaných CZ-NACE 
a zahrnuje subjekty ze zpracovatelského sektoru, stavební 
a obchodní firmy, či zemědělské podnikatele. V současné době 

je výzva otevřena do konce dubna. A je zde velký předpoklad, 
že bude posléze vyhlášena další výzva. 

Program Úspory energie rovněž vypisuje výzvy na samostatné 
budování fotovoltaické elektrárny na střechách či stěnách budov 
do 1 MW určené primárně pro vlastní spotřebu. Solární instalaci 
je také možné doplnit i o systém na skladování energie. Příjem 
žádostí bude aktuálně ukončen rovněž 30. dubna 2018. 

Další program, který je určen na energetické úpory, se nazývá 
EFEKT. Jedná se o neinvestiční dotace ze Státního programu na 
podporu úspor energie. Program se vyhlašuje vždy na konkrétní 
rok. Pro letošní rok byly výzvy vyhlášeny v prosinci roku 2017. 
Pro rok 2019 se počítá s vyhlášením výzev na podzim roku 2018.
Mezi podporované aktivity programu Efekt patří například za-
vedení systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické 
náročnosti. Další podporovanou oblastí je příprava komplexně 
zpracovaného energeticky úsporného projektu s návrhem 
kombinace energeticky úsporných opatření. Z projektu má 
vyjít, jaké kombinace energeticky úsporných opatření jsou pro 
daný objekt možné a jaký objem investičních prostředků bude 
potřeba na realizaci. Výzva pro rok 2018 je v současné době 
otevřená s možností podat žádost o dotaci do 20. října 2018. 

Erste Grantika Advisory – přední partner pro firmy 
v oblasti získávání podpory pro projekty  

moderní energetiky

2 000
3 000
84 %

14,5

18 let zkušeností na trhu

Počet podaných projektů

Úspěšnost kladného vyřízení dotací

Objem získaných prostředků

Erste Grantika Advisory

Přední česká poradenská společnost ve Finanční skupině České 
spořitelny provázející klienta ve všech fázích čerpání evrop-
ských dotací s jasným cílem: dotaci nejen získat, ale také využít 
schválenou částku v souladu s pravidly. Vizí společnosti je být 
špičkovým průvodcem příležitostmi, které pomáhají firmám 
růst a obcím žít. Misí společnosti je úspěšně provádět klienty 
bludištěm příležitostí a pravidel. Více informací na:

www.grantika.czMILIARD
KORUN





Česká spořitelna
www.csas.cz 

Aliance pro energetickou soběstačnost
www.alies.cz


