
PŘÍLOHA I. VÝROBA TEPELNÉ ENERGIE STŘEDISKO UNIČOV (1995 – 2014) 

 

 



PŘÍLOHA II. VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍCH PANELŮ 

Obrázek 1: Výpočet množství energie vyrobené jedním fotovoltaickým panelem o 150 kWp, při uvažovaných ztrátách 
systému 0% (vygenerováno aplikací pro výpočet množství energie vyrobené jedním fotovoltaickým panelem 
<http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php>) 

 

Počítám s průměrnými hodnotami spotřeby v letech 2012 a 2013, v měsících 

červenec a srpen, kdy chceme veškerou potřebu elektrické energie získat z fotovoltaického 

systému, abychom kogenerační jednotku mohli využít především v měsících, kdy můžeme 

využít také teplo. Pro výpočet jsem zadala lokalitu Uničov, panely budou umístěny na 

budovách, sklon 35°. Aplikace započítává také ztráty (obr. 2). 

 

Obrázek 2: Location Uničov, PV power: 150 kW a celkové ztráty. (vygenerováno aplikací pro výpočet množství energie 
vyrobené jedním fotovoltaickým panelem <http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php>) 

  



Obrázek 3: Průměrná denní výroba uvažovaného fotovoltaického panelu v daných měsících. (vygenerováno aplikací pro 
výpočet množství energie vyrobené jedním fotovoltaickým panelem <http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php>) 

 

V objektu 01 zimní stadion počítám s možností pokrýt spotřebu pouze 

z fotovoltaického systému v měsících duben – červenec, kdy není provozována ledová 

plocha. V objektu 02 základní škola počítám s průměrnou spotřebou energie v červenci a 

v srpnu, kdy chci využívat elektřinu pouze z fotovoltaiky. V objektu 03 Městské kulturní 

zařízení jsem vypočítala průměrnou hodnotu za měsíc z roční spotřeby, protože spotřeba 

v jednotlivých měsících je konstantní. Elektřinu pouze z fotovoltaiky chci využít v období 

duben – srpen, kdy je průměrná denní výroba nejvyšší. Do výpočtu nezahrnuji 

předpokládaný efekt realizovaných energeticky úsporných opatření, protože v případě 

elektrické energie nebude jejich efekt tak výrazný, jako při úspoře tepla pro vytápění. 

Počítám s hodnotou 5, 22, což je výroba v měsíci srpnu, který je nejslabším měsícem 

z uvažovaného rozsahu (tabulka obr. 3). V objektu 01 je pro splnění výše uvedených 

podmínek nutno instalovat 188 ks panelů, v objektu 02 44 ks panelů a na střechu objektu 03 

80 ks panelů. Počet panelů byl spočítán v nástroji Kalkulačka solární elektrárny na 

webových stránkách < http://www.ceska-solarni.cz/kalkulacka2011.php#>.  

http://www.ceska-solarni.cz/kalkulacka2011.php


PŘÍLOHA IIIA. FOTOGRAFIE LOKALITY PIONÝRŮ – MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

 

Obrázek 4: VLEVO: Pozemek pro umístění ČOV, akumulační jímky, AT stanice a studny pro čerpání užitkové vody. 
VPRAVO: Parkoviště mezi objekty zahrnutými v projektu energeticky soběstačného ostrovního systému. 

 

 

 

Obrázek 5: Objekt č. 02 Základní škola Pionýrů. VLEVO: Severozápadní pohled na školu. VPRAVO: Jihozápadní pohled.  

  



PŘÍLOHA IIIB. FOTOGRAFIE LOKALITY PIONÝRŮ – MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

 

Obrázek 6: VLEVO: Objekt č. 01 zimní stadion, severozápadní pohled. VPRAVO: Objekt č. 03 Městské kulturní zařízení, 
jihovýchodní pohled. 

  



PŘÍLOHA IVA. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 01 ZIMNÍ STADION 

 

Obrázek 7: VLEVO: Filtrace a akumulační jímka vody do rolby pro úpravu ledu. VPRAVO: Ovládací zařízení systému. 

 

 

 

Obrázek 8: Několikastupňová filtrace vody pro rolbu k zajištění optimální kvality ledu. VLEVO: 1. krok – filtrace hrubých 
nečistot síty. VPRAVO: 2. krok - písková filtrace. 

  



PŘÍLOHA IVB. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 01 ZIMNÍ STADION 

 

Obrázek 9: VLEVO: 3. krok - filtrace zakalení. VPRAVO: Rozvody zařízení a ohřev vody pro rolbu. 

 

 

 

Obrázek 10: VLEVO: Chladící zařízení: VPRAVO: Ovládání chlazení. 

  



PŘÍLOHA IVC. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 01 ZIMNÍ STADION 

 

Obrázek 11: Chladiče s kompresory chlazení CHK1 o jmenovitém výkonu 110 kW a CHK2 o jmenovitém výkonu 90 kW. 

 

 

 

 

Obrázek 12: Technologie pro využití odpadního tepla. 

 

  



PŘÍLOHA IVD. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 01 ZIMNÍ STADION 

 

Obrázek 13: Čerpadla technologie chlazení. VLEVO: Čerpadlo o jmenovitém výkonem 37 kW, které bude nahrazeno 
čerpadlem s nižším výkonem. VPRAVO: Čerpadla o jmenovitém výkonu 7 kW a 7 kW. 

 

 

 

Obrázek 14: Nové osvětlení stadionu. VPRAVO: Ovládání osvětlení. Systém DALI umožňuje osvětlení hrací plochy ve 4 
režimech. 

  



PŘÍLOHA VA. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 02 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Obrázek 9: Elektrický ohřívač pro ohřev vody na chlapeckých toaletách. VPRAVO: Označení ohřívače. 

 

 

 

 

Obrázek 10: 4 elektrické ohřívače teplé vody pro školu v suterénu. VPRAVO: Označení jednoho z ohřívačů.  



PŘÍLOHA VB. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 02 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Obrázek 11: Vybavení školní kuchyně. VLEVO: Plynové kotle pro ohřev. VPRAVO: Elektrický konvektomat. 

 

  



PŘÍLOHA VIA. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 03 MKZ 

 

Obrázek 12: VLEVO: Ohřev teplé vody (elektrický ohřívač 120 l). VPRAVO: Rozvod tepla a teplé vody. 

 

 

 

 

Obrázek 13: VLEVO: 80 l ohřívač teplé vody v úklidové komoře. VPRAVO: Jeden z průtokových ohřívačů na toaletě pro 
tělesně postižené. 

 



PŘÍLOHA VIB. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 03 MKZ 

 

Obrázek 14: Předávací stanice vedoucí vzduch do velkého sálu a přilehlých chodeb. 

 

 

 

 

Obrázek 15: Vzduchotechnická jednotka z roku 1974 od firmy JANKA – ZRL n. p. Rapotín. 



PŘÍLOHA VIC. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 03 MKZ 

 

Obrázek 16: Promítárna s digitálním promítacím systémem Sony SRX-R320. VPRAVO: Štítek promítacího systému. 

 

 

 

 

Obrázek 17: Přisávání vzduchu v prostoru nad promítárnou. 

 

  



PŘÍLOHA VID. FOTOGRAFIE Z OBJEKTU č. 03 MKZ 

 

Obrázek 18: Elektrická rozvodna. 

 

 

 

 

Obrázek 19: VLEVO: Rozvody vzduchotechniky. VPRAVO: Průduchy do chodby podél velkého sálu (kinosálu). 

  



PŘÍLOHA VIIA. ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝ OSTROVNÍ SYSTÉM – legenda 



PŘÍLOHA VIIB. ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝ OSTROVNÍ SYSTÉM – plán 

 



PŘÍLOHA VIII. ROZPOČET 

 

  



 



  



  



PŘÍLOHA IX. KLASIFIKACE METOD OCEŇOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH 

STATKŮ A SLUŽEB 

 

Metoda  Příklad/možnost aplikace k oceňování 

ekosystémů 

Tržní ceny Používá se hlavně pro "zboží" (např. ryby), ale také některé 

kulturní (např. rekreace) a regulační služby (např. opylování). 

Nákladové 

ocenění 
Náklady na 

zamezení 

Hodnota služby ochrany před povodněmi, odvozovaná z 

odhadovaných škod, pokud by k záplavám mohlo dojít. 

Náklady 

nahrazení 

Hodnotu filtrace podzemních vod, kterou lze odhadnout z 

nákladů na získání vody z jiného zdroje (náhradní náklady). 

Náklady na 
zmírnění/ 
obnovení 

Např. náklady na preventivní výdaje v nepřítomnosti 

služeb/funkcí mokřadů (např. zábran) nebo přemístění. 

Produkční 

funkce/přínosy 

Jak zvýšení úrodnosti půdy zvyšuje výnos a tím i příjmy 

zemědělců, a jak lepší kvalita vody zvyšuje výnosy komerčního 

rybolovu a tím příjmy rybářů. 

Metoda cestovních 

nákladů /TCM/ 

Např. část rekreačního hodnoty lokality se odráží v množství 

času a peněz, které lidé vynaloží na cestování/návštěvy dané 

lokality.  

Metoda hedonického 

oceňování 

Například: čistý vzduch, přítomnost vody a estetický výhled 

zvýší cenu okolních nemovitostí. 

Kontingentní metoda 

oceňování /CVM/ 

Často je jediným způsobem pro odhad nepřímé užitné hodnoty. 

Například, může dotazníkem požádat respondenty, aby 

vyjádřili svou ochotu platit za zvýšení úrovně kvality vody ve 

vodním objektu /jezera nebo řeky/, aby je mohli využít k 

činnostem, jako je plavání, vodní sporty, nebo rybolovu. 

Modelování volby Může být použito prostřednictvím různých metod, které 

zahrnují volbu experimentů, podmíněné žebříčky, podmíněný 

rating a párové srovnávání. 

Skupinové oceňování Umožňuje řešení nedostatků metody odhalených preferenci 

(např. ve vztahu k výstavbě), jež vznikly  

v průběhu šetření z důvodu nedostatku znalostí/informací 

respondentů, kteří jsou požádáni, aby projektu přidělili 

odpovídající hodnoty. 

Tabulka 1: Tabulka klasifikace metod oceňování environmentálních statků a služeb (zdroj 6. přednáška z Ekonomie 
životního prostředí) 


