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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je ekonomické hodnocení energeticky úsporných opatření 

vybrané společnosti. V této práci bude provedeno zhodnocení investic do energeticky 

úsporných opatření a vyhodnocení přínosů a vlivů pro společnost. Práce bude navazovat na 

navrhovaná opatření v bakalářské práci a u vybraných opatření bude porovnána jejich 

výhodnost jak z ekonomického hlediska, tak z pohledu zajištění dostatečných zdrojů energií 

pro výrobu podniku.  
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Abstract 

The theme of this diploma thesis is the economic evaluation of the measures aimed at 

improving the energy efficiency of a selected company. The thesis will include the evaluation 

of energy-saving investments and of their benefits to and effects on the company. The thesis 

will follow up on the measures proposed in my bachelor’s paper - the effectiveness of 

selected measures will be assessed from an economy point of view as well as in terms of 

securing sufficient supply of utilities for the company’s manufacturing operations.  

Key Words 

Investment decision-making; financial savings; electricity; thermal energy; compressed air 



1 
 

Obsah 

1. Úvod ..................................................................................................................... 3 

2. O společnosti ........................................................................................................ 4 

3. Investiční projekty ................................................................................................. 8 

3.1. Investiční rozhodování .............................................................................. 8 

3.2. Proces přípravy a realizace projektů ......................................................... 8 

3.3. Hodnocení projektů ................................................................................. 10 

3.3.1. Metoda čisté současné hodnoty .............................................................. 10 

3.3.2. Metoda propočtu míry výnosu ................................................................. 11 

3.3.3. Metoda propočtu doby návratnosti investice ........................................... 11 

4. Energetika v průmyslovém podniku .................................................................... 12 

4.1. Rozdělení energeticky úsporných opatření – návrhy z BP ...................... 12 

4.2. Specifikace energeticky úsporných opatření ........................................... 14 

4.2.1. Izolace armatur, rozvodů páry a kondenzátu .......................................... 14 

4.3. Kompresor pro výrobu stlačeného vzduchu s využitím odpadního tepla . 17 

4.4. Instalace nového osvětlení ...................................................................... 21 

4.4.1. Výbojková svítidla.................................................................................... 21 

4.4.2. Nízkotlaké sodíkové výbojky ................................................................... 21 

4.4.3. Vysokotlaké sodíkové výbojky ................................................................. 22 

4.4.4. Halogenidové výbojky ............................................................................. 22 

4.4.5. Zářivková svítidla .................................................................................... 22 

4.4.6. LED svítidla ............................................................................................. 23 

4.4.7. Požadavky na osvětlení .......................................................................... 25 

5. Hodnocení investic do energeticky úsporných opatření ...................................... 26 

5.1. Izolace potrubí a armatur rozvodů páry ................................................... 26 

5.2. Kompresor pro výrobu stlačeného vzduchu s využitím odpadního tepla . 33 

5.3. Venkovní osvětlení .................................................................................. 39 



2 
 

6. Závěr................................................................................................................... 45 

Použitá literatura ....................................................................................................... 47 

Elektronické zdroje .................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Úvod  

Spotřeba energií činí ve většině případů významnou část současných nákladů společností. 

Aby bylo možné začít šetřit energii ve větší míře, je potřeba zhodnotit přínosy, požadavky a 

rizika pro instalace nových technologií zaručujících úspory energií. Jedná se zejména o 

odhalení a vyčíslení dosažitelných úspor a návrh možností realizace kompletní dodávky a 

montáže technologií. Důležitou součástí investičního rozhodování, je volba struktury 

financování a způsoby kontrahování dané investice. 

Energetická náročnost představuje množství energie, které je potřeba k zajištění daného 

objemu výroby, dopravy či služeb. Většinou odpovídá nárokům, které dané odvětví klade na 

spotřebu energie. Nejvyšším zájmem, je dosažení co největší produkce a zajištění rozsahu a 

kvality služeb s ohledem na co nejnižší nároky energetických zdrojů. 

Příprava investičních projektů a jejich hodnocení, jsou poměrně náročné činnosti, jejichž 

kvalita významným způsobem ovlivňuje jejich úspěšnost. Cílem práce je analýza současného 

stavu, specifikace a rozdělení vybraných energeticky úsporných opatření, technické 

požadavky na instalaci zařízení, vliv na snižování spotřeb fosilních paliv, jejich dopad na 

životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Zhodnocení projektů by mělo poskytnout 

v přehledné formě souhrn poznatků potřebných pro přípravu, hodnocení a výběr 

jednotlivých opatření tak, aby bylo možné provést rozhodnutí a volbu pro realizaci 

nejvhodnějších opatření. 
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2. O společnosti 

Společnost Plzeňský prazdroj, a.s. (dále jen „Společnost“) vznikla v roce 1992 a její sídlo je 

v Plzni. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je zejména: výroba a prodej piva, sladu a 

nealkoholických nápojů, nákup zboží k následnému prodeji a prodej, reklamní a propagační 

činnost. Společnost je součástí konsolidačního celku SABMiller plc („skupina SABMiller“), 

která patří k největším světovým skupinám působícím na trhu s pivem disponujícím silnými 

obchodními značkami. Do jejího portfolia patří více než 200 značek, přičemž působí ve více 

než 75 zemích. Její dlouholetá tradice, získané zkušenosti, rozsáhlá síť dodavatelů i 

distributorů a silné mezinárodní a finanční zázemí umožňují sdílet a neustále zlepšovat 

společné know-how, zajišťují snadnější a levnější přístup ke kapitálu, a to jak z interních, tak i 

z externích zdrojů. [21] 

Plzeňský Prazdroj je zejména významným výrobcem a exportérem českého piva, které vaří ve 

čtyřech pivovarech, v Plzeňském Prazdroji a Gambrinusu v Plzni, v Radegastu v Nošovicích a 

pivovaru Velké Popovice ve středních Čechách – viz obr.1.  

 

Obr.1 Geografické rozdělení závodů 
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Plzeňský Prazdroj vyváží pivo do více než padesáti zemí po celém světě. Plzeňsky Prazdroj 

vaří tradiční česká piva, vyráběné ze tří základních surovin – chmele, sladu a vody. V portfoliu 

má ale také svrchně kvašené pivo nebo osvěžující míchané nápoje z piva Gambrinus a 

přírodní ovocné šťávy odpovídající moderním trendům. V roce 2013 obohatil portfolio 

vyráběných piv o několik nových variant a zároveň představil zcela nový nápoj Kingswood 

Cider. Plzeňský Prazdroj se aktivně podílí na prosazování zodpovědného přístupu ke 

konzumaci alkoholických nápojů. Je jedním ze zakládajících členů Iniciativy zodpovědných 

pivovarů, jejímž cílem je účinná samoregulace komerční komunikace v oboru pivovarnictví v 

ČR. Od roku 2006 je podporován program občanského sdružení SANANIM zaměřující se na 

omezení řízení pod vlivem alkoholu s názvem Promile INFO. Je provozován informační web 

napivosrozumem.cz, prostřednictvím něhož jsou poskytovány informace o alkoholu a 

rozvíjeny další programy a iniciativy na podporu zodpovědné konzumace alkoholu. Našim 

konzumentům je připomínán jeden z nejzávažnějších projevů nezodpovědné konzumace a to 

sdělením „Alkohol za volant nepatří“. PRAZDROJ LIDEM je unikátní grantový program 

společnosti Plzeňský Prazdroj, který si klade za cíl zachovávat materiální i nemateriální 

hodnoty pro budoucí generace a podpořit zlepšení kvality života obyvatel v regionech, kde 

společnost působí. Až dosud rozdělil mezi obyvatele Plzeňského a Moravskoslezského 

regionu více než 75 milionů korun a podpořil přes 340 projektů. [18] 

Historické milníky: 

 5. říjen 1842 - Poprvé uvařeno pivo plzeňského typu, spodně kvašené pivo, takzvaný 

světlý ležák. 

 1859 - Zaregistrována ochranná slovní známka „Pilsner Bier“ ve snaze zabránit 

napodobeninám. 

 1869 - Začíná vařit První akciový pivovar, dnes známý jako Gambrinus. 

 1898 - Registrována nová obchodní známka Pilsner Urquell. 

 1913 - Výstav přesahuje hranici milionu hektolitrů piva, obchodní zastoupení ve 34 

zemích. 

 1926–1933 - Měšťanský pivovar a Gambrinus postupně převzaly menší plzeňské 

pivovary a nakonec oba v roce 1933 sfúzovaly do Plzeňských akciových pivovarů. 
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Vznikl tak nejmohutnější koncern v republice a jeden z nejsilnějších pivovarů ve 

střední Evropě, předobraz dnešního Plzeňského Prazdroje. 

 1946 - Znárodnění Měšťanského pivovaru i Gambrinusu a vytvoření jednoho 

národního podniku Plzeňské pivovary. 

 1.května 1992 - Po privatizaci je vytvořena akciová společnost Plzeňské pivovary, a.s. 

Velké investice, technický rozvoj, zvýšení výstavu a vývozu, rozvoj obchodní a 

distribuční sítě, marketing. 

 1994 - Vytvoření akciové společnosti Plzeňský Prazdroj. 

 1999 - Plzeňský Prazdroj, a. s., se stává součástí společnosti South African Breweries 

plc., dnes SABMiller plc, a Pilsner Urquell je od té doby vlajkovou lodí jejího portfolia 

světových značek. 

 2002 - Dokončena fúze se společnostmi Pivovar RADEGAST a.s., a Pivovar Velké 

Popovice a. s. Vznikla tak jediná akciová společnost s názvem Plzeňský Prazdroj, a. s. 

 2006 - Zprovozněna historicky největší investice v pivovaru Prazdroj ve výši 1 miliardy 

Kč: výstavba nové stáčírny vybavené nejmodernější technologií pro filtrování a 

stáčení piva, která zaručuje, že plzeňské pivo se dostane i na ta nejvzdálenější místa 

ve vynikající formě. 

 2007 - Prazdroj uvádí na trh pivní speciály Master. 

 2009 - Plzeňský Prazdroj je oprávněn používat chráněné zeměpisné označení České 

pivo na příslušných výrobcích. Potvrdila to Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce, která na žádost Plzeňského Prazdroje provedla důkladné audity a kontroly 

přímo v pivovarech v Plzni, Nošovicích Velkých Popovicích. 

 2012 - Prazdroj inovuje a uvádí na trh výčepní Gambrinus a dva nové nízkoalkoholické 

míchané nápoje z piva.  

 2013 - Prazdroj uvádí nový nápoj Kingswood Cider, nový nealkoholický nápoj Birell 

Ochucený Citron & Granátové Jablko, Frisco Bílé hrozny & Lotos, Radegast Temně 

Hořký, nízkoalkoholický míchaný nápoj z piva, Gambrinus šťavnatý grep. 

Plzeňský Prazdroj zahájil provoz nové linky na výrobu inovativních nápojů. Investice 

ve výši 143 milionů korun.  
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Základní ukazatele: 

Celkový prodej v kalendářním roce 2013 dosáhl téměř 9,7 milionů hektolitrů, včetně 

licenčních výrob v zahraničí a množství piva pro export v jednotlivých letech je zobrazen na 

obrázku 2. [18] 

Finanční výsledky za dvouleté účetní období začínající 1. 4. 2010 a končící 31. 3. 2012: 

 zisk před zdaněním: 8,088 mld. Kč, 

 tržby z hlavních činností: 27,096 mld. Kč, 

 přibližně 2 000 zaměstnanců. 

 

Obr.2 Celkový export piva v tis. hl [18] 
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3. Investiční projekty 

3.1. Investiční rozhodování 

Zabezpečení prosperity a úspěšného rozvoje podniku v náročných podmínkách tržní 

ekonomiky je poměrně složitou záležitostí. Mezi významné předpoklady k dosažení těchto 

cílů, patří promyšlená rozvojová strategie podniku, příprava a realizace projektů, pomocí 

nichž podnik uskutečňuje tuto strategii. Důležitou oblastí je poskytnutí komplexní formy 

souhrnu poznatků potřebných pro přípravu, hodnocení, výběr a řízení rizika investičních 

projektů tak, aby se zvýšila jednak nadějnost podnikatelského úspěchu těchto projektů, 

jednak nadějnost získání prostředků na jejich financování. [3] 

V širokém smyslu pojem investování používáme pro nakupování aktiv. Aktivum je vše, co 

svému vlastníkovi přináší výnos. Může přitom jít o reálná aktiva nebo o finanční aktiva. 

Reálná aktiva přinášejí výnos tím, že jsou používána ve výrobě. Jsou to pozemky, budovy, 

stroje, dopravní prostředky, minerální ložiska – tedy vlastně výrobní faktory. Ale patří sem i 

taková nehmotná aktiva, jako jsou například patenty, know how nebo obchodní značky. 

Investiční rozhodování před nás v podstatě klade otázku, jaké hodnoty se dnes vzdáváme, 

abychom získali jinou hodnotu v budoucnosti. Investice má smysl jen tehdy, jestliže dnešní 

hodnota bude v budoucnu vynahrazena ve větší míře. Obětujeme tedy nějakou dnešní 

hodnotu za hodnotu budoucí. Zatímco dnešní hodnota je jistá, je budoucí hodnota vždy 

nejistá. [4] 

Investiční rozhodování řeší dva základní problémy: 

• kolik a kdy má podnik investovat, 

• do kterého typu dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného, finančního) či do 

kterého konkrétního investičního projektu investovat. [4] 

3.2. Proces přípravy a realizace projektů 

Vlastní přípravu a realizaci projektů od identifikace určité základní myšlenky projektu až po 

ukončení jeho provozu a likvidaci, lze chápat jako určitý postupný sled čtyř fází: 

 předinvestiční (předprojektová) příprava, 

 investiční (projektová příprava a realizace výroby), 

 provozní (operační), 



9 
 

 ukončení provozu a likvidace. 

Každá z těchto fází má svou důležitost z hlediska úspěšnosti projektu. Přesto bude zvýšená 

pozornost věnována zejména předinvestiční fázi, protože úspěch nebo neúspěch zadaného 

projektu, v největší míře závisí na informacích a poznatcích marketingové, technicko-

technologické, finanční a ekonomické povaze, získané v rámci předprojektových analýz. 

Identifikace podnikatelských příležitostí tvoří východisko předinvestiční fáze, protože 

projekty se zpravidla odvíjejí od vyjasnění daných podnikatelských příležitostí. Většinou jde 

zároveň o podnět k mobilizaci finančních zdrojů, protože potenciální investoři mají zájem o 

na získání informací o nově identifikovaných zajímavých a životaschopných podnikatelských 

příležitostech. Podněty pro podnikatelské příležitosti přinášejí neustálé sledování a 

vyhodnocování faktorů podnikatelského okolí, což zahrnuje poptávku po určitých 

produktech a službách, exportní možnosti, odhalení zdrojů významných surovin, objevení 

nových výrobků a technologií. [3] 

Investiční fáze se zpravidla rozděluje na dvě základní etapy, a to na etapu projekční a etapu 

realizační. Náklady na realizační etapu bývají obvykle výrazně vyšší než náklady projekční 

přípravy, přesto nejsou zanedbatelné. V rámci této fáze, probíhá výstavba projektu a tato 

fáze je dokončena předáním hotového projektu do zkušebního, případně trvalého provozu. 

Provozní fáze začíná zkušebním provozem s realizací pomalého náběhu instalované jednotky 

na projektovou kapacitu. Součástí této fáze není pouze běžný provoz vybudované jednotky, 

ale i jeho postupné zdokonalování a také řádná a pravidelná údržba jednotky. Fáze ukončení 

projektu a likvidace, která nastává u konce životnosti projektu, je obvykle nutné vybudované 

zařízení odstranit. V této fázi by nemělo být zapomenuto jednak na náklady související 

s likvidací zařízení, sanací původně zastavěných ploch, ale také na možné výnosy z prodeje 

likvidovaného zařízení. [3]  

V souvislosti s plánováním volby investičního rozhodnutí, je potřeba určit, z jakých zdrojů 

bude vybraný projekt financován. Pokud projekt není zajištěn požadovanými zdroji, není 

možné zajistit ani jeho požadovanou úspěšnost. Za interní zdroje dlouhodobého financování 

se považují takové zdroje, které jsou výsledkem vnitřní činnosti podniku. Vzhledem 

k ekonomickému postavení podniku, kvalitě zpracování realizačního investičního projektu, 

očekávané míry zhodnocení vložených prostředků, působení faktoru času a ceny jednotlivých 

zdrojů financování, bude tato práce předpokládat financování z vlastních zdrojů. 
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3.3. Hodnocení projektů 

Hodnocení projektů a finanční analýza zaujímají v technicko-ekonomické studii projektu 

hlavní postavení, protože jsou poskytovány základní informace pro rozhodování, zda projekt 

přijmout, či zamítnout nebo pro posuzování výhodnosti více variant projektu a rozhodování 

o výběru nejvhodnější varianty, která by měla být realizována. Při hodnocení a výběru 

projektů, musí být provedeny většinou dvě závažná rozhodnutí a to rozhodnutí investiční a 

finanční. [14]  

Investiční rozhodnutí je spjato s vlastní věcnou náplní projektu. To je charakterizováno 

určitým výrobním programem, velikostí výrobní jednotky, technologickým procesem. 

Investiční rozhodnutí teda představuje rozhodnutí, do jakých konkrétních aktiv bude firma 

investovat. Nyní je stále populárnější tzv. ekonomická přidaná hodnota (EVA), která 

zastupuje významné kritérium posuzování výkonnosti podniku. Rozhodování, zda přijmout 

daný projekt a realizovat jej nebo posouzení, který z navržených projektů nebo jejich variant 

by měl být zvolen k realizaci, je propočet daných kritérií (ukazatelů) ekonomické efektivnosti. 

Tato kritéria měří většinou výnosnost (návratnost) zdrojů vynaložených na realizaci projektu. 

Doba úhrady je definovaná jako doba potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů 

projektu jeho budoucími přínosy. Dá se říci, že za dobu úhrady se vrátí investorovi zpět 

prostředky vložené do projektu. 

Pro hodnocení efektivnosti investičních projektů, může být využito více metod. Nejčastěji 

bývají využívány metody, které hodnotí přínosy z investování. 

3.3.1. Metoda čisté současné hodnoty 

Je to dynamická metoda vyhodnocování efektivnosti investičních projektů, která za efekt 

z investice považuje peněžní příjem z projektu, jehož základ tvoří očekávaný zisk po zdanění, 

odpisy, event. ostatní příjmy. Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje delší dobu, pak je čistá 

současná hodnota rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z projektu a diskontovanými 

kapitálovými výdaji v jednotlivých letech. [10]   
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3.3.2. Metoda propočtu míry výnosu 

Metoda propočtu míry výnosu (vnitřního výnosového procenta) je založena na principu 

hledání takové úrokové míry, při které se současná hodnota příjmu z investic rovná 

nákladům na její pořízení. [4] 

Vnitřní výnosové procento je „…taková úroková míra, při které se současná hodnota 

peněžních příjmů z investice rovná současné hodnotě kapitálových výdajů na investice. Z 

matematického hlediska je vnitřní výnosové procento čistou současnou hodnotou s takovou 

úrokovou mírou, při které je čistá současná hodnota rovna nule.“ [6] 

3.3.3. Metoda propočtu doby návratnosti investice 

Metoda doby návratnosti investice je definována počtem let, za které se investice splatí 

příjmy. Propočet doby úhrady je jednoduchý. Srovnáním kumulativních ročních příjmů se 

zjistí doba, kdy tyto příjmy se rovnají investovaným nákladům. Při použití této metody k 

rozhodování o investicích je třeba uvážit, že její vypovídací schopnost je zkreslena tím, že 

nebere v úvahu příjmy, plynoucí z investice po době úhrady a preferuje varianty s kratší 

dobou životnosti i při nižší efektivnosti. [9] 
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4. Energetika v průmyslovém podniku 

Zjišťování možností dosahování energetických úspor v provozu výrobního závodu jsou 

především trvale rostoucí ceny energií a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti výrobní 

jednotky. Snižování ekologické zátěže lze dosáhnou buď snižováním spotřeby energií, 

zejména elektrické a tepelné, které jsou většinou vyráběné na základě spalování fosilních 

paliv při vzniku tuhých a plynných znečisťujících látek, vypouštěných do ovzduší nebo 

využitím obnovitelných forem energie jako jsou např. větrná energie, energie biomasy, 

termální a sluneční energie [7]. Mezi důležité ukazatele patří řídit a uspokojovat poptávku po 

energii a zároveň řešit problémy změny klimatu a další environmentální otázky [13]. 

4.1. Rozdělení energeticky úsporných opatření – návrhy z BP 

Bakalářská práce se zabývala energetickou náročností vybrané společnosti a byla zaměřena 

na oblast energetického hospodářství podniku, spotřeb energií a výsledkem byl návrh 

energeticky úsporných opatření. Tyto opatření byly rozděleny do těchto skupin v následující 

tabulce 1:  

Tab.1 Úsporná opatření s rozdělením na úspory elektrické energie a tepla 

Systém 
Návrh 

opatření 
Popis 

Teplo 

T01 Izolace rozvodů páry a kondenzátu 

T02 Využití odpařování CO2 

T03 Využití odpadního tepla z kompresoru na varně 

T04 Plynová kotelna - výměna parního kotle 

Elektro 

E01 Instalace chladicího kompresoru s FM 

E02 Úspora elektrické energie instalací vzduchového kompresoru 

E03 Instalace nového osvětlení 

E04 Instalace FM pro ventilátory odpařovacích kondenzátorů 
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Opatření T01 – Izolace rozvodů páry a kondenzátu 

Opatření předpokládá výměnu a doplnění tepelné izolace vnějších a vnitřních rozvodů páry, 

kondenzátu a horké vody. Potrubí budou izolovány technickou tepelnou izolací z minerálního 

vlákna a opláštěná plechem.   

Opatření T02 – Využití odpařování CO2  

Opatření předpokládá nahrazení stávající technologie zplyňování kapalného CO2 pomocí 

deskových odpařovačů a jeho náhrada za deskový výměník s roztokem 

monopropylenglykolu, který bude zajišťovat zplyňování CO2 a zároveň využije většinu energii 

kapalného CO2 pro zchlazení chladící vody a tím snížení spotřeby vody.   

Opatření T03 – Využití odpadního tepla z kompresoru na varně 

Opatření předpokládá instalací dvoustupňového vodou chlazeného bezmazného šroubového 

kompresoru pro výrobu stlačeného vzduchu, se zařízením pro zpětné získávání tepelné 

energie a deskového výměníku tepla. Kompresor dokáže dokonale využít veškeré odpadní 

teplo, které při stlačování vzduchu vzniká. Díky využití tohoto odpadního tepla je dosaženo 

úspory na ohřevu teplé užitkové vody. 

Opatření T04 – Plynová kotelna – výměna parního kotle 

Opatření předpokládá náhradu nejstaršího vodotrubného kotle K1 za plynový parní 

žárotrubný kotel vyššího výkonu a lepších provozně - ekonomických i ekologických 

parametrů. Účinnost kotle bude min. 95 % (oproti současným 88 %), při jmenovitém výkonu 

14 t.h-1.  

Opatření E01 – Instalace chladícího kompresoru s FM 

Opatření předpokládá instalaci kompletní chladící kompresorové jednotky s frekvenčním 

měničem. Chladící kompresor bude napojen na stávající chladící okruh a zapojen do systému 

řízení, který v automatickém režimu řídí a reguluje parametry chlazení technologie, prostorů 

a ledové vody dle požadavků výroby. Kompresor bude umožňovat plynulou regulaci 

chladícího výkonu v rozsahu 10 – 100 %. 
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Opatření E02 – Úspora elektrické energie instalací vzduchového kompresoru z T03 

Opatření předpokládá úsporu elektrické energie docílenou instalací nového vzduchového 

kompresoru (viz opatření T03) s vyšší účinností a nižším elektrickým příkonem. Hlavní úspora 

je dosažena využitím tepla vznikajícím při výrobě stlačeného vzduchu. 

Opatření E03 – Instalace nového osvětlení 

Opatření předpokládá úsporu elektrické energie, instalací nového osvětlení jako náhrady za 

stávající neefektivní výbojkové osvětlení. Zároveň budou rozděleny jednotlivé zóny osvětlení 

stáčírny, aby bylo možné ovládat osvětlení dle aktuálních požadavků uživatelů haly, případně 

včetně regulace intenzity osvětlení v závislosti na okolních podmínkách. Instalací dojde ke 

snížení celkového instalovaného příkonu.  

Opatření E04 – Instalace FM pro ventilátory odpařovacích kondenzátorů 

Opatření předpokládá úsporu elektrické energie instalací frekvenčních měničů pro 

ventilátory odpařovacích kondenzátorů, které budou napojeny na stávající řídicí systém a dle 

aktuálních provozních požadavků budou plynule řízeny otáčky ventilátorů a tím regulován 

jejich výkon.  

4.2. Specifikace energeticky úsporných opatření 

4.2.1. Izolace armatur, rozvodů páry a kondenzátu 

Vodní pára (dále jen pára) vzniká v parním kotli přeměnou vody ze skupenství kapalného na 

plynné. Tato přeměna je endotermická, to znamená, že je nutno pro její uskutečnění dodat 

značné množství tepelné energie. Dodaná energie neboli tepelný obsah, jinak také entalpie 

páry je opětovně vydána při exotermické, tedy energii uvolňující, přeměně páry zpět ve 

vodu. Každá přeměna skupenství je velice energeticky náročný proces a množství tepelné 

energie, nutné pro uskutečnění změny skupenství určité látky, známé pod pojmem 

skupenské teplo, je řádově vyšší než množství tepelné energie, potřebné pro prosté ohřátí 

této látky. To je jedna z největších výhod páry, protože její tepelný obsah, který je dán 

přeměnou skupenství, se nemůže s horkou vodou o stejné teplotě porovnávat. [16] 
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Rozvody vodní páry (parovody) mezi zdrojem a spotřebičem mají za úkol přenos tepelné 

energie z místa jejího výroby do míst její spotřeby. Je tedy nutné omezit ztráty na co nejnižší 

hodnoty vyrobené tepelné energie a energii dopravit ideálně s takovými parametry, se 

kterými byla vyrobena, případně se tomuto ideálu přiblížit co nejvíce. Pro pohyb páry v 

parovodu není, na rozdíl od vodních tepelných sítí, potřeba přídavné energie, tj. není nutno 

dodáním elektrické energie zajišťovat práci dopravních čerpadel. Pára se pohybuje vlastním 

tlakem, který se však v průběhu přenosu páry snižuje vlivem tlakových ztrát v potrubí. V 

průběhu přenosu páry však dochází nejen k tlakovým, ale zejména k tepelným ztrátám v 

potrubí. [17] 

Účinné omezení ztrát je možné správným uplatněním vhodných tepelných izolací. Některé 

dřívější analýzy prokázaly, že mezi úspornými opatřeními připadá právě na uplatnění izolací 

jeden z nejvýznamnějších a přitom poměrně levných a snadno proveditelných přínosů. Mezi 

nejčastěji využívané izolace patří izolace z minerální vlny, které jsou vyráběny 

rozvlákňováním taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad na speciálních 

rozvlákňovacích kotoučích. Izolační rohože jsou vyráběny ze skelné plsti metodou založenou 

na rozvlákňování taveniny skla. Vytvořená minerální vlákna se u obou typů v rámci výrobních 

postupů zpracují do finálních produktů. Jedná se o desky, rohože na pletivu, izolační 

pouzdra, lamelové skružované pásy s kolmou orientací vláken a izolační pásy s vodorovnou 

orientací vláken. Minerální vlna nachází široké uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu, 

zejména jako izolace potrubí, kouřovodů, stěn kotlů, nádrží, zásobníků, izolace 

vzduchotechniky a dalších technologických zařízení. Výrobky jsou vyráběny i s povrchovou 

úpravou, tzv. polepem. Pro venkovní použití je nutné použít vhodné opláštění plechem. Při 

volbě izolací s polepem, by měla být tloušťka izolace volena tak, aby na straně polepu teplota 

nepřesáhla 100 °C. V části izolace, která je vystavená teplotám vyšším, než 150 °C dochází 

standardně k uvolňování pojiva. V oblastech s nižší teplotou k tomuto jevu nedochází. [15] 

Pro zajištění efektivního využití tepelné energie a snížení tepelných ztrát, zejména u armatur, 

které svou členitostí znemožňují využití klasických izolací, jsou stále ve větší míře využívány 

tzv. bandážové izolace, které mají výborné izolační schopnosti a mezi jejich přednosti patří 

snadná opakovatelná demontáž a montáž, v případě potřeby servisu armatur nebo oprav. 

Skládají se z vnitřní textilní vrstvy snímatelné izolační matrací pro teplovodní a parovodní 

armatury a příslušenství je tvořeno skelnou tkaninou s gramáží 0,95kg.m-2 s odolností do 
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+600 °C při teplotách nad 250 °C. Do teplot +250 °C je vnitřní tkanina s gramáží 0,42 kg.m-2 s 

PUR zátěrem s odolností do +250 °C. Vnější textilní vrstva je tvořena skelnou tkaninou s 

gramáží 0,42kg.m-2 s dodatečnou silikonovou úpravou zvyšujícím mechanickou odolnost 

proti otěru. Střední tepelně izolační vrstvu tvoří minerální vláknitá ručně cpaná izolační vata 

nebo vpichovaná skelná plsť v tloušťce dle teplot použití od 0,04-0,08m - viz Obr.3. [20] 

Izolační vata se obšívá vždy po celém obvodu dvěma sklotkaninami. Opatřena je potom 

jednotlivými háčky našitými po obvodu tak, aby umožňovaly stáhnout matraci kolem 

izolovaného dílu. Matrace jsou osazeny v některých částech uprostřed připevněnými 

sponkami. Teplota povrchu po zaizolování snímacími matracemi je obvykle menší než +50 °C. 

V místech, kde se matrace spojují nebo v místech, kde jsou prošity sponkami, se může 

teplota zvednout až o 10 %. [20] 

 

Obr.3 Izolace armatur v potravinářském průmyslu [20]  

I přes stále se zlepšující vlastnosti izolačních materiálů, patří mezi několik základních 

požadavků na výrobky, tyto vlastnosti: 

 mechanická odolnost a stabilita, 

 požární odolnost, 

 ochrana zdraví a životního prostředí, 

 bezpečnost při užívání, 

 úspora energie a tepelná ochrana. 
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Tyto vlastnosti společně s výběrem vhodné realizační firmy, která má dostatečně 

kvalifikované pracovníky pro provádění montáží konkrétních izolačních systémů, poskytují 

garance bezchybného provedení, zajištění požadované kvality a garantované životnosti. 

Kvalifikovaný dozor investora by měl být samozřejmostí a téměř nutností. 

4.3. Kompresor pro výrobu stlačeného vzduchu s využitím 

odpadního tepla 

Stlačený vzduch je v průmyslovém podniku nepostradatelné médium, pro jehož výrobu je 

potřeba elektrická energie. Při výrobě piva se používá k provzdušňování mladiny, dopravu 

mláta, při dopravě piva a část tlakového vzduchu se používá pro pneumatické prvky 

stáčecích linek a souvisejících zařízení. V současné době je ve většině případů, zejména 

v technologickém procesu, stlačený vzduch nahrazen jiným nosným plynem, aby 

nedocházelo k oxidaci piva ve výrobních krocích. Vzduch je nahrazován oxidem uhličitým 

nebo směsí oxidu uhličitého a dusíku, které nemají nepříznivý vliv na kvalitu vyrobeného 

piva. [1] 

Kompresor je zařízení používané pro zvýšení tlaku v proudění plynu. Hladina vstupního tlaku 

může být libovolná hodnota od hlubokého vakua do vysokého přetlaku. Výstupní tlak se 

může pohybovat od dílčích atmosférických hladin na vysoké hodnoty v jednotkách bar. [2]  

Podle způsobu stlačování se kompresory dělí na objemové a dynamické. U objemových 

kompresorů s ventilovým rozvodem dochází ke zvýšení tlakové energie zmenšením 

pracovního prostoru ve válci, v němž je plyn uzavřen. Periodické změny objemu tohoto 

prostoru se dosahuje přímočarým vratným pohybem pístů u kompresorů pístových, nebo 

prohýbáním pružné membrány u kompresorů membránových. Kompresory bez klikového 

mechanizmu využívající rotačního pohybu pístu se nazývají kompresory rotační. Místo 

ventilového rozvodu využívají zjednodušené konstrukční úpravy s pevně nastaveným 

konstantním, tak zvaným vestavěným tlakovým poměrem. Vnitřní komprese je pak mnohdy 

doprovázená kompresi vnější, probíhající až za výtlačným hrdlem kompresoru. U 

dynamických kompresorů, které se dělí na lopatkové a proudové je pracovní prostor 

neměnný. Kinetická a z části tlaková energie plynu se zvyšuje v oběžném kole. Ve statoru za 

rotorem se kinetická energie mění na tlakovou. Podle směru pohybu plynu vůči ose stroje se 

rotační lopatkové stroje dělí na turbokompresory radiální, axiální a diagonální.  
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V současné době zaujímají v oblasti stlačování plynů hlavní postavení šroubové kompresory, 

které patří do kategorie objemových kompresorů. Vývojářům těchto strojů se podařilo 

vyřešit mnoho problémů, které souvisejí s technologií chemických procesů. Šroubové 

kompresory stlačují velkou škálu plynů od vodíku až k etanu včetně jejich směsí, kde je 

ovšem nutný nástřik chladicí kapaliny do pracovního prostoru. Svou konstrukcí navazují na 

dvourotorová Rootsova dmychadla, avšak ozubení rotoru z čela je nahrazeno tělesy 

šroubovými, s vysokým stoupáním a rozdílným počtem zubů. Pohybující se části kompresoru 

jsou ideálně vyváženy. Vysoké otáčky a mimořádně malé rozměry tvoří předpoklady pro 

konstrukci levných jednotek s minimálními požadavky na celkovou montáž i málo náročnou 

údržbu. Šroubové kompresory jsou zejména vhodné pro kompresi vlhkých i znečištěných 

plynů. Sací teplota může dosahovat až 100 °C. Dosahovaná teplota ve výtlačném hrdle nemá 

zásadní vliv na bezporuchový provoz stroje. Mezi nevýhody šroubových kompresorů patří 

jejich neměnný vestavěný tlakový poměr a znatelnější hlučnost o vysoké frekvenci. [5] 

Šroubové kompresory bývají rozděleny podle: 

 vyhotovení na bezmazné a mazané, 

 počtu stupňů na jednostupnové až třístupňové, 

 zubových profilů rotorů na stroje s ozubením cykloidním, cévovým, nesymetrickým a 

nyní již hojně využívaným profilem sigma. 

Skříň šroubových kompresorů se šroubovým elementem, zobrazeným na obrázku 4, má dva 

otvory válcového tvaru, ve kterých se otáčejí rotory.  

 

Obr.4 Šroubový element bezmazného kompresoru 
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Součást skříně je sací hrdlo se sacím otvorem a sacím prostorem, který svým tvarem omezuje 

dobu sání. Podobně jsou ve výtlačném hrdle uspořádány otvory výtlačné. Původní 

uspořádání využívalo z pohledu jednoduché montáže a návaznosti na potřebné konstrukční 

prvky souhlasné orientace sacího a výtlačného hrdla směrem nad pracovní prostor stroje. 

Tím byly zajištěny předpoklady k hydraulickým rázům při nevhocné provozní manipulaci při 

spouštění a odstavování stroje. V současnosti mají procesní a mazané kompresory vstupní 

hrdlo nad pracovním prostorem a výtlačné hrdlo pod rotory. Bezmazné kompresory 

vzduchové jsou konstruovány s obráceným smyslem proudění. Ve skříni jsou dále uložena 

ložiska a ucpávky hřídelů, synchronizační a převodová soukolí. Pracovní prostor se zkládá z 

komůrek mezi zuby obou rotorů a válcovou plochou skříně. Hlavní rotor má zuby 

s vypouklým a většinou nesymetrickým profilem, který je zkonstruován tak, aby při rotaci 

vytvářel nepřetržitou těsnící linii s minimální podélnou i příčnou netěsností mezi sáním a 

výtlakem. Vedlejší rotor má profil vydutý. Stroje s delšími rotory mají větší výkonnost, dobré 

využití pracovního prostoru, ale malou tuhost. Kratší rotory připouštějí vyšší zatížení. 

Obvodová rychlost rotorů závislá na tlakovém poměru, výšce zubů a hustotě stlačovaného 

plynu, bývá 80 až 120 m.s-1. Závity na rotorech nejsou úplné. U hlavního rotoru dosahuje 

úhel natočení zubů 210° u vedlejšího 140°. Šroubové kompresory jsou doplněny systémy 

zajišťujícími regulaci výkonnosti, mazání, chlazení, filtraci nasávaného plynu, tlumení hluku, 

měření a jištění stroje. [5] 

Pracovní postup šroubových kompresorů probíhá ve třech fázích : 

 sání - do komůrky mezi rozbíhající se zuby obou rotorů na sací straně je nasáván plyn,  

 stlačování - po přerušení spojení mezi sacím hrdlem a komůrkami, když zuby přejdou 

přes hranu sacího otvoru, vniká u čelní sací strany do pracovního prostoru následný 

zub spřaženého rotoru,  

 vytlačování - po spojení pracovní komůrky s výtlačným hrdlem je přes výtlačný otvor 

vytlačován téměř všechen plyn z pracovního prostoru.  

Úspory energie u systémů s výrobou stlačeného vzduchu jsou velmi důležité, protože 

energetická spotřeba kompresoru, po dobu jeho životnosti představuje více než 80 % jeho 

nákladů. Na druhou stranu průměrné systémy stlačeného vzduchu potřebují přibližně 10 % 

hodnoty nákladů průmyslově spotřebované elektřiny, v některých případech můžou náklady 

u jednotlivých výrobních závodů dosahovat až 40 % z celkových nákladů za elektřinu. 
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Z těchto důvodů společnosti již několik let pracují na inovaci výroby stlačeného vzduchu a na 

úsporných řešeních pro výrobu stlačeného vzduchu. Zaměření je zejména na účinný 

šroubový element, optimalizace hlavních součásti a snížení všech druhů ztrát, zejména ztrát 

tlakových, mechanických a elektrických. Pro dosažení těchto cílů se využívá nejnovějších 

technologií. Mezi konstrukční vlastnosti snižující spotřebu energie patří použití radiálního 

ventilátoru s plynulou regulací (VSD), vysoce účinných motorů a bezztrátových odvodů 

kondenzátu. Mezi další nejvýraznější možnosti úspor energií, patří integrovaný systém využití 

odpadního tepla a pohon hlavního motoru s řízením otáček (VSD). Během stlačování vzduchu 

vzniká v kompresoru v různých částech velké množství odpadního tepla. Toto teplo se 

získává z různých částí kompresoru, jako jsou šroubové elementy, olejový chladič, 

mezichladič a dochlazovač. Pomocí vestavěného zařízení pro využití odpadního tepla, 

protéká studená voda přes všechny výše uvedené části kompresoru, a tím dochází k předání 

tepla. Voda může dosáhnout teploty až 90 °C a takto může být dále použita. 

Uživateli tím vzniknou další významné úspory nákladů na provoz podniku. Zobrazení 

možností získání odpadního tepla z jednotlivých částí kompresoru, je zobrazeno na obrázku 

5. Tímto technickým řešením, je výrazně nižší spotřeba elektrické energie a zároveň se snižují 

nebezpečné emise oxidu uhličitého. 

 

Obr.5 Využití odpadního tepla [11] 
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Teplo je získáváno ve formě horké vody až o teplotě 90 °C, která je zpětně využitelná, ve 

většině průmyslových odvětví pro ohřev prostorů, teplé užitkové vody a dalších podobných 

aplikací. Nejvíce je však možné využít ta odvětví průmyslu, které pro své postupy vyžadují 

horkou vodu trvale. Mezi typická odvětví průmyslových podniků s požadavkem na horkou 

vodu patří výrobny produkující potravinářské a mléčné výrobky (paření, čištění, sterilizace, 

tavení), dále sem patří papírenský průmysl, textilní průmysl, farmaceutický průmysl, 

rafinérie, chemičky a petrochemičky, elektrárny a sterilní průmyslové prostory. [11] 

4.4. Instalace nového osvětlení 

4.4.1. Výbojková svítidla 

Vysokotlaké výbojky patří mezi nejefektivnější světelné zdroje. Výbojkové světelné zdroje 

bývají vybaveny předřadnými přístroji s integrovaným zapalovačem, nebo s elektronickým 

předřadníkem. Z pohledu regulace osvětlení a dosažitelných úspor energie, byl před 

nedávnem problém s nemožností tyto světlené zdroje stmívat, kupříkladu stmíváním 

halogenidové výbojky se narušuje halogenidový cyklus regenerace a tím se snižuje její 

životnost. V současné době již na trhu existují řešení, která umožňují efektivně stmívat 

halogenidové výbojky o výkonech 200-600 W za pomocí vysokofrekvenčních elektronických 

předřadných přístrojů. U klasických tlumivek lze toho dosáhnout pouze snižováním napětí, 

což má zásadní vliv na životnost světelného zdroje a také podaní barevného vyzařovaného 

světla. Výbojky se optimalizují pro co nejdelší činnost na jedno zapnutí, což je cca 10 hodin 

provozu na jedno zapnutí, jinak dochází k výraznému snížení jejich střední doby života 

světelného zdroje. Krátkodobý provoz společně v kombinaci s častým spínáním osvětlení, 

zkracuje životnost vysokotlakých výbojek. Toto platí nejen pro studený start, ale i pro 

zapalování zahřátých výbojek. Obecně platí pravidlo, že by výbojková svítidla měla být 

nejméně 3 hodiny zapnutá, a následně nejméně 0,5 hodiny vypnutá. 

4.4.2. Nízkotlaké sodíkové výbojky 

Dosahují jednoho z nejvyšších měrných světelných výkonů ze všech vysokotlakých výbojek. 

Patří mezi nejúspornější světelné zdroje ve všeobecném osvětlování, které umožňují barevné 

vidění. Mají velmi malý index podání barev, a proto se využívají v největší míře pro veřejné 

osvětlení a pro osvětlení venkovních a skladovacích prostor, kde se neklade důraz na 
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rozeznávání barev. Dnes je jejich využití spíše sporadické. Životnost se pohybuje okolo 18 

000 hodin. 

4.4.3. Vysokotlaké sodíkové výbojky 

Mají vhodnější index podání barev, než u sodíkových nízkotlakých výbojek v závislosti na 

typu a provedení. V obecné úrovni lze říci, že pokud je lepší podání barev, měrný výkon je 

nižší. Zejména se využívají pro osvětlování pozemních komunikací, venkovních skladovacích 

prostor, k architektonickému nasvětlování objektů. V některých průmyslových objektech je 

povoleno využití sodíkových výbojek i pro osvětlování vnitřních skladovacích prostor. 

Při dodržování provozních podmínek a povoleném kolísání napájecího napětí menším než 5 

%, lze očekávat životnosti výbojek v délce 46 000 hodin. Konce životnosti těchto zdrojů je 

dán postupným nárůstem napětí na výbojce, kdy překročením určitého poměru tohoto 

napětí vzhledem k napájecímu napětí sítě výboj zhasne. Po vychladnutí se výbojka znovu 

zapálí a celý cyklus se opakuje. Opakované zhasínání výbojek je většinou signálem ukončení 

života a výbojku je nutné vyměnit. 

4.4.4. Halogenidové výbojky 

V porovnání s ostatními výbojkami mají velmi dobré podání barev. Halogenidové výbojky 

mají vysoce kvalitní světlo, blížící se dennímu světlu, je ideálním řešením pro aplikace, kde 

klademe vysoký důraz na barevné vlastnosti světla, jakými jsou například nákupní zóny, 

pasáže, sportoviště, výrobní haly a skladovací haly, architektonické osvětlování objektů. 

4.4.5. Zářivková svítidla 

Zářivková svítidla patří k nejrozšířenějším světelným zdrojům. Zářivky patří do skupiny 

nízkotlakých výbojek založených na principu výboje v parách rtuti. Zářivkové světelné zdroje 

musí být vybaveny předřadníkem, závislým na výkonu zářivky. Mimo jeho úlohy při 

zapalování slouží k omezení proudu pro proces výboje. Dříve byly předřadníky realizovány 

tlumivkami, které měly ovšem vyšší spotřebu elektrické energie svítidla o cca 20 %. Dnes se 

již převážně využívají úspornější elektronické předřadníky. Buzení elektronickým 

předřadníkem má řadu výhod, mezi které patří delší životnost trubic, rychlý start bez blikání, 

bezhlučný chod a hlavně mnohem nižší spotřeba elektrické energie. Zářivková svítidla je 
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možné stmívat a tím regulovat výkon na stálou osvětlenost a docílit energetických úspor. Z 

ekonomických důvodů jsou většinou volbou číslo jedna v mnoha oblastech použití. 

Průměrná životnost zářivek při četnosti spínání 8x za 24 hodin je asi 8 000 až 12 000 

provozních hodin, než světelný tok poklesne na 85 %. Zářivky není vhodné často zhasínat a 

rozsvěcet, protože se při startu více opotřebovává emisní vrstva oxidů barya, stroncia a 

vápníku na elektrodách. Typové označení zářivek obsahuje jak označení tvaru a příkonu, tak 

základní popis světelných vlastností.  

Zářivkové osvětlení T8 

Klasická zářivková trubice o průměru 0,026 m s měrným výkonem přibližně 90 lm.W-1, která 

má dobrý index podání barev. Hmotnost jedné zářivkové trubice T8, 36 W je cca 0,251 kg. 

Hmotnost jedné zářivkové trubice T8 58 W je 0,311 kg.  

Zářivkové osvětlení T5 

Modernější provedení zářivkové trubice o průměru 0,016 m s měrným výkonem mírně nad 

100 lm.W-1. Index podání barev je poněkud lepší než u klasické zářivky. Hmotnost jedné 

zářivkové trubice T5 24 W je 0,155 kg. Hmotnost jedné zářivkové trubice T5 39 W je 0,182 

kg. Hmotnost zářivkové trubice T5 54 W je 0,305 kg. 

4.4.6. LED svítidla 

LED svítidla jsou nová, rychle se rozvíjející technologie, ale jejich dosud nízký měrný výkon a 

stále poměrně vysoká pořizovací cena, z nich v současnosti dělá spíše interiérovou a 

designovou záležitost. Jejich dosud hlavní výhodou by mohla být dlouhá životnost, ale tu je 

třeba brát, stejně jako i účinnost, s určitou rezervou, protože výrobci tyto hodnoty uvádějí 

při ideální pracovní teplotě. Důležitým aspektem je problematika odvodu tepla. Při reálné 

vyšší teplotě svítidla, klesá jak účinnost, tak i životnost, která není v praxi doposud zcela 

ověřená. Díky rychlému vývoji technologií v oblasti LED, se lze dnes stále častěji setkat se 

světelným zdrojem postaveným na bázi High Power LED neboli vysoce výkonných LED 

diodách. Za High Power LED lze považovat diody, jejichž výkon odpovídá 0,5 W a více, 

přičemž nejvýkonnější mají výkon kolem 5 W. Jejich největší předností, je vysoký světelný 

výkon soustředěný na malou plochu, takže skládáním těchto diod do různých tvarů lze v 
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osvětlování dosáhnout velmi dobrých výsledků. High Power LED však při provozu generují 

poměrně hodně tepla a tak musí být dodatečně chlazeny, proto jsou často jejich součástí 

hliníkové chladiče, které mají za úkol odvádět teplo na opačnou stranu, než svítí světelný 

kužel. V současnosti dochází k rozvoji technologie OLED. Nedostatek v oblasti současné vyšší 

ceny pořízení, by mohl s postupně levnější výrobou odpadnout a svítidla LED by se stala 

atraktivním a cenově výhodným řešením. 

Výhody LED 

• produkují více světla na watt energie než žárovky, což je užitečné zejména v 

mobilních zařízeních napájených bateriemi, či v úsporných zařízeních, 

• mohou vyzářit světlo v požadované barvě bez použití barevných filtrů, 

• v zařízeních, kde potřebujeme funkci stmívání, nemění svou barvu při snížení 

napájecího proudu, 

• nevyzařují ultrafialové ani infračervené záření, 

• mají extrémně dlouhou předpokládanou životnost, která se pohybuje v desítkách až 

stovkách tisíc provozních hodin, 

• jsou velice malé a snadno mohou být osazeny do přenosných zařízení, 

• jsou odolné vůči nárazům a vibracím, 

• jsou ideální na použití v zařízeních, kde dochází k častému vypínání a zapínání, 

• velmi rychle se rozsvítí - typický červený LED indikátor se rozsvítí v řádu mikrosekund, 

LED používané v telekomunikačních zařízeních mohou mít tyto doby i mnohonásobně 

kratší, 

• na rozdíl od zářivek neobsahuji rtuť. 

Nevýhody LED 

• mnohem vyšší pořizovací náklady než tradiční světelné zdroje, 

• jejich výkonnost velmi závisí na okolní teplotě prostředí, při přehřátí dochází k 

destrukci polovodičového přechodu, v případech vyšších teplot je proto 

bezpodmínečně nutné zajistit dodatečné chlazení. Z vlastností polovodičových 
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přechodů vyplývá, že pro dosažení proklamované délky života nesmí teplota 

přesáhnout přibližně 55 °C, což je velmi nízká, v praxi jen obtížně dosažitelná 

hodnota, 

• světlo z bílých LED může zkreslovat barvy, nemusí splňovat požadavek ČSN EN 12461-1, 

na index barevného podání. 

4.4.7. Požadavky na osvětlení 

Umělé osvětlení se dělí na celkové - rovnoměrné osvětlení prostoru bez ohledu na zvláštní 

místní požadavky, odstupňované - v části prostoru zesílené na vyšší intenzitu, obvykle v 

místě pracovního prostoru, místní - osvětlení podle zrakového úkolu, které doplňuje celkové 

osvětlení a lze jej samostatně ovládat a nouzové - určené pro použití v případě poruchy 

normálního osvětlení. 

Požadavky na osvětlení pracovních prostorů udává ČSN EN 12464-1. Základní veličinou pro 

hodnocení osvětlení je intenzita osvětlení, nazývaná též osvětlenost, udávaná v jednotce lux. 

Hodnocení umělého osvětlení pro účely dodržení hygienických předpisů se provádí veličinou 

zvanou udržovaná osvětlenost, což je průměrná hodnota osvětlenosti, pod kterou nesmí 

osvětlenost poklesnout v okamžiku provedení naplánované údržby, obvykle očištění zdroje, 

obnova vnitřních povrchů prostoru, výměna zdroje. Udržovaná osvětlenost se hodnotí v 

úrovni srovnávací roviny, což je rovina na které obvykle probíhá pracovní úkol. Tato rovina 

může mít různou orientaci a sklon, nejčastěji se používá horizontální rovina na podlaze, nebo 

ve výšce 0,85 m. Požadované hodnoty jsou uvedeny v ČSN EN 12464-1. Udržovaná 

osvětlenost se posuzuje jak v místě zrakového úkolu, tak také v bezprostředním okolí úkolu, 

které je tvořeno pásem o šířce nejméně 0,5 m okolo místa zrakového úkolu, ale pouze uvnitř 

zorného pole. Osvětlení místa zrakového úkolu musí být co nejrovnoměrnější.  
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5. Hodnocení investic do energeticky úsporných opatření 

Mezi investice do energetiky se řadí jak projekty související s výrobou a spotřebou elektrické 

energie, tak i projekty ve výrobě a spotřebě tepla.   

V teoretické části, která se zabývá hodnocením efektivnosti investičních projektů, bylo 

uvedeno, že se hodnotí peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, ale v 

rámci této DP nejsou přímo hodnoceny peněžní příjmy, ale přínosy z dosažené investice, 

které vyjadřují uspořené náklady. Vyhodnocení přínosů bylo provedeno u třech vybraných 

opatření, které byly zvoleny s ohledem na aktuální potřeby závodu. Vzhledem 

k dostatečnému množství finančních prostředků, lze předpokládat, že v případě dosažení 

kratší návratnosti než je životnost konkrétních zařízení, bude schválena jejich realizace. Tyto 

vybrané projekty zároveň navazují na trvale udržitelný rozvoj závodu v oblasti snižování 

spotřeb energií a mají za cíl snížit tzv. uhlíkovou stopu. 

5.1. Izolace potrubí a armatur rozvodů páry 

Každá tepelná síť je zdrojem tepelných ztrát. Ztráty je možné určit buď měřením, nebo 

výpočtem. Metod pro provozní zjišťování tepelných ztrát potrubí měřením, existuje několik 

(např. Schmidtova metoda, kalorimetrická bilanční metoda), ale většinou je zapotřebí 

stanovit různé korekční součinitele nebo realizovat měření na delším úseku potrubní trasy s 

dobrou izolací a také přesně ocejchovaná měřidla, aby byl jednoznačně měřitelný rozdíl 

teplot vstupujícího a vystupujícího média, přičemž je nezbytností objemové měření průtoku. 

Po přihlédnutí k těmto skutečnostem, není účelné v podmínkách potrubních systémů, tyto 

metody aplikovat. Z tohoto důvodu je použita výpočtová metoda s tím, že pro dosažení co 

největší přesnosti a věrohodnosti dosažených výsledků, se využije experimentálních údajů 

naměřených teplot potrubí a okolního prostředí, rozměrů potrubí a tlouštěk izolací, 

získaných přímo z konkrétních míst vnitřních rozvodů tepla, ve kterých se tepelné ztráty 

určují. 

Tepelné ztráty se tedy určí v 8 vytipovaných uzlech vnitřních a venkovních rozvodů páry. 

Nejprve se zmapují tepelné ztráty na potrubích se stávající tepelnou izolací, následně budou 

určeny ztráty tepla ve stejných uzlech tepelné sítě po rekonstrukci její tepelné izolace. 

Hlavním cílem je vyčíslení dosažených úspor tepla, na základě porovnání tepelných ztrát 

daných délek potrubí, před a po výměně izolací, ve zvolených uzlech rozvodů tepla. 
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Na výměně tepla mezi proudícím médiem v potrubí a jeho okolím se podílejí tři způsoby 

přenosu tepla. Pokud teplota média je vyšší než teplota okolního prostředí, pak na vnitřní 

straně potrubí dochází k přenosu tepla z proudícího média do stěny potrubí konvekcí, stěnou 

se teplo šíří vedením a na vnější straně se teplo z povrchu potrubí přenáší do okolního 

prostředí konvekcí a radiací. Proces šíření tepla, kdy současně probíhá přestup tepla z 

teplejší tekutiny do stěny, vedení tepla stěnou a přestup tepla ze stěny do chladnější 

tekutiny, nazýváme prostupem tepla [8]. 

Pro určení množství tepla, které projde stěnou potrubí a tepelnou izolací, z teplejšího 

proudícího média do chladnějšího okolního prostředí, lze předpokládat, že se jedná o 

ustálený přenos tepla, že se teplo šíří jen v radiálním směru, délka potrubí je mnohem větší 

než jeho průměr, materiál potrubí považujeme za izotropní a součinitel tepelné vodivosti 

materiálu je pro dané podmínky konstantou. Takto formulovaný problém vede na řešení 

diferenciální rovnice vedení tepla pro jednorozměrnou válcovou stěnu. Pro výpočet 

tepelných ztrát potrubí, je nezbytná znalost teploty okolního vzduchu a rovněž teploty 

vnějšího povrchu potrubí. Tyto parametry byly získány experimentálně přímým proměřením 

v podmínkách vnitřních rozvodů tepla. Vlastní potrubí je považováno za hladkou válcovou 

plochu a výpočet zanedbává vedení tepla ochranným plechem, kterým je izolace zakryta. V 

úvahu se bere pouze jeho emisivita povrchu. Vstupními údaji do výpočtu ztrát jsou vnější 

průměr trubky a tloušťka izolace. Tyto veličiny se získaly přímým odměřením na každém ze 

sledovaných potrubí, stejně jako teplota okolního vzduchu v jednotlivých měřících místech 

rozvodů tepla viz tabulka 2. 

Tab.2 Specifikace měřicích míst rozvodů tepla 

 

1 Rozvody páry pro dílny pára vodorovné uhlíková ocel

2 Rozvody páry pro stáčírnu pára svislé uhlíková ocel

3 Kotelna - odvodnění rozdělovačů pára vodorovné uhlíková ocel

4 Varna - teplovodní hospodářství pára vodorovné nerez ocel

5 Varna - rozvody v šachtách pára svislé uhlíková ocel

6 Varna - ohřev výměníku pára vodorovné uhlíková ocel

7 Varna - rozdělovač pro laboratoř pára vodorovné uhlíková ocel

8 Varna - přívod páry pára vodorovné uhlíková ocel

materiál  

potrubí

měřicí 

místo
lokalita, trasa rozvodu

druh proudicího 

média

orientace 

potrubí
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Hodnocení dosažených úspor na základě porovnání nákladů na provoz izolace tepelného 

zařízení před a po její rekonstrukci předpokládá znalost následujících parametrů: 

 doby provozování zařízení, za kterou budeme náklady určovat, 

 střední reálné ceny tepla za posuzované období, 

 vypočtených hodnot měrných tepelných ztrát daného zařízení před a po výměně 

izolací 

Náklady na tepelné ztráty vypočteme vyčíslením následujícího vzorce v tabulce 4: 

Nq = 0,0000864 . q . Ce .           (1) 

Nq - provozní náklady izolovaného zařízení v daném období τ *Kč.m-1] 

q - měrná ztráta tepla provozovaného zařízení [W.m-1] 

Ce - střední cena za tepelnou energii v průběhu hodnoceného období *Kč.GJ-1] 

τ - počet dní sledovaného období *dny+ 

0,0000864 - konstanta, která vyplyne z přepočtu jednotek [W = J.s-1] 

V průběhu měření tepelných ztrát, se zjišťovaly v měřených místech i rozměry potrubí, vnější 

průměry trubek a v případě izolovaných potrubí i vnější průměry izolací. Kromě volby 

izolačního materiálu vhodného pro danou aplikaci je důležité správně navrhnout 

ekonomickou tloušťku izolace. Větší tloušťka izolace snižuje tepelné ztráty, a tím i s nimi 

spojené náklady, zároveň však zvyšuje cenu izolačního systému. Cena izolace není lineární 

funkcí tloušťky izolace, při silnější izolaci se cena izolačního systému zvyšuje rychleji než 

snižování nákladů na tepelné ztráty, které graficky znázorňuje obrázek 6. Nejhospodárnější 

tloušťka izolace je taková, kdy je součet nákladů na tepelné ztráty a ceny izolace za dané 

časové období nejnižší. [15] Shrnutí získaných údajů je provedeno v tabulce 3.  
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Obr.6 Náklady na izolace [15] 

Tab.3 Technické parametry měřených potrubí před a po rekonstrukci izolace 

 

Vyčíslení tepelných ztrát v určených uzlech vnitřních a venkovních rozvodů tepla, s 

respektováním naměřených údajů, bylo určeno na základě tabulek a výpočtů pro stanovení 

tepelných ztrát potrubí s izolací kruhového průřezu. [19] Stanovení nákladů na tepelné ztráty 

potrubí, bylo provedeno podle vzorce (1) popsaného výše. Výsledné hodnoty vypočtených 

jednotlivých veličin jsou shrnuty v tabulce 4. 

měřicí vnější Ø tl. stěny vnitřní Ø druh izolace tloušťka druh izolace tloušťka

místo trubky (měř.)  trubky (tab.) trubky (výp.) a opláštění izolace a opláštění izolace

[mm] [mm] [mm] potrubí  [mm] potrubí  [mm]

1 219 6,0 207 min.vlna+cement 35 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 80

2 70 3,0 64 poškozená izolace 20 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 60

3 22 2,5 17 poškozená izolace 20 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 50

4 57 2,0 53 poškozená izolace 20 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 50

5 159 4,5 150 poškozená izolace 20 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 60

6 18 2,5 13 poškozená izolace 20 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 50

7 32 2,5 27 poškozená izolace 20 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 50

8 159 4,5 150 min.vlna+pozink.plech 75 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 100

před rekonstrukcí po rekonstrukci
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Tab.4 Tepelné ztráty a dosažitelné úspory nákladů 

 

Celková úspora nákladů při realizaci výměny izolací potrubních rozvodů páry, v rozsahu 

definovaných potrubí, je hodnoceno částkou 70767,- Kč. 

Náklady na izolace parního potrubí s použitím minerální vaty a oplechování pozinkovaným 

plechem, byly určeny na základě orientačních cenových nabídek od dodavatelů, které se 

specializují na instalace nových izolací a zároveň zohledňují podmínky pro bezpečné 

provedení izolací v požadované kvalitě. Izolace, budou provedeny tak, aby splňovaly 

požadavky na maximální povrchovou teplotu, která bude nižší než 40 °C. Jednotlivé cenové 

položky jsou doplněny ke specifikovaným úsekům v tabulce 5. 

Tab.5 Celkové náklady na rekonstrukci izolací 

 

Izolace musí být navrženy a instalovány vhodným způsobem, aby byla zajištěna jejich 

spolehlivá funkce při provozu s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky provozů. 

Tyto požadavky, by měly být plněny při běžné údržbě, po dobu ekonomicky přiměřené 

životnosti, za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů. Izolace musí udržet 

technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, tedy po dobu, kdy 

1 2 3 4 5 6 7 8

délka potrubí [m] 3 21 10 54 12 14 2 28 144

sledované období (počet dní v roce) [dny] 250 250 250 250 250 250 250 250 2 000

cena za jednotku tepelné energie [Kč/GJ] 248 248 248 248 248 248 248 248 1 984

tepelné ztráty 1m potrubí před reko [W/m] 75 145 159 96 346 109 142 83 1 154

tepelné ztráty 1m potrubí po reko [W/m] 34 40 28 32 74 21 22 34 284

úspora tepelných ztrát 1m potrubí [W/m] 41 105 131 64 272 87 120 49 870

úspora tepelných ztrát celé délky potrubí [W] 140 2 212 1 312 3 452 3 261 1 221 240 1 372 13 211

úspora tepelných ztrát 1m potrubí za sled.období [GJ/m] 1 2 3 1 6 2 3 1 19

úspora tepelných ztrát celé délky potrubí za sl.období [GJ] 3 47 28 74 70 26 5 29 283

náklady na tepelné ztráty 1m před reko za sl.období  [Kč/m] 402 777 850 514 1 853 581 760 445 6 182

náklady na tepelné ztráty 1m po reko za sled.období  [Kč/m] 181 212 148 172 398 114 117 182 1 524

úspora nákladů na 1m potrubí za sled.období [Kč/m] 221 564 703 342 1 456 467 643 262 4 658

úspora nákladů na celou délku potrubí za sled.období [Kč] 751 11 852 7 026 18 491 17 471 6 542 1 285 7 350 70 767

Měřící místo
Parní rozvody

v
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pro páru

měřicí vnější Ø tl. stěny délka druh izolace tloušťka Náklady Náklady

místo trubky (měř.)  trubky (tab.) potrubí a opláštění izolace na jednotku na izolace

[mm] [mm] [m] potrubí  [mm]  *Kč/m+  *Kč+

1 219 6,0 3 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 80 1 540 5 236

2 70 3,0 21 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 60 820 17 220

3 22 2,5 10 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 50 345 3 450

4 57 2,0 54 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 50 965 52 110

5 159 4,5 12 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 60 1 330 15 960

6 18 2,5 14 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 50 1 050 14 700

7 32 2,5 2 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 50 638 1 276

8 159 4,5 28 skelná vata Isover ML3+pozink.plech 100 1 430 40 040

149 992Celkové náklady na rekonstrukci izolací
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budou ukazatele vlastností udržovány na slučitelné úrovni se splněním daných požadavků na 

jejich kvalitu. Životnost izolací, konkrétně minerální vlny a oplechování nelze jednoznačně 

určit, ale dá se odvodit jako celek s ohledem na životnost potrubních rozvodů a byla určena 

na dobu 15 let a požadovaná výnosnost je 7,5 %. 

Hodnocení metodou čisté současné hodnoty můžeme vyjádřit: 

  K
i

PnČSH
n

n

n





 )1(

1

1        (2)
 

ČSH čistá současná hodnota 

P1,2,3 peněžní přínos z investice v jednotlivých letech její životnosti 

i požadovaná výnosnost (úroková míra vyjádřená koeficientem) 

N doba životnosti 

K kapitálový výdaj 

n jednotlivá léta životnosti 

 

Po dosazení do vzorce (2), pro jednotlivé roky životnosti, budou určeny peněžní výdaje a 

peněžní přínosy od začátku pořízení investice viz tabulka 6 a obrázek 7. 

Tab.6 Peněžní výdaje a peněžní přínosy 

 

 

Rok Výdaj v Kč Odúročitel
Diskontovaný kapitálový 

výdaj v Kč

1 149 992 0,930 139 527

∑ 149 992 139 527

Rok Příjem v Kč Odúročitel
Diskontovaný peněžní 

příjem v Kč

1 70 767 0,930 65 830

2 70 767 0,865 61 237

3 70 767 0,805 56 965

4 70 767 0,749 52 990

5 70 767 0,697 49 293

6 70 767 0,648 45 854

7 70 767 0,603 42 655
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Obr.7 Diskontovaný peněžní přínos v jednotlivých letech 

ČSH = 624 669 – 139 527 = 485 142,- Kč 

Rozdílem diskontovaného peněžního přínosu a diskontovaných kapitálových výdajů v 

jednotlivých letech, dostaneme čistou současnou hodnotu, která je kladná a tudíž pro podnik 

přijatelná. 

Diskontovaná doba návratnosti vložených investic je 2,3 let. 

Rok Příjem v Kč Odúročitel
Diskontovaný peněžní 

příjem v Kč

8 70 767 0,561 39 679

9 70 767 0,522 36 911

10 70 767 0,485 34 336

11 70 767 0,451 31 940

12 70 767 0,420 29 712

13 70 767 0,391 27 639

14 70 767 0,363 25 711

15 70 767 0,338 23 917

∑ 1 061 505 624 669
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5.2. Kompresor pro výrobu stlačeného vzduchu s využitím 

odpadního tepla 

Stlačený vzduch je důležitou součástí většiny technologických procesů. Jeho výroba je 

z termodynamické podstaty energeticky velice náročná. Základem výroby stlačeného 

vzduchu je vlastní kompresor, jehož správný výběr a instalace má podstatný vliv na 

konečnou výši investičních a provozních nákladů.  

Ve většině případů dochází při výběru kompresorů, ke dvěma základním situacím. První 

situace nastává v případě, kdy není instalován žádný kompresor na výrobu stlačeného 

vzduchu, ale technologie stlačený vzduch vyžaduje. Druhým typem je situace, kdy zařízení 

pro výrobu stlačeného vzduchu je instalováno, ale zvažuje se o jejich obnově nebo rozšíření.   

V prvním případě, se vychází z požadavků technologie a mělo by být zřejmé, jaký tlak, 

množství a kvalita je potřeba ke spolehlivému a bezpečnému provozu technologie. 

V závislosti na typu výroby a současnosti chodu jednotlivých technologií se stanovuje celková 

očekávaná spotřeba stlačeného vzduchu. Následně se vybere nejvhodnější typ kompresoru 

nebo sestavu kompresorů a s ohledem na předpokládaný charakter spotřeby v jednotlivých 

směnách a rovněž typ regulace. Tento způsob výběru kompresorů je založen na 

předpokladech a očekáváních a tím může být zatížen velkou chybou. V tomto případě lze 

pouze teoreticky odhadnout spotřebu elektrické energie, která je jistě jedním z důležitých 

parametrů výroby stlačeného vzduchu. [12] 

U druhé uvedené situace, pro kterou bude proveden modelový návrh, je vhodné zvolit 

tradičně používaný způsob měření průtoku stlačeného vzduchu ve výtlačném potrubí. 

Měření lze provést několika metodami. Společným rysem všech těchto metod je vložení 

měřícího zařízení přímo do potrubí. Tato měření vždy vyžadují zásah do potrubí a nelze je 

provádět u malých průměrů potrubí. Výsledkem je v mnoha případech téměř přesný graf 

průběhu spotřeby stlačeného vzduchu a u některých metodik měření i průběh tlaku. 

Rozhodnutí o výběru kompresorů a způsobu jejich regulace pak opět záleží jen na exaktních 

zkušenostech výrobců kompresorů. Ani tento způsob výběru kompresorů však neumožňuje 

analyzovat výběr z hlediska reálné spotřeby elektrické energie, ani nenabízí informaci o tom, 

jaké budou náklady na vyrobený stlačený vzduch, vzhledem ke spotřebě elektrické energie. 

Jednodušším a dnes ve větší míře využívaným řešením na jednoduchém principu, je odvození 
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skutečnosti, že kompresor stlačující vzduch, spotřebovává elektrickou energii. Čím větší 

množství vzduchu kompresor nasává a stlačuje, tím spotřebuje energie více a naopak. 

Instalované měřící zařízení zaznamenává v reálném čase změny hodnoty elektrického proudu 

na přívodním kabelu k měřenému kompresoru. Současně je změřen příkon kompresoru. 

Výpočtový program vyhodnotí průběh proudu, příkon a zadanou výkonnost měřeného 

kompresoru. Vytvoří graf průběhu spotřeby stlačeného vzduchu a spočítá, kolik elektrické 

energie se spotřebovalo. Výpočtovému programu se následně zadají hodnoty o 

předpokládaných kompresorech, kterými chceme nahradit nebo doplnit stávající instalaci a 

ten spočítá, jaká bude celková spotřeba elektrické energie, upozorní na případný nedostatek 

ve výkonnosti měřených kompresorů a vyčíslí možné energetické úspory. [12] 

Měřením spotřeby stlačeného vzduchu na obrázku 8, v jednotlivých dnech týdne, bylo 

ověřeno, že nejvhodnější parametry kompresoru budou následující: 

 příkon elektrické energie kompresoru 132 kW, 

 množství vyrobeného vzduchu 1300 Nm3/h při přetlaku 7 bar, 

 plynulá regulace výkonu pomocí frekvenčního měniče (VSD), 

 integrované zařízení pro využití odpadního tepla. 

 

Obr.8 Odběry stlačeného vzduchu 
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Kompresor bude dále vybaven primárně uzavřeným okruhem chlazení, který umožňuje 

využití tepla, vznikajícího při výrobě stlačeného vzduchu a bude oddělen montáží přídavného 

izolačního deskového výměníku. Tím bude zajištěn oddělený dvoustupňový režim ohřevu 

vody, která bude využita jako teplá užitková voda pro sociální zázemí závodu. Dvoustupňový 

okruh je zobrazen na obrázku 9. 

 

Obr.9 Dvoustupňový režim ohřevu vody 

Na výstupním potrubí oteplené vody pro teplou užitkovou vodu, bude napojen izolovaný 

sběrný zásobník, který umožní krýt výkyvy mezi odběrem a výrobou teplé vody. V případě 

nedostatku teplé vody bude automaticky aktivován záložní (původní) systém ohřevu vody.  

Regulace výkonu bude zajištěna nadřazeným řídicím systémem optimalizovaným pro provoz 

kompresorových stanic. Systém umožňuje nejen řízení navrhovaného kompresoru, ale bude 

umožňovat ovládání i ostatních kompresorů či kompresorových stanic. Princip regulace je 

založen na tom, že řídicí systém, přijímá signály od jednotlivých kompresorů a dalších 

zařízení s cílem optimalizovat provoz systému kompresorů v návaznosti na zadaných 

požadavcích. Zároveň bude umožněno v případě potřeby, přímé lokální řízení z ovládacího 

panelu kompresoru. V externím (dálkovém) režimu řízení, systém eviduje základní provozní 

parametry kompresoru, případná alarmová hlášení, vyhodnocuje provozní hodiny a ovládá 

jednotlivé kompresory tak, aby stanice zajistila plynulou dodávku stlačeného vzduchu s 

potřebným provozním tlakem s co nejmenšími energetickými nároky. Grafické znázornění 
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ovládání kompresoru je na obrázku 10. Jednotlivé parametry jsou zadávány pomocí panelu 

receptur, které slouží k uchování sad parametrů zejména pro zapínání a vypínání 

kompresoru a je možné je upravovat v servisním režimu. 

 

Obr.10 Dálkové ovládání kompresoru 

Jednotlivé funkční prvky umožňují: 

A - přepínač ovládání zatížení Místně/Dálkově, 

B - zobrazovací režim ovládání kompresoru, 

C - přepínání ovládání zatížení Ruka/Recept, 

D - přepínání zapnutí a vypnutí kompresoru, 

E - zobrazování počtu možných zapnutí, 

F - navýšení počtu zbývajících startů, 

G - zobrazování celkového počtu provozních hodin v režimu chod, 

H - zobrazování celkového počtu provozních hodin v režimu zatíženo. 

Investiční náklady na instalaci kompresoru pro výrobu stlačeného vzduchu, byly zjištěny 

referenční poptávkou a jsou stanoveny ve výši 3300000 Kč.  

Spotřeba elektrické energie stávajícího kompresoru je 355000 kWh při 3400 provozních 

hodinách za rok. Dosahované úspory elektrické energie se budou pohybovat na úrovni o 15 
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% nižší než stávající roční spotřeba. Přepočtem na absolutní hodnotu se jedná o úsporu 

53250 kWh/rok. Další úspora bude dosažena ve spotřebě vody a jejím ohřevu. Průměrně 

dosažitelný výkon z rekuperace tepla je 70 kW, což odpovídá 0,252 GJ, při ročním provozu 

4200 hodin, je to 1058 GJ/rok. Průtok chladící/ohřáté vody, která bude dále využita je 1,2 

m3/hod., při ročním provozu 3400 hodin, je to úspora 4080m3/rok. Celková dosažitelná 

finanční úspora je zaznamenána v tabulce 7.   

Tab.7 Celkový peněžní přínos instalací kompresoru 

 

 

Životnost kompresoru se uvádí v provozních hodinách a je určena na 50000 hodin. Při ročním 

provozu 4200 hodin, je to 12 let. Požadovaná výnosnost je 7,5 %. 

Hodnocení metodou čisté současné hodnoty můžeme vyjádřit: 
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      (3) 

ČSH čistá současná hodnota 

P1,2,3 peněžní přínos z investice v jednotlivých letech její životnosti 

i požadovaná výnosnost (úroková míra vyjádřená koeficientem) 

N doba životnosti 

K kapitálový výdaj 

n jednotlivá léta životnosti 

Po dosazení do vzorce (3), pro jednotlivé roky životnosti, budou určeny peněžní výdaje a 

peněžní přínosy od začátku pořízení investice viz tabulka 8 a obrázek 11. 

úspora úspora úspora Cena Cena Cena úspora

kWh GJ m3 Kč/kWh Kč/GJ Kč/m3 Kč

el.en 53250 2,50 133 125

teplo 1058 248 262 384

voda 4080 34,40 140 352

535 861Celková úspora
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Tab.8 Peněžní výdaje a peněžní přínosy 

 

 

Obr.11 Diskontovaný peněžní přínos v jednotlivých letech 

ČSH = 4 145 034 – 3 069 767 = 1 075 267,- Kč 

Rok Výdaj v Kč Odúročitel
Diskontovaný kapitálový 

výdaj v Kč

1 3 300 000 0,930 3 069 767

∑ 3 300 000 3 069 767

Rok Příjem v Kč Odúročitel
Diskontovaný peněžní 

příjem v Kč

1 535 861 0,930 498 475

2 535 861 0,865 463 698

3 535 861 0,805 431 347

4 535 861 0,749 401 253

5 535 861 0,697 373 259

6 535 861 0,648 347 217

7 535 861 0,603 322 993

8 535 861 0,561 300 458

9 535 861 0,522 279 496

10 535 861 0,485 259 997

11 535 861 0,451 241 857

12 535 861 0,420 224 983

∑ 6 430 332 4 145 034
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Rozdílem diskontovaného peněžního přínosu a diskontovaných kapitálových výdajů v 

jednotlivých letech, dostaneme čistou současnou hodnotu, která je kladná a tudíž pro podnik 

přijatelná, nicméně dalším hlavním benefitem, je zajištění efektivní výroby stlačeného 

vzduchu, po celou dobu životnosti zařízení. 

Diskontovaná doba návratnosti vložených investic je 7,8 let. 

5.3. Venkovní osvětlení 

Veřejné a venkovní osvětlení je nedílnou součástí nočního života. Jeho funkce je důležitá 

nejen v rámci bezpečnosti silničního provozu, ale i vzhledem ke snížení kriminální činnosti. 

Požadavky na venkovní osvětlení jsou dány ČSN EN 13201-2 (Osvětlení pozemních 

komunikací) a požadavky na venkovní pracovní prostory řeší ČSN EN 12464-2. U venkovního 

osvětlení se požadavky na úroveň osvětlení vyjadřují v jasech, tedy v množství odraženého 

světla od osvětlovaného povrchu. 

Osvětlení jako každé složitější technické zařízení musí být udržováno. Tím spíše, že se jedná o 

vyhrazené technické zařízení. Od roku 1995 platí technická norma ČSN 33 2000-1 a článek 

13N6.2, ve kterém je stanoveno, že elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována a 

udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy 

požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem. 

LED průmyslové osvětlení je nejkomplexnější a nejspolehlivější zařízení pro náhradu 

tradičních sodíkových, rtuťových, halogenidových a směsových výbojek. 

Mezi hlavní výhody průmyslového osvětlení patří: 

 vysoká úspora energie, 

 vysoká životnost, 

 nízký útlum svítivosti, 

 výborné podání barev, 

 bezúdržbový provoz. 

Výhody veřejného LED osvětlení: 

 dlouhá životnost až 50 tis. hodin svícení,  
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 minimální údržba - žádné výměny výbojek, zapalovačů a tlumivek, 

 úspora energie ve srovnání s halogenovými výbojkami, 

 různá provedení velikosti, výkonu, příkonu, sv. toku, počtu LED diod, 

 světelný zdroj neobsahuje žádné škodlivé látky, 

 LED neprodukují UV záření a nepřitahují hmyz, 

 produkují minimum světelného smogu ve srovnání s běžnými svítidly veřejného 

osvětlení, 

 plný světelný výkon ihned po rozsvícení, 

 rezistence proti kolísavosti napětí v síti - nemají stroboskopický efekt, 

 jednoduchá instalace na stávající sloupy veřejného osvětlení. 

Venkovní osvětlení je osazeno většinou svítidly s halogenidovými zdroji o příkonech 400 W, 

250 W, 150 W, 70 W a několika svítidly větších příkonů 2000 W, 1000 W. Venkovní osvětlení 

je řízeno soumrakovým snímačem. Svítidla jsou umístěna na stožárech, nebo na výložnících z 

fasád jednotlivých objektů.  

Varianta rekonstrukce venkovního osvětlení počítá se zachováním stávajících svítidel s 

příkonem 1000 W a výše. Ostatní svítidla by byla nahrazena LED směrovými svítidly 

především o příkonu 50 W. U objektu stáčírny RB2 bude demontováno 6 ks reflektorů o 

příkonech 400 W. Součástí venkovních osvětlení je i osvětlení expedice haly RB2. Pro případ 

rozdělení rekonstrukce na etapy a jednodušší plánování, jsou uvedeny přehledy odhadů 

rekonstrukce venkovního osvětlení rozděleně. U venkovní expedice RB2 je uvažováno se 

zářivkovými svítidly z důvodu dosažení požadovaných hygienických limitů a snadné údržby. 

Provozní doba osvětlení RB2 expedice činí cca 6000 hodin ročně. V okolí areálu předčistírny 

odpadních vod by se jednak zrušilo několik svítidel a nainstalovali by se svítidla LED 

všesměrová. U některých svítidel umístěných na fasádách skladů by bylo možné provést 

demontáž výložníků a provést montáž svítidel přímo na fasádu. Navrhované typy svítidel pro 

venkovní osvětlení jsou LED a v části osvětlení předčištění odpadních vod je uvažováno také s 

LED svítidly. Jednotlivé typové řady jsou zobrazeny na obrázku 12. Pro výpočet budeme 

počítat s životností svítidel 50000 hodin.  
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Obr.12 Typy LED svítidel 

Seznam jednotlivých svítidel určených k výměně, jejich příkon, provozní hodiny a počet před 

a po rekonstrukci je rozdělen v následující tabulce 9. 
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Tab.9 Seznam svítidel a jejich parametrů 

 

Z přiloženého seznamu jsme rozdílem spotřeby před rekonstrukcí 206467 kWh a spotřebou 

po rekonstrukci 42409 kWh, vypočetli celkovou úsporu 164058 kWh, při ceně 2,50 Kč/kWh, 

je to celková roční úspora 410145 Kč. 

Investiční náklady na rekonstrukci osvětlení, byly zjištěny referenční poptávkou a jsou 

stanoveny ve výši 2608527 Kč.  

Váženým průměrem byly určeny průměrné provozní hodiny ve výši 3800 hodin, které při 

životnosti 50000 hodin, určují délku životnosti osvětlení po dobu 13 let. Požadovaná 

výnosnost je 7,5 %. 

Umístění svítidel 
Počet 

(ks)

Výkon 1 

sv. (W)

Celkový 

výkon (W)

Provozní 

hodiny 

(hod/rok)

Roční 

spotřeba 

(kWh)

Počet 

(ks)

Výkon 1 

sv. (W)

Celkový 

výkon (W)

Provozní 

hodiny 

(hod/rok)

Roční 

spotřeba 

(kWh)

Typ 

svítidla

Sladovna - střecha 8 2000 16000 1600 25 600 0 0 0 1600 0 -

Průjezd pod sladovnou 8 250 2000 3000 6 000 8 60 480 3000 1 440 A

Reflektor objezd sl. 0 0 0 0 0 3 100 300 4000 1 200 B4

Světlo k polím 1 100 100 4000 400 1 50 50 4000 200 B3

Světlo nad z.vchodem 1 60 60 1000 60 1 10 10 1000 10 C

Splávky nad vchodem 1 200 200 500 100 1 10 10 500 5 C

Silo od kolejí 2 250 500 4000 2 000 2 60 120 4000 480 A

Průjezd pod jímání CO2 4 250 1000 4000 4 000 4 60 240 4000 960 A

CKT II nad tankama+mezi tankama 12 250 3000 100 300 12 30 360 100 36 D

CKT I nad tankama 15 250 3750 100 375 15 30 450 100 45 D

schodiště 2 250 500 100 50 2 10 20 100 2 C

lávky 0 0 0 0 0 3 10 30 2000 60 C

Vedle CKT II v rohu nahoře 0 0 0 0 0 2 110 220 2000 440 B1

PT nad tankama 10 250 2500 100 250 10 30 300 100 30 C

KEG od kolejí 6 250 1500 4000 6 000 6 60 360 4000 1 440 A

KEG od kolejí reflektor 1 1 000 1 000 2 000 2 000 1 110 110 2 000 220 B1

KEG od AD. Budovy 10 400 4 000 4 000 16 000 10 120 1 200 4 000 4 800 A1

Strojovna - střecha u kondenzátorů 0 0 0 0 0 3 30 90 500 45 D

Průjezd pod varnou 4 250 1 000 4 000 4 000 4 60 240 4 000 960 A

Varna od polí 2 1 500 3 000 4 000 12 000 0 0 0 4 000 0 -

Mlátárna 3 250 750 4 000 3 000 3 60 180 4 000 720 A

Hl. trafo + kotelna 3 250 750 4 000 3 000 3 60 180 4 000 720 A

Hl. trafo + kotelna na dveřmi 2 60 120 500 60 2 10 20 500 10 C

Kabelový most na RB1 2 250 500 4 000 2 000 2 50 100 4 000 400 A

RB1 od kolejí 8 400 3 200 4 000 12 800 8 60 480 4 000 1 920 A1

RB1 od investic 12 250 3 000 4 000 12 000 12 60 720 4 000 2 880 A

RB1 od investic 3 400 1 200 4 000 4 800 3 60 180 4 000 720 B2

Pěší průchod 12 72 864 3 000 2 592 12 48 576 3 000 1 728 F

Pěší průchod I 1 60 60 3 000 180 1 10 10 3 000 30 C

RB2 od kolejí 8 70 560 1 000 560 8 44 352 1 000 352 A4

RB2 od kolejí 5 150 750 4 000 3 000 5 44 220 4 000 880 A2

RB2 od kotelny 5 150 750 4 000 3 000 5 44 220 4 000 880 A2

RB2 od polí 5 400 2 000 4 000 8 000 0 0 0 4 000 0 -

RB2 od polí 4 150 600 4 000 2 400 4 44 176 4 000 704 A2

RB2 reflektor reklama 1 400 400 4 000 1 600 1 110 110 4 000 440 B2

Účko 2 250 500 4 000 2 000 2 60 120 4 000 480 A

Účko na fasádě ovládené vypínačem 6 60 360 500 180 6 10 60 500 30 C

Sklad piva od kolejí 4 250 1 000 4 000 4 000 4 60 240 4 000 960 A

sklad piva směrem k hasičárně 1 250 250 4 000 1 000 1 60 60 4 000 240 A

Sklad piva od kolejí u vrat 2 400 800 1 000 800 2 110 220 4 000 880 B2

sklad piva směrem k účku 1 250 250 4 000 1 000 1 60 60 4 000 240 A

Odstavná plocha - bedny 3 2 000 6 000 4 000 24 000 6 110 660 4 000 2 640 B

Plot za depem 5 120 600 4 000 2 400 5 60 300 4 000 1 200 A3

Parkoviště u POV 4 250 1 000 4 000 4 000 4 60 240 4 000 960 A

Hasičárna 1 250 250 4 000 1 000 1 60 60 4 000 240 A

LPG stanice 2 120 240 4 000 960 2 44 88 4 000 352 E1

Sklad křemeliny venkovní 1 250 250 4 000 1 000 1 60 60 4 000 240 A

Střecha ODC 2 1 000 2 000 4 000 8 000 0 0 0 4 000 0 -

Sklad ODC venkovní 4 250 1 000 1 000 1 000 4 60 240 1 000 240 A

Sklad ODC venkovní nad vraty 1 100 100 4 000 400 1 10 10 4 000 40 C

Jidelna - střecha 3 50 150 4 000 600 3 110 330 4 000 1 320 B4

Plocha poblíže skladu ODC 3 150 450 5 000 2 250 3 110 330 5 000 1 650 B4

Pouliční svítidla uvnitř areálu 11 250 2 750 5 000 13 750 11 108 1 188 5 000 5 940 A5

Celkem 217 17 072 73 564 x 206 467 214 2 806 12 380 164 000 42 409

Stávající stav Stav po rekonstrukci
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Hodnocení metodou čisté současné hodnoty můžeme vyjádřit: 

  K
i

PnČSH
n

n

n





 )1(

1

1

      (4) 

ČSH čistá současná hodnota 

P1,2,3 peněžní přínos z investice v jednotlivých letech její životnosti 

i požadovaná výnosnost (úroková míra vyjádřená koeficientem) 

N doba životnosti 

K kapitálový výdaj 

n jednotlivá léta životnosti 

Po dosazení do vzorce (4), pro jednotlivé roky životnosti, budou určeny peněžní výdaje a 

peněžní přínosy od začátku pořízení investice viz tabulka 10 a obrázek 13. 

Tab.10 Peněžní výdaje a peněžní přínosy 

 

 

Rok Výdaj v Kč Odúročitel
Diskontovaný kapitálový 

výdaj v Kč

1 2 608 527 0,930 2 426 537

∑ 2 608 527 2 426 537

Rok Příjem v Kč Odúročitel
Diskontovaný peněžní 

příjem v Kč

1 410 145 0,930 381 530

2 410 145 0,865 354 912

3 410 145 0,805 330 151

4 410 145 0,749 307 117

5 410 145 0,697 285 690
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Obr.13 Diskontovaný peněžní přínos v jednotlivých letech 

ČSH = 3 332 773 – 2 426 537 = 906 236,- Kč 

Rozdílem diskontovaného peněžního přínosu a diskontovaných kapitálových výdajů v 

jednotlivých letech, dostaneme čistou současnou hodnotu, která je kladná a tudíž pro podnik 

přijatelná. 

Diskontovaná doba návratnosti vložených investic je 8,2 let. 

 

 

Rok Příjem v Kč Odúročitel
Diskontovaný peněžní 

příjem v Kč

6 410 145 0,648 265 758

7 410 145 0,603 247 217

8 410 145 0,561 229 969

9 410 145 0,522 213 925

10 410 145 0,485 199 000

11 410 145 0,451 185 116

12 410 145 0,420 172 201

13 410 145 0,391 160 187

∑ 5 331 885 3 332 773
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na oblast energetického hospodářství společnosti 

Plzeňský Prazdroj, a.s. Pivovar Radegast Nošovice a problematiku jednotlivých energií a paliv, 

včetně možnosti využívání obnovitelných zdrojů energií, které mají pozitivní vliv na životní 

prostředí a tím na množství emisí CO2 a tvoří zároveň jednu z důležitých oblastí nákladů v 

ceně energií. 

Již ve své bakalářské práci jsem podrobně analyzoval oblast energetického hospodářství 

podniku a spotřeb energií, které patří mezi hlavní oblasti průmyslových podniků, kde je 

možné, ať už procesními změnami nebo instalací nových technologií dosahovat úspory a tím 

snižovat náklady podniku. 

Výstupem bakalářské práce byly návrhy opatření, které mají nebo mohou mít dílčí přínos v 

oblasti úspor energií. Navrhovaná opatření byla specifikována pro konkrétní oblasti a 

potřeby pivovaru a ve většině případů splňují požadavky na BAT technologie. Definované 

oblasti úspor byly založeny na změně a instalaci nových technologií a zařízení. 

Cílem diplomové práce bylo ekonomické zhodnocení navrhovaných energeticky úsporných 

opatření, která jsou specifikována pro konkrétní oblasti a potřeby pivovaru. Vzhledem k 

tomu, že definované oblasti úspor jsou založeny na změně a instalaci nových technologií a 

zařízení, tak bylo vyhodnocení vybraných investic provedeno pomocí metody čisté současné 

hodnoty a návratnosti vložených investic.  

V teoretické části diplomové práce byly popsány možnosti postupů hodnocení investičních 

projektů a jednotlivé fáze procesu přípravy a realizace projektů a způsoby využití metod, 

které hodnotí přínosy z investování. 

 V dalších částech diplomové práce, jsou rozdělena navrhovaná energeticky úsporná opatření 

podle aktuálních potřeb závodu a současného stavu zařízení a u vybraných opatření, byly 

specifikovány jejich technické možnosti a požadavky na parametry, stejně jako 

charakteristika zařízení pro jednotlivé oblasti, které navazují na neustálé dosahování 

energetických úspor a realizaci konkrétních aplikací. Vybraná opatření jsou v obecné rovině 

rozpracována a popisují základní funkce systémů, které se podílejí na energetické náročnosti 

průmyslových podniků. 
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Praktická část diplomové práce velice úzce navazuje na navržená opatření v oblasti úspor 

energií v bakalářské práci. Možnosti řešení jednotlivých oblastí v praktické části, navazují na 

teoretickou část a specifikují konkrétní využití vybraných energeticky úsporných opatření, 

stejně jako navrhují technická řešení pro instalaci zařízení. Rekonstrukcí za nová zařízení, 

bude dosaženo snížení provozních nákladů ve formě úspory energií. V průběhu plánování, 

byly vybrány tři možné oblasti dosažitelných úspor, které jsou souladu s dlouhodobým 

investičním plánem a trvale udržitelným rozvojem, který je jedním z klíčových prvků 

podnikatelské strategie. Důraz byl kladen zejména na praktickou stránku přípravy projektů, 

která je založena na využití nejlepších dostupných technik a na jednotnosti hodnocení 

jednotlivých investičních projektů.  

U jednotlivých vybraných opatření, byla zhodnocena ekonomická efektivnost výpočtem doby 

návratnosti, která je ve všech případech kratší, než je životnost zařízení. V rámci výpočtů 

nebyly hodnoceny peněžní příjmy, ale diskontované přínosy z dosažené investice, které 

vyjadřují uspořené náklady. Vzhledem k dosaženým výsledkům výpočtu čisté současné 

hodnoty a doby návratnosti vložených investičních prostředků, lze doporučit realizaci všech 

tří vybraných opatření, které ve svém důsledku podporují ekonomické jistoty závodu a 

následkem efektivnějšího využívání energie, přispívají k ochraně životního prostředí a jsou v 

souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. 
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