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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

BLAŽEK, O. Zefektivnění procesu hospodaření s energiemi v průmyslovém podniku: 

diplomová práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

mechanické technologie, 2015, 74 s. Vedoucí práce: Gregušová, M. 

 

Diplomová práce se zabývá otázkou energetického hospodaření ve společnosti 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (VPE). Diplomová práce je rozdělena na dvě 

části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy 

týkající se řešené problematiky. V praktické části byla nejprve provedena analýza 

současného stavu energetického hospodářství ve VPE, na jejímž základě byla určena 

kritická místa a přezkoumána možnost efektivnějšího způsobu hospodaření. Na základě 

obdržených dat a analýzy byly provedeny výpočty nutné pro stanovení vhodného řešení, 

které by se následně dalo uskutečnit v praxi a napomoct tak hospodárnějšímu přístupu 

v souvislosti s energetickým hospodářstvím u této společnosti. 

 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

BLAŽEK, O.The Streamlining of the Processof Energy Management in Industry: Master 

thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2015, 74 p. Thesis head:  

Gregušová, M. 

 

Master thesis is dealing with question of energy management in the VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING PLC. The thesis consists of two parts – theoretical and practical. The 

practical part which served as a basis for determination of critical areas analyses currect 

state of energy management in VPE and explores possibilities of more effective ways of 

energy management. Based on the obtained data and said analysis, necessary energy 

calculations were performed to determine the appropriate solution that could subsequently 

be put into practice and therefore help the company to move to more economical approach 

in energy management. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

ASME  Organizace pro výdej strojírenských norem  

(American Society of Mechanical Engineers) 

atm.  Atmosféra (jednotka) 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cd  Kandela (jednotka svítivosti) 

ČEZ  České Energetické Závody 

ČSN  Česká technická norma 

DN  Jmenovitý vnitřní průměr potrubí (Diametre Nominal) 

EE  Elektrická energie 

EN  Evropská Norma 

Indif 51  Snímač tlaku a tlakové diference 

Inpres 01 Snímač tlaku a tlakové diference 

INMAT 51 Měřič průtoku a tepla 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci  

(International Organization for Standardization) 

IT  Informační Technologie 

ITI    Institut Technické Inspekce 

LED  Svítivá dioda (Light Emitting Diode) 

lx  Lux (jednotka osvětlení) 

NWT  název firmy (New World Technologies) 

OHSAS Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

(Occupational  Health and SafetyAssessment Specification) 

PJ  Podnikatelská jednotka 

TE   Tepelná Energie 

TUV  Teplá užitková voda 

ÚT  Ústřední topení 

ZP  Zemní plyn 

1/HO/HVS Delimitační bod 

 

c1  Cena jednoho LED svítidla      [Kč] 

C  Cena za 1 kWh       [Kč/kWh] 
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Diz  Průměr potrubí s izolací      [mm] 

d  Vnitřní průměr potrubí      [mm] 

D  Vnější průměr potrubí      [mm] 

E  Osvětlení plochy        [lx] 

Em  Minimální hodnota osvětlení na pracovišti    [lx] 

h  Počet hodin za den       [hod] 

h  Počet hodin, kdy je zařízení aktivní     [hod] 

I  Svítivost zdroje       [cd] 

Iz  Zdánlivá energie       [J] 

Ič  Činná energie        [J] 

l  Délka potrubí        [m] 

k0  Součinitel prostupu tepla válcovou plochou    [W/m2.K] 

ME  Spotřeba příslušného druhu energie za určité období  [Wh] 

Mej  Jednicová spotřeba energie na každý výrobek   [W/ks] 

Mo Spotřeba energie při chodu zařízení naprázdno    [W] 

n4  Počet všech LED svítidel      [ks] 

NLED  Náklady na celoroční provoz LED osvětlení    [Kč] 

NPLED  Pořizovací náklady LED svítidel do jedné haly   [Kč] 

nt  Počet dní v topném období      [dny] 

ntop  Počet dní topného období      [dny] 

n   Počet dní v roce, kdy je osvětlení zapnuto    [dny] 

n1,2,3  Počet kusů jednotlivých druhů zářivek    [ks] 

NZT  Náklady na tepelné ztráty za rok     [Kč] 

PL  Příkon jednoho LED svítidla      [W] 

PLcelk  Roční spotřeba všech LED svítidel na hale    [Wh] 

PLED  Celková spotřeba energie na osvětlení za hodinu   [W] 

P  Výkon motoru        [W] 

P1,2,3  Příkon jednotlivých typů zářivek      [W] 

PC  Příkon veškerého osvětlení na hale     [W] 

Prok  Spotřeba elektrické energie na osvětlení za jeden rok  [Wh] 

qcelk  Celková tepelná ztráta v potrubí za rok    [W] 

qp  Celková ztráta v potrubí      [W] 

qrok  Tepelné ztráty zapříčiněné absencí izolace za rok   [W] 
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qrozdíl  Tepelné ztráty zapříčiněné absencí izolace    [W] 

Qv  Objem výroby za období      [ks] 

Qztr  Tepelná ztráta potrubí       [W] 

r  Vzdálenost osvětlené plochy od světelného zdroje   [m] 

t1  Teplota média        [°C] 

t2  Vnější teplota        [°C] 

T  Činitel prostupu světla      [1] 

U  Napětí sítě        [V] 

 

αe  Součinitel přestupu tepla mezi povrchem potrubí 

   a okolního vzduchu       [W/m.K] 

αi  Součinitel přestupu tepla mezi médiem a vnitřním  

  povrchem trubky       [W/m.K] 

λiz  Součinitel tepelné vodivosti izolace     [W/m.K] 

λt  Součinitel tepelné vodivosti trubky     [W/m.K] 

φT  Světelný tok, který prostoupí přes látku    [lm] 

φα  Světelný tok, který látka pohltí     [lm] 

φ
ρ
  Světelný tok, který se odrazí      [lm] 

cos φj  Účiník jalové energie       [1] 

cosφ  Účiník motoru        [1] 

α  Činitel pohltivosti světla      [1] 

ε  Měrná ztráta energie       [W.m-3] 

η  Energetická účinnost       [%] 

ρ  Činitel odrazu světla       [1] 

φ  Světelný tok zdroje světla      [lm] 
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ÚVOD 
 

Energie se po celém světě stávají nejcennějším a nejpoužívanějším prostředkem 

sloužícím k technologickému pokroku lidstva směrem do budoucnosti. Zasahuje do všech 

odvětví průmyslu, ale i do každé domácnosti. Proto není divu, že se klade čím dál větší 

důraz na efektivitu energetického hospodářství. Poptávka po energii se neustále zvyšuje  

a zdroje, ze kterých se tato energie čerpá, se zmenšují. Energie se stala hnacím médiem 

dnešní pokrokové společnosti a málokdo si život bez ní už dokáže představit. 

Je třeba si uvědomit, že náklady spojené s energií v podniku dosahují až 50 % nákladů 

celkových. Neustále zvyšující se ceny energií podněcují lidstvo k úspornějším 

energetickým variantám potřeb. Na energetiky je kladen čím dál větší důraz a ti jsou 

nuceni zajistit efektivnější řešení v projektování energeticky náročných projektů. Dobře 

zvládnutá energetická bilance ve společnostech přímo vede k úspěšnosti 

a konkurenceschopnosti těchto společností. 

Cílem Diplomové práce je ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

(VPE) analyzovat současný stav energetického hospodářství a navrhnout efektivnější  

a ekonomičtější variantu, která povede ke zlepšení ekonomické situace. Za pomocí 

vhodných prostředků navrhnout vhodnější provedení osvětlení a minimalizaci 

energetických ztrát. Navržené opatření zajistí menší požadovaný odběr energií, a tím sníží 

náklady s tímto spojené.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Význam hospodaření s energiemi 

Hospodaření s energií je důležitou součástí dnešní doby jak v podnikání,  

tak i v obecném měřítku. Nejen průmyslové podniky, ale i životní úroveň lidí a celosvětové 

hospodářství ovlivňují růst průmyslové výroby, pokrok techniky, vyšší produktivitu 

práce,a tím i celé energetické hospodářství. 

 

Jak roste poptávka po energii, roste také blížící se obava spojena s vyčerpáním,  

a tedy nedostatkem některých energetických zdrojů. Právě doprava je stále energeticky 

náročnější, a to i se stále lepší technologií využití energie. Spotřeba energie, zejména 

elektrické, se nemůže pochopitelně donekonečna zvyšovat, a proto se efektivní a úsporné 

řešení této problematiky stává základním předpokladem úspěšného řešení takto 

rozvíjejícího se problému. Energie je na světovém trhu v dnešní době nejdůležitější 

položkou. Po celém světě se hledají nové energetické zdroje a velmi intenzivně se pracuje 

na vývoji racionalizačních a inovačních programů přispívajících ke snížení energetické 

náročnosti na technicky možné minimum. [14] 

 

Význam hospodaření s energiemi v podniku 

 

Náklady na energii se stávají velmi podstatnou položkou v celkové bilanci výdajů  

a je potřeba na ně brát ohledy. Výrobní postupy a technologie se vyvíjí nejen s ohledem 

na účinnost a jednoduchost, ale i na minimalizaci měrné spotřeby energie. 

 

V podniku je hospodárné využití energie důležitých faktorem pro ekonomickou 

vyváženost spojenou s náklady na provoz podniku. Podíl nákladů spojených s opatřením 

energií se s typem a zaměřením podniku mění. Největší spotřebu energií mají společnosti 

zabývající se výrobou v technologickém a strojírenském odvětví. 

 

Tlak na hospodárné řešení se projevuje převážně v oblasti energetické náročnosti 

výroby. Výhodnější a efektivnější, než stálé zvyšování investic spojených s energetikou, 

je důsledné prosazováni racionalizace v hospodaření s energií. Důležitých faktorem 
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energetického hospodářství je jeho přímý vliv na průběh základního výrobního procesu, 

tedy zajištění technologických procesů energií. Energetické hospodářství je: 

 

 součástí podniku, 

 článkem v rámci oblastní energetiky, 

 součástí energetického odvětví. 

 

Elektrická energie se musí spotřebovat v okamžiku její výroby, proto je velice důležité 

stanovení spotřeby energie a hospodárnost. Energetika proniká stále hlouběji 

do technologie výroby a má značný podíl ve výrobě při komplexní mechanizaci  

a automatizaci výrobních procesů. Tím se podílí na zvyšování produktivity práce, 

zjednodušuje dělníkům práci, minimalizuje rozdíl mezi fyzickou a duševní prací  

a navyšuje celkovou úroveň výroby. [16] 

 

V průmyslových podnicích se značnou spotřebou energie (výroba syntetického 

kaučuku, slitin železa, hliníku, atd.) tvoří náklady na energii 30 až 50 % vlastních nákladů 

výroby. [15] 

 

Rozdělení energetického hospodářství z technologického hlediska. 

1. Výrobní část - výroba a transformace energie (kotelny, závodní elektrárny, kompresory, 

čerpadla, transformátory, kyslíkárny a ostatní výrobny plynu apod., lze tady také zařadit 

zařízení k využití odpadní energie a zařízení akumulátorová. 

2. Rozvodná část - energetické sítě a rozvodná zařízení. 

3. Spotřební část - energetické spotřebiče výrobních provozů, skladů, správních budov, 

jídelen, klubů, obytných domů, nádvoří apod. 

Všechny tyto tři části tvoří dohromady energetickou zásobovací soustavu podniku. 

 

1.2 Druhy energií 

Elektrická energie 

Elektrická energie je nejrozšířenější stav energie dodávaný jak do podniků,  

tak do domácností. Energie má v tomhle stavu mnoho výhod. Je poměrně jednoduché 

převést elektrickou energii na jiný druh energie vhodný pro danou potřebu. [15] 
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Elektrickou energii lze transformovat na energii: 

 mechanickou (pohon mechanických částí zařízení přísunem elektrické energie 

do elektromotorů), 

 tepelnou (infrazářiče, přeměna elektrické energie na vytápění za použití 

odporu), 

 chemickou (elektrolýza), 

 elektrostatickou (přísun energie do osvětlení), 

 magnetickou (břemenové elektromagnety, použití elektrické energie  

při vytváření magnetického pole pro průmyslové elektromagnety), 

 světelnou (přísun energie do osvětlení). 

 Elektrická energie je nejuniverzálnější druh energie, jehož potřeba se liší v závislosti 

na oblasti a charakteru výroby a produkce. 

Produkce elektrické energie je v České republice znázorněna v následujícím  

Grafu1. [1] 

 

Graf 1 Poměr produkce elektrické energie v ČR [1] 

Náklady na energii zastávají až 30-50% všech nákladů, a proto je důležité dbát  

na jejich ekonomické využití. Patří sem energie spotřebovaná výrobními stroji, tepelná 

energie pro zajištění tepelné pracovní pohody a světelná energie, která zajišťuje ideální 

světelné podmínky pro práci a zvyšuje tak výkonnost pracovníků. [16] 

86%

10%

4%

Poměr výroby elektrické energie

Tepelné elektrárny

Vodní elektrárny

Jaderné elektrárny
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Osvětlení plochy 

𝐸 =
𝐼

𝑟2            (1) 

Legenda: 

𝐸  osvětlení plochy v luxech, 

𝐼  svítivost zdroje v kandelách, 

𝑟  vzdálenost osvětlené plochy od světelného zdroje. 

 

Činitel odrazu světla je podíl odraženého světelného toku od povrchu látky  

a dopadajícího světelného toku na povrch této látky.  

𝜌 =
𝜑𝜌

𝜑
           (2) 

Činitel prostupu světla je podíl prošlého světelného toku danou látkou a dopadajícího 

světelného toku na povrch této látky. 

𝑇 =
𝜑𝑇

𝜑
           (3) 

Činitel pohltivosti světla je podíl pohlceného světelného toku v látce a dopadajícího 

světelného toku na povrch této látky. 

𝛼 =
𝜑𝛼

𝜑
           (4) 

Legenda: 

𝜌  činitel odrazu světla, 

𝑇  činitel prostupu světla, 

𝛼  činitel pohltivosti světla, 

𝜑  světelný tok zdroje světla, 

𝜑𝜌  světelný tok, který se odrazí, 

𝜑𝑇  světelný tok, který prostoupí přes látku, 

𝜑𝛼  světelný tok, který látka pohltí. 
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Tepelná energie 

Horký vzduch je nedílnou součástí provozů ve velkých halách, kde je zapotřebí vytopit 

velký prostor. V těchto halách často dochází k úniku tepla při přísunu a převážení 

materiálu, kde je zapotřebí neustálé otevírání rozměrných vrat. Horký vzduch dokáže 

poměrně rychle obměnit studený vzduch za teplý, a tím zajistit přijatelnou pracovní 

teplotu. 

Tepelná energie se získává nejčastěji prostřednictvím přestupu tepla z horké páry nebo 

horké vody. V rozvodech pak vznikají tepelné ztráty a je zapotřebí použití vhodné izolace 

pro minimalizaci úniku tepelné energie. 

Výpočet tepelných ztrát v potrubí 

Tepelná ztráta potrubí kruhového průřezu je zapříčiněna vedením tepla vrstvami 

potrubí a přestupem tepla do okolního prostředí. 

𝑄𝑧𝑡𝑟 = 𝑘0 . 𝑙 . (𝑡1 −  𝑡2)         (5) 

Legenda: 

𝑄𝑧𝑡𝑟  tepelná ztráta potrubí,  

𝑘0  součinitel prostupu tepla válcovou plochou, 

𝑙  délka potrubí, 

𝑡1  teplota média, 

𝑡2  vnější teplota. 

Součinitel prostupu tepla válcovou stěnou 𝑘0, který je ovlivňován v malé míře 

materiálem trubky a ve větší míře materiálem, ze kterého je izolace, je taky ovlivňován 

součinitelem přestupu tepla mezi povrchem potrubí a okolním prostředím. 

𝑘0 =
𝜋

1

𝛼𝑖.𝑑
+

1

2.𝜆𝑡
+𝑙𝑛.

𝐷

𝑑
+

1

2.𝜆𝑖𝑧
.𝑙𝑛

𝐷𝑖𝑧
𝐷

+
1

𝛼𝑒.𝐷𝑖𝑧

      (6) 

Legenda: 

𝜋  matematická konstanta tzv.„Ludolfovo číslo“, 

𝛼𝑖  součinitel přestupu tepla mezi médiem a vnitřním povrchem trubky, 

𝑑  vnitřní průměr potrubí, 
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𝜆𝑡  součinitel tepelné vodivosti trubky, 

𝑙𝑛  značka logaritmu, 

𝐷  vnější průměr potrubí, 

𝜆𝑖𝑧  součinitel tepelné vodivosti izolace, 

𝐷𝑖𝑧  průměr potrubí s izolací, 

𝛼𝑒  součinitel přestupu tepla mezi povrchem potrubí a okolním vzduchem. [18] 

 

Horká pára 

Převážně se v podnicích používá k vytápění pracovního prostředí za pomocí radiátorů, 

které převádí teplo přivedené parními trubkami na ohřívání vzduchu v okolí zařízení. Dnes 

již není tento druh energie příliš žádaný, protože parní energie není levná a její transport 

na větší vzdálenosti je obtížný. Je zapotřebí kvalitní izolace potrubí vedoucí páru,  

aby nedocházelo k velkým ztrátám. Podniky si případně vyrábí parní energii samy. 

K rozvodu páry je zapotřebí parních ejektorů nebo vývěv. [14] 

Parní rozvody:  

 vysokotlaké (40 atm.), 

 středotlaké (15-20 atm.) 

 nízkotlaké(0-10 atm.). 

Horká voda 

Horká voda má nižší teplotu než pára, avšak má také menší ztráty v rozvodných sítích. 

Má velký koeficient přestupu tepla, což úzce souvisí s efektivitou využití této energie.  

U rozvodů řešených pomocí izolovaného potrubí, už není potřeba tak důkladné izolace, 

jako u parních rozvodů. Výroba horké vody se provádí ve výtopnách. 

Stlačený vzduch 

Stačený vzduch je v provozech využíván zejména v technologickém procesu,  

a to v hlavním nebo pomocném procesu výroby: 

 jako energie do pneumatických pístů, 

 jako energie do příklepových mechanismů, 

 k tlakovému očištění povrchu výrobku nebo pracovní plochy. 
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1.3 Opatřování elektrické energie 

Používání strojních zařízení, výkonných strojů, tváření, svařování, ohřev sebou nesou 

prudkou poptávku po energii všech druhů, obzvláště však elektrické energii. V době, 

kdy se spotřeba energie zvyšuje rychleji, než se rozvíjí výroba energie, se stává zásobování 

podniku energií významnější a obtížnější. 

Proto na podnik roste nárok hospodárnějšího využití paliv a všech druhů energie. 

Význam hospodaření s energií se nemění ani po eliminaci disproporcí. Výstavba energii 

produkujících zařízení je velice nákladná a časově náročná, a to je nutno si uvědomit. 

Zejména výroba vodního díla je finančně obtížně realizovatelná. Značná část energie  

se získává z fosilních paliv, jejichž zásoby jsou vyčerpatelné a navíc jsou hlavním zdrojem 

pro základní chemickou výrobu velké řady průmyslově důležitých látek, což je zřetelně 

vidět na Grafu 2. [14] 

 

Graf 2 Podíly způsobu výroby elektrické energie společností ČEZ [1] 

Hospodaření s energií se proto stává ještě důležitější z toho důvodu, že každá 

promarněná kilowatthodina představuje 1 až 2 kila proplýtvaného uhlí.Zásobování energií 
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se tak z národohospodářského a podnikového hlediska stává nejdůležitějším pomocným 

provozem. [15] 

1.4 Způsoby hospodárné spotřeby energie 

 

a) Ekonomické ztráty vznikající plýtváním energií 

 

Protože výrobu elektrické energie dnes stále poskytují z větší části tepelné elektrárny 

spotřebovávající fosilní paliva, je hospodaření s energií důležité. Nahrazení tepelných 

elektráren elektrárnami na nevyčerpatelné zdroje je omezené lokální dostupností. Jaderná 

energie se začleňuje pomalu a ne vždy je veřejností vítána kvůli hrozícímu riziku 

katastrofy.  

 

Hospodaření s energií elektrickou je obtížnější než hospodaření s materiálem 

z důvodu, že ji nelze skladovat, takže je zapotřebí neustále vyrábět minimálně tolik 

energie, kolik je spotřebováno. Je tedy zapotřebí, aby si výrobci a spotřebitelé elektřiny 

vycházeli vstříc, hlavně co se týče časového rozložení spotřeby. Je zapotřebí znát časové 

úseky, kde je spotřeba elektrické energie nejvyšší, jedná se o takzvané "špičky". Jsou  

to ranní a večerní hodiny a také zimní období. Odběr se proto reguluje na základě smluvně 

sjednaného množství elektřiny v kWh. Mimo tuto vytíženou dobu je možné toto množství 

udržovat v rozmezí ±7% a ve vytížené situaci lze smluvené překročení přesáhnout 

maximálně o 2%. Překročení smluvené hranice se penalizuje. Z tohoto důvodu musí 

podniky pečlivě třídit spotřebu elektřiny podle sjednaného odběrového diagramu. [14] 

 

Velikost ztrát je závislá: 

 

 na technickém stavu energetického zařízení a rozvodu energie, 

 na kvalitě údržby a oprav zařízení a rozvodů, 

 na kvalifikovanosti obsluhy energetických zařízení, 

 na jakosti paliva a přeměňovaných forem energie, 

 na vhodnosti formy používané energie k ohřevu nebo pohonu (například  

pro technologické procesy vyžadující teploty do 120°C se použijí horké vody, 

pro teploty do 250°C se použijí páry, pro teploty nad 500°C se použijí tekuté 

paliva a pro teploty ještě vyšší topné plyny). 
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Snížení spotřeby energie závisí zejména na technologii výroby, na využití nových 

poznatků techniky a vědy a na iniciativě pracujících. Proto se výsledků v úspoře energie  

dá dosáhnout jen při spolupráci energetiků s technology, metalurgy a pracovníky  

ve výrobě. Je potřeba stanovit skladbu spotřeby energie. 

 

b) Příčiny ztrát a způsoby hospodaření s energií 

 

Patří zde ztráty energie vznikající chodem motorů nebo transformátorů naprázdno, 

nedodržování předepsaných parametrů, předimenzování elektromotorů apod. Ale také 

nedodržování optimálního zatížení a množství výroby na určitém zařízení, jakož  

i nedodržování teplot a suchosti materiálu. Významný podíl na energetickou spotřebu má 

dodržování technologických předpisů a jejich časových průběhů, které ale musí být 

správně a přesně stanoveny. Další ztráty vznikají tam, kde se užívá elektrická energie, 

i když by byla vhodnější jiná forma energie. I přes to, že množství energie zbytečně 

vyplýtvané na osvětlení nejsou příliš velké, je třeba ho omezovat, protože je tato energie 

používána v době největší špičky. Zde je potřeba brát v potaz i čistotu osvětlení, protože 

zanesení osvětlení může vést ke ztrátám 60 až 70% svítivosti. 

 

c) Vyrovnání spotřeby energie v průběhu dne 

 

Aby bylo možno odebírat energii v průběhu dne rovnoměrně, musí se práce všeho 

výrobního a pomocného zařízení, které není v nepřetržitém provozu, přesunout 

do mimošpičkových hodin a musí se zavést přestávky v době špiček. K tomu je především 

třeba prověřit nutný pracovní režim jednotlivých energetických spotřebičů. Pro velké 

spotřebiče se musí vypracovat a předepsat týdenní grafikony jejich chodu, které jsou třeba 

rozvrhnout do více směn. Na základě takového návrhu dohodne energetik s energetickým 

podnikem denní nebo sezónní průběh odběru a dodávky energie, který se pak musí 

bezpodmínečně dodržet. Nekázeň v odběru má za následek nepředvídané omezení 

dodávky jiným odběratelům a ztráty ve výrobě. Aby sjednaný grafikon mohl být skutečně 

dodržen, je proto nutné včas připravit vhodné podmínky ve výrobě, v rozdělení směn, 

operativním plánování, dopravě zaměstnanců, jejich stravování apod. [14] 
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d) Omezování jalové energie 

 

Hodnota jalové energie se posuzuje podle účiníku (cos φ). Pokud se hodnota účiníku 

rovná 1, pak je jalový proud roven nule. Pokud je účiník roven 0, jalový proud je roven 

proudu činnému. Při odběru ze sítě je požadován účiník větší než 0,8, což znamená,  

že proud jalový je 75% proudu činného. Při výrobě jalového proudu není v elektrárnách 

zapotřebí uhlí, avšak prostřednictvím jalového proudu vznikají ohmické ztráty,  

a to jak v generátorech, tak v rozvodných sítích. Proto je u spotřebitelů, odebírajících velké 

množství energie, vyžadováno, aby tyto ztráty vyrovnali výrobou jalového proudu 

ve statických kondenzátorech. 

 

1.5 Organizace energetického hospodářství 

 Starost o hospodaření s energií má v podniku na starosti útvar energetiky. To však 

neznamená, že se to netýká i všech zbylých pracovníků, a že i oni by měli ztráty energie 

omezovat na minimum. U pracovníků ve výrobě se energie spotřebuje při jejich činnosti, 

takže i na nich z velké části záleží, jak s energií hospodaří. Týká se to i technických 

pracovníků (technologů, metalurgů a vedoucích provozů a dílen), kteří musí rovněž 

uplatnit své odborné vědomosti a zkušenosti. Hospodaření s energií musí být organizované 

a kontrolované. Vytvoření technických a organizačních podmínek je další potřebnou 

složkou pro hospodaření. Další článek tvoří přesné měření a přesné měřicí přístroje, bez 

kterých není možná přesná kontrola a obsluha těchto přístrojů. Každá dílna musí mít své 

měřicí zařízení a taktéž každý větší spotřebič nebo přístroj. Péče o hospodárnost se tedy 

týká všech odborníků a dělníků ve výrobě a je nutno organizovat jejich kolektivní 

součinnost. [19] 

 

Úkoly energetického hospodářství 

 

 Patří zde opatřování energetických zařízení, péče o jejich bezporuchový provoz  

a opatřování všech druhů energie a vody, kterou podnik potřebuje. Činnost energetické 

složky v podniku lze rozdělit do určitých skupin, pro které se ve velkých podnicích zřizují 

zvláštní oddělení. V malých podnicích se slučují do menšího počtu oddělení. Jsou to tyto 

činnosti: 
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 opatřování energetických zařízení, 

 skladování energetického zařízení, 

 plánování oprav energetického zařízení, 

 údržba, opravy a modernizace energetického zařízení, 

 plánování zásobování energií, 

 inspekce energetického zařízení, 

 evidence energetického zařízení a archivace energetické dokumentace. [15] 

 

Zásady organizace energetického hospodářství  

 

   Zásady stanoví pravomoc a odpovědnost útvarů energetického hospodářství v těchto 

hlavních druzích činností: 

 

 v plánování, 

 v zajišťování paliv a energie, 

 v provozu energetických zařízení, 

 v evidenci, rozborech a ekonomice energetického hospodářství, 

 v racionalizaci a hospodaření s palivy a energií, 

 v rozvoji energetického hospodářství, 

 v péči o pracující a ostatní činnosti. 

 

  V zásadách jsou zmíněny podstatné rozdíly v pracovní náplni, pravomoci  

a odpovědnosti útvarů energetického hospodářství na jednotlivých stupních řízení  

a zpracována stanoviska k zajišťování dalších činností, které souvisí s činnostmi na úseku 

hospodaření s energií. 

 

   Hlavní úloha energetického hospodářství v podniku je zaměřena především 

na zajišťování výroby a dodávek paliv a energie pro podnik, na zajištění provozu 

energetických zařízení a na hospodaření s palivy a energií. 

 

   Z tohoto důvodu tato složka především zpracovává rozpočty paliv a energie, plány 

racionalizačních opatření, bilance spotřeby paliv (výroba, odběry, spotřeba, dodávky), 

plány údržby, předkládá podniku podklady k uzavírání hospodářských smluv na dodávku  
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a odběr paliv a energie. Dále sleduje parametry dodávaných a odebíraných paliv a energie, 

zajišťuje uskladňování paliv podle ČSN, zjišťuje dodržování disciplíny v odběru a dodávce 

elektrické energie, rozděluje spotřebu paliv a topných plynů, tepla a topných plynů, 

rozděluje spotřebu paliv a energie na jednotlivé provozy či úseky, navrhuje opatření 

na zajištění regulace v odběru paliv a energie a zajišťuje jejich plnění. Vyhodnocuje 

opatření ke snižování energetické náročnosti výroby a navrhuje potřebná opatření, 

zpracovává podklady k reklamacím nekvalitních dodávek paliv a energie, vypracovává 

mimořádné provozní režimy pro případy havárií a jiných mimořádných situací.  

 

   V oblasti provozu energetických zařízení zajišťuje provoz těchto zařízení podle 

příslušných norem a provozních předpisů. Jedná se například o taková energetická 

zařízení, jako jsou výtopny, elektrárny, teplárny, generátorové stanice a ostatní zařízení  

na výrobu topných plynů, chladírenské stanice, stanice na ohřívání vzduchu, 

transformovny, výměníkové stanice, rozvodny a měnírny, redukční stanice, rozvodny 

tepla, elektrické energie, vzduchu a topných plynů apod. [19] 

 

   Zajišťuje příčiny poruch, poškození a předčasného opotřebení energetických 

zařízení, dále údržbu a opravy uvedených energetických zařízení vlastní údržbou, také 

revize energetických zařízení podle ČSN, odstranění závad zjištěných při revizích, přebírá 

nová a opravená energetická zařízení apod. 

 

   V oblasti evidence, rozborů a ekonomiky hospodaření s energií zajišťuje měření 

energetických veličin, vede prvotní evidenci o výrobě a dodávkách, odběru a spotřebě 

paliv a energie a o energetických zařízeních, zpracovává podklady 

pro technickoekonomické rozbory a statistická šetření v oblasti energetického 

hospodářství, zpracovává normy, sleduje a vyhodnocuje měrné spotřeby paliv a energie 

u vybraných výrobků atd.  

 

   V oblasti hospodaření s palivy a energií a racionalizací energetického hospodářství 

především kontroluje stav energetických zařízení z hlediska energetické hospodárnosti 

provozu, zjišťuje a analyzuje příčiny nehospodárného využívání paliv a energie 

v energetických zařízeních a pečuje o jejich odstranění, analyzuje energetické ztráty a stará 

se o jejich odstranění, navrhuje racionalizační opatření ve spotřebě paliv a energie  
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a zajišťuje jejich odstranění, předkládá návrhy na rozvoj energetického hospodářství 

v podniku apod. 

 

   Mimo uvedené činnosti v oblasti energetického hospodářství vykonává tato pověřená 

složka v podnicích zpravidla další činnosti, které souvisí s energetickým hospodářstvím;  

jde např. o vodní hospodářství, čistotu ovzduší, provoz slaboproudých  

a telekomunikačních zařízení, výrobu technických plynů apod. [15] 

 

1.6 Určování spotřeby energie 

Pro zpracování plánu energetického hospodářství v podniku je potřeba mít k dispozici 

základní údaje umožňující určit jak souhrnnou spotřebu energie za celý podnik,  

tak spotřebu podle jednotlivých druhů energie. V podnicích se užívají různé druhy energie 

jako elektřina, stlačený vzduch, voda, pára a různé druhy paliv a plynů. 

 

   Základní vstupní údaje pro určování spotřeby energie jsou: generální plán podniku, 

plány provozů a budov s rozmístěním a specifikací výroby, pomocných provozů i sociálně 

technických zařízení, dále údaje o jednotkových výkonech elektromotorů, soustava norem 

energetické spotřeby a náročnosti, údaje o pracovním režimu jednotlivých energetických 

agregátů, údaje o průměrné a maximální hodinové a roční spotřebě. 

 

   Souhrnná spotřeba energie v podniku je významnou bilanční položkou. Je složena 

ze spotřeby energie pro technologické a ostatní účely ve výrobě (osvětlení, pohon, aj.)  

a ze spotřeby ve vlastním energetickém hospodářství (zejména přeměna energií a výroba 

jiných druhů energií). 

 

   Při určování souhrnné spotřeby energie se vychází z energetické bilance zpracované 

ve formě tabulky nebo grafu. Příklad grafické bilance prostřednictvím Sarkeyova diagramu 

je na Obrázku 1. 
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Obrázek 1 Bilance souhrnné spotřeby energie [14] 

 

V podniku je hlavní a základní jednotkou, na kterou se vztahuje spotřeba energie, 

agregát. Je to zařízení, které energii vyrábí, mění její formu anebo ji spotřebovává. 

 

Celková spotřeba energie agregátu je rozlišena těmito energetickými charakteristikami: 

a) charakteristika příkonu neboli odebrané energie, 

b) charakteristika ztrát ve výkonu (příkon naprázdno, příkon při nulovém zatížení 

agregátu), 

c) charakteristika užitečného výkonu. 

 

Základní charakteristiky jsou znázorněny na Obrázku 2. Ukazatele charakteristiky 

spotřeby energie jsou: 

a) celková spotřeba energie, rovnice příkonu, 

b) měrný příkon energie (poměr příkonu k výkonu za jednotku času), 

c) měrná ztráta energie (𝜀), (poměr ztrát ve výkonu k celkovému výkonu), 

d) absolutní ztráta energie (udává se jako rozdíl mezi odebranou energií a užitečně 

spotřebovanou energií),energetická účinnost (η), podíl užitečného výkonu  

z celkového příkonu energie. 
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Obrázek 2 Základní energetické charakteristiky [14] 

 

Na Obrázku 3 jsou vyznačeny minimální a maximální hodnoty charakteristik měrných 

ukazatelů spotřeby energie. Souřadnice χ vyznačují ekonomickou výhodnost agregátu 

𝐴𝑒𝑘přičemž se jedná o optimální výkonnost agregátu, při které se dosahuje 

nejvýhodnějších parametrů měrné spotřeby energie, měrné ztráty a energetické účinnosti. 

 

Obrázek 3 Odvození energetické charakteristiky [14] 

 

U různých druhů energie se měrné spotřeby energie plánují zvláštními propočty  

u každého z těchto druhů zvlášť. To lze provést buď detailním propočtem podle 

technických parametrů, norem energetické spotřeby nebo metodou globálního určování 

spotřeby. 

U některých výrobních zařízení lze přesně posoudit využití zařízení z rozboru průběhu 

spotřeby elektrické energie v průběhu směny. Pokud jde o elektromotory sloužící k pohonu 

mechanismů stroje, lze jednoznačně stanovit průběh odběru elektrické energie závislého 

na mechanickém výkonu stroje ze vztahu. 
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𝑃 = √3. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑. 𝑈                                                                         (7) 

Legenda: 

P  výkon motoru, 

U  napětí sítě, 

𝑐𝑜𝑠𝜑  účiník motoru, 

I  zdánlivá energie, 

Ič  činná energie. 

 

Pokud je možno považovat napětí v energetické soustavě za konstantní, pak platí 

následující vztah. 

 

𝑃 = 𝑘. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑘. 𝐼č                                                                         (8) 

   

Účiník 𝑐𝑜𝑠𝜑 je při jmenovitém výkonu optimální a zhoršuje se při odlehčování. 

Ič odpovídá skutečné práci. Proto se při sledování spotřeby elektrické energie ve výrobním 

procesu zdá, že je spotřeba energie při odlehčení vyšší, než je tomu ve skutečnosti. 

Po dosažení jmenovitých hodnot zatížení se pak velice přibližuje skutečnosti, jak je tomu 

vidět na Obrázku4. Lze takto kontrolovat množství energie odebírané naprázdno  

a vyvozovat z něj technická a ekonomická opatření. [14] 

 

 

Obrázek 4 Časová křivka zdánlivého a činného proudu [13] 

 

1.7 Technickohospodářské normy v energetickém hospodářství 

Normy spotřeby energie se řadí mezi technickohospodářské normy. Význam těchto 

norem je důležitější než v mnoha jiných vnitropodnikových činnostech, protože určení 
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potřeb energie musí být přesnější z hlediska množství, místa a času spotřeby, než je tomu  

u řady jiných norem. 

   Norma spotřeby energie je předpis, který udává, kolik energie se smí nejvýše 

spotřebovat na jednotku výroby za předpokladu dodržení určitých výrobních podmínek. 

Přehledně ukazují úroveň hospodárnosti ve spotřebě paliv, tepla, elektřiny, plynu apod. 

v podniku i využití existujících energetických zdrojů. 

 

Význam norem spotřeby v energetickém hospodářství 

 

Bez norem: 

a) nelze odpovědně sestavit plán potřeby paliv a energie podniku, provozu, dílny nebo 

pracoviště, 

b) nelze provádět rozbor hospodárnosti dosavadní spotřeby paliv a energie, 

c) není reálné plánování potřeby paliv a energie a není zde ani měřítko pro kontrolu 

plnění plánu spotřeby. 

 

   Technickohospodářských norem používaných v energetickém hospodářství je mnoho 

druhů. Mezi nejvýznamnější patří: 

 

 normy měrné spotřeby paliv, energie, tepla, technických plynů a vody, 

 kapacitní normy energetických zařízení, 

 normy pracnosti, tj. časové normy údržby a normy pro výpočet potřeby údržbářů  

a obsluhy energetického zařízení, 

 normy spotřeby materiálu na opravy a na provoz energetického zařízení, normy 

spotřeby a zásob náhradních dílů, 

 normy životnosti a odpisů energetických zařízení. 

 

   Nejobsáhlejší z norem uvedených výše jsou normy spotřeby energie. Tyto normy 

jsou často vyjádřeny ukazatelem poměrné spotřeby energie na jednotku výroby (zvané taky 

jako normy energetické náročnosti). Statistická norma spotřeby je vyjádřena jako poměr 

mezi spotřebou energie (paliva, elektřiny, plynu, stlačeného vzduchu, vody) a objemem 

výroby (počet výrobků, hmotnost výrobků, hodnota výroby atd.). [14] 
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   Potřebné množství energie by se při zjednodušení dalo spočítat jako plánovaný 

objem výroby vynásobené statistickou normou. Neplatí zde však přímá úměra spotřeby 

energie a výroby. Ve většině případu je však možné spotřebu vyjádřit rovnicí lineárního 

typu, tzv. charakteristikou spotřeby energie v závislosti na objemu výroby v určitém 

období. 

 

𝑀𝐸 = 𝑀𝑜 + 𝑀𝑒𝑗. 𝑄𝑣          (9) 

Legenda: 

𝑀𝐸  spotřeba příslušného druhu energie za období, 

𝑀𝑒𝑗  jednicová spotřeba energie na každý výrobek, 

𝑄𝑣  objem výroby za období, 

𝑀𝑜  spotřeba energie při chodu zařízení naprázdno (tzv. stálá spotřeba) za dané 

  období. 

 

Určení statistické charakteristiky spotřeby energie je jen prvním krokem u stanovení 

norem. Konečným výsledkem by mělo být stanovení technicky podložených progresívních 

norem.  

 

   V tomto případě je potřeba podrobit pečlivému rozboru všechny abnormální výkyvy 

v měrné spotřebě energie ve sledovaném období. Vyloučit zejména ty údaje, které  

se svými daty jasně vychylují a ukazují, že výroba v daném období neprobíhala 

za normálních výrobních podmínek, takže došlo například k nehospodárnému provozu. 

Technickoekonomickému rozboru se podrobí i další provozní výsledky z hlediska zjištění 

energetických rezerv. Často bývají rozděleny do dvou skupin: 

 

a) rezervy, které lze odstranit v rámci provozu: 

- závady v údržbě zařízení, 

- neprovedené generální opravy zařízení, 

- závady v obsluze, mazání, dodržování technologických předpisů, 

- velký podíl zmetků, 

- zbytečné energetické ztráty při provozu a zbytečná spotřeba energie a paliva, 

- nevyužití odpadního tepla. 
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b) rezervy, které provoz sám nemůže odstranit: 

- vypínání a omezování odběru ze sítě, 

- nadměrné kolísání napětí v síti, 

- pokles tlaku a kolísání výhřevnosti plynu, 

- poruchy a havárie výrobního zařízení, 

- atmosférické poruchy (déšť, vítr, zima), 

- nevhodný nosič energie, 

- nesprávné parametry nosiče energie, 

- nevhodný technologický postu (např. předepsaný zákazníkem). 

 

   Při sestavování hospodářských a výrobních plánů se provádí kontrola norem. Cílem 

je překontrolování vývoje skutečné spotřeby a ukazatelů spotřeby energie. [14] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2.1 Charakteristika společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou 

skupinou ve vybraných odvětvích strojírenské výroby s velkou produkcí nejen v oblasti 

velkých investičních celků. Logo této skupiny je uvedeno na Obrázku 5. Tato skupina 

obsahuje okolo třiceti firem a disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou  

a know-how založeným na výzkumu a vývoji. Značka VÍTKOVICE a.s. v prosinci 2013 

oslavila již 185 let své existence. Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové 

obory byly obohaceny o dvě nové oblasti: Green Technology - CNG  a bioplyn,  

a Informační  technologie.VÍTKOVICE a.s. jsou v současnosti evropským  lídrem  

ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, navíc mají téměř pětinový 

podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě.Jako jedni z 

mála dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na 

alternativní  pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných 

renomovaných inspekčních společností. 

 

Obrázek 5 Logo skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP [13] 

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí 

jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě 

také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku.Součásti jako kompenzátory 

objemu a parogenerátory, které byly vyrobeny ve VÍTKOVICÍCH a.s., slouží v Temelíně, 

Dukovanech a v dalších jaderných elektrárnách za hranicemi státu. 
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Jednou z důležitých zakázek posledních let je střešní konstrukce O2 arény, hangár 

u Mošnova, rekonstrukce historické ocelové konstrukce železničního nádraží ve Frankfurtu 

nad Mohanem v Německu. IT technologie považují VÍTKOVICE a.s. v současnosti 

za zcela zásadní, a proto se také stávají prostředkem ke komplexním dodávkám 

sofistikovaných strojírenských výrobků a celků na klíč. Uvědomují si, že vývoj, 

projektování, konstrukce,řízení a ovládání systémů a technologií nového tisíciletí  

je jednoznačně závislé na informačních a komunikačních technologiích.  

Cíle skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

 Stát se Globálním lídrem špičkových strojírenských technologií. 

 Řízení specializovaných engineeringových oborů. 

 Rozvoj svých aktivit kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých 

akcionářů a s ohledem na ochranu životního prostředí. 

Strategie skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

Strategii tvoří tři základní pilíře: 

 GREEN TECHNOLOGY 

 VÝROBA A ENGINEERING 

 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

 

Obrázek 6 Logo Metal evolution [13] 

Tyto pilíře tvoří přehledný výrobní celek v takovém rozsahu, aby spolupráce skupiny 

VÍKOVICE MACHINERY GROUP přinášela řešení pro jakékoliv zadání jejich 

obchodních partnerů. Skupina je aktivním účastníkem evoluce zvané METAL 
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EVOLUTION, která pomáhá klientům lépe porozumět výrobní základně VÍTKOVIC, 

která zahrnuje uzavřený výrobní cyklus speciální metalurgie obsahující veškeré dostupné 

technologie. Logo METAL EVOLUTION je k vidění na Obrázku 6. 

Vize rozvoje VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je postavena na čtyřech 

základních principech.    

1. Využití výrobní základny skupiny a rozvíjení engineeringu. 

2. Na rozvoji inovací, spolupráci s vysokými školami a akademickou půdou, což má 

za výsledek vznik nových produktů a oborů.  

3. Využití nejmodernějších technologií – green technologií, informačních technologií 

a nejnověji i nanotechnologií. Maximální pozornost je také směřována na oblast 

energetiky. 

4. Spolupráce s regionem a program Corporate Social Responsibility je také jedním  

ze čtyř základů fungování skupiny. 

 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

 

 Vítkovice POWER ENGINEERING a.s. je dceřinou společnosti VÍTKOVICE 

a.s. a její logo je na Obrázku 7,  

 byla vytvořena jako nástupnická společnost ke dni 1. 6. 2008, 

 je součástí strojírenské skupiny vystupující pod značkou VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP. 

 

 

Obrázek 7 Logo společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. [13] 
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Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

je graficky znázorněna v Příloze A. 

Výrobní program 

Rozčlenění výrobního programu do jednotlivých oborů je následující: 

 energetika, 

 zařízení pro chemii, petrochemii a jadernou energetiku, 

 úpravy surovin, 

 ekoengineering, 

 ocelové konstrukce. 

 

Výrobní středisko společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

 

Ostrava 

Ocelové konstrukce 

 Železniční a silniční mosty, pěší lávky, 

 technologické konstrukce, 

 halové objekty, 

 konstrukce pro těžbu a dopravu, 

 jeřáby, 

 výškové stavby. 

 

Certifikace společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

 Systém managementu jakosti – EN ISO 9001:2000. 

 Systém environmentálního managementu – EN ISO 14001:2004. 

 Systém managementu BOZP – ČSN OHSAS 18001:2008. 

 Plnění požadavků dle předpisů ASME CODE. 

 Výrobková osvědčení. 

 Oprávnění od institutu technické inspekce Praha (ITI). 

 Oprávnění pro výrobu a dodávku výrobků pro území/zákazníka. 

 



34 

 

 

Energetika 

Tato společnost již od počátku minulého století vyrábí a dodává kotle do tepelných 

elektráren. Postupem času se technologie a technologické postupy zdokonalovaly, měnily 

se tvary i velikosti kotlů, jejich účinnosti (kolem 90%)a technologie spalovaní.  

 

Tepelné elektrárny 

Kotelna 

Společnost vyrábí komponenty na tepelné elektrárny, na které si vytvořila řadu 

technologických postupů a technologií, díky kterým má zakázky z celého světa. 

 

Strojovna 

Strojovna sestává z následujících částí: 

 parní turbína včetně příslušenství, 

 generátor, 

 systém kondenzace, 

 spojovací potrubí, 

 systém regenerace, 

 nádrže a expandéry, 

 technologické ocelové konstrukce. 

 

Engineering 

V rámci engineeringu dochází k realizaci projektů, týkajících se: 

 nových energetických zdrojů, 

 rekonstrukcí nebo modernizací stávajících energetických zdrojů (zvýšení účinnosti, 

ekologizace), 

 dodávky granulačních (práškových) kotlů 100 MW - 500 MW, 

 kompletní dodávky klíčových komponent (spalovací komora a výhřevné plochy, 

tlakové nádoby a potrubní systémy, netlakové díly pro rozvod vzduchu, paliva  

a spalin, nosné ocelové konstrukce, zavěšení kotle, atd.). 
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Podnikatelská jednotka (dále jen PJ) OCELOVÉ KONSTRUKCE 

 

PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE je samostatným článkem zaměřujícím  

se na mohutné ocelové konstrukce. 

 

Ocelové konstrukce 

Výrobní oblasti: 

 mostní konstrukce (silniční, železniční,…), názorná ukázka je na Obrázku 8, 

 

Obrázek 8 Silniční most Villach, Rakousko [13] 

 technologické konstrukce (jeřábové dráhy, transportní mosty,…), 

 halové systémy (průmyslové objekty vybavené jeřáby, opláštění budov,…), 

 ocelové konstrukce strojů (rypadla, dopravníky,…), 

 stavby občanské vybavenosti (obchodní centra, sportovní haly,…), 

 modulové systémy (prodejny, stánky, bydlení,…), 

 výškové stavby (vysílače, stožáry,…), 

 konstrukce pro stanice CNG (konstrukce a zastřešení), ukázka na Obrázku 9. 

 

Obrázek 9 Elektrárna Witzenhausen, Rakousko [13] 
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2.2 Analýza současného stavu energetického hospodářství 

Popis a analýza současného stavu se týká společnosti VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s., a to přesněji energetickým hospodářstvím haly č. 3 v areálu  

PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE. Umístění haly 3 v areálu je znázorněno v Příloze B. 

Nákup energií se pro VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. uskutečňuje 

od společnosti VÍTKOVICE a.s., která má veškeré oprávnění pro tyto účely. 

Energeticky významné spotřebiče mající největší podíl na spotřebované energii: 

a) elektromotory, 

b) světelné spotřebiče, 

c) ostatní spotřebiče. 

Konkrétně se jedná o tyto spotřebiče: 

 tryskací stroje, 

 čerpadla systému vytápění a rozvodu teplé užitkové vody, 

 osvětlení prostor (výrobní haly, kanceláře, chodby vně objektů a venkovní 

osvětlení areálu), 

 další pomocné spotřebiče. 

 

Druhy energií dodávané do společnosti VITKOVICE POWER ENGINEERING a.s.: 

 

 elektrická energie, 

 zemní plyn, 

 tepelná energie – pára, 

 tepelná energie - horká voda, 

 stlačený vzduch. 

 

Energetický management 

Společnost disponuje monitorovacím a řídicím systémem, jehož informace od roku 

2002 monitorují spotřebu elektrické energie. Tento informační systém se neustále od doby 

svého vzniku vylepšoval, až nabyl dnešní podoby. Výstupem z tohoto systému jsou přesná 

data, informující pověřené pracovníky o stavu spotřeby energie a daných klimatických 

podmínkách. 
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Vstupní informace: 

Tabulka 1 Klimatická náročnost oblasti Ostrava - Vítkovice 

Klimatická náročnost dle ČSN 06 0210 pro oblastOstrava:       

    Hodnota Jednotka 

Nadmořská výška 217 m.n.m. 

Výpočtová venkovní teplota (zima) -15 °C 

Denní střední teplota v nejchladnějším měsíci (leden) -2 °C 

Topné období dle ČSN pro tes 13 °C průměrná teplota -4 °C 

Topné dny 229 den 

  
   

Výpočtová venkovní teplota (léto) 30 ÷ 32 °C 

Roční průměrná teplota vzduchu 8,6 °C 

Intenzita slunečního svitu na horizontální plochu 1100 kWh/m2.rok 

Celková otápěná plocha výrobní 50500 m2 

Celková otápěná plocha sociální 7900 m2 

Vytápěný objem výrobní 710000 m3 

Vytápěný objem sociální 26100 m2 

Provozní režim 3 směnný provoz Po÷Pá 

    částečně provoz So÷Ne 

 

Ze vstupních informací klimatických podmínek z Tabulky 1 se zjistí náročnost  

na energie v závislosti na počasí v dané lokaci. 

Elektrická energie 

Elektrická energie je pro areál VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ a.s. zajišťována v plné 

míře nákupem na základě smlouvy se společností Vítkovice a.s., a to z distribuční sítě. 

Jedná se o množství za jeden rok, jehož hodnota je cca 6516 MWh. Za toto množství 

elektrické energie bylo zaplaceno 17593200 Kč. Průměrná cena za toto množství činí 2,7 

Kč/kWh. 

Množství spotřeby elektrické energie celého areálu VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. (dále VPE) v jednotlivých měsících za celý rok je graficky 

znázorněno v následujícím Grafu 3. 
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Graf 3 Spotřeba elektrické energie v průběhu roku 2014 

Spotřeba elektrické energie je poměrně stálá v průběhu celého roku, jak je vidět  

v Grafu 3. Pro srovnání je v následující Tabulce 2 uvedena spotřeba elektrické energie 

celého areálu VPE od roku 2012 až do roku 2014. 

Tabulka 2 Nákup elektrické energie v předchozích letech 2012 až 2014 

Období 2012 2013 2014 Tendence 

Nákup EE [MWh] 5 881 7 084 6 516 rostoucí 

Nárůst [%] 100 120 111   

 

Tendence spotřeby elektrické energie jsou rostoucí. Měření spotřeby energie  

je prováděno prostřednictvím ověřených měřidel, která jsou v majetku dodavatele. Jedná  

se celkem o 3 měřidla. Bylo ověřeno, že jsou dodržovány smluvní parametry odběru  

ze sítě. Klasifikováno jako plnění smluvně sjednaných technickoekonomických 

ustanovení.  

Tepelná energie 

Tepelná energie je rovněž zajišťována nákupem od společnosti Vítkovice a.s. 

V předchozím roce byla spotřeba tepelné energie ve výši 56 174 GJ (z toho horká pára 

7 414 GJ a horký vzduch 48 760 GJ).  
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Graf 4 Spotřeba tepelné energie v průběhu roku 2014 

Spotřeba tepelné energie klesá na minimum v letním období, kdy se po dobu několika 

měsíců netopí. Největší spotřeba nastává v nejchladnějších zimních měsících 

a to v prosinci a lednu. Tyto hodnoty jsou graficky znázorněny v Grafu 4. V Tabulce 3 jsou 

pak dále data ukazující spotřebu jednotlivých druhů tepelné energie v předešlých letech. 

Tabulka 3 Spotřeba jednotlivých druhů energií v předešlých letech 2012 až 2014 

Období 2012 2013 2014 Tendence 

Pára [GJ] 9 710 7 589 7 414   

Horký vzduch [GJ] 64 243 45 350 47 142   

Teplovodní systém [GJ] - - 1 618   

Tepelná energie celkem [GJ] 73 953 52 939 56 174 klesající 

 

Spotřeba se díky technologickým inovacím, výrobnímu procesu a mírnějším zimním 

teplotám snižuje a její tendence jsou tedy klesající. 

Teplá užitková voda 

Teplá užitková voda je zajišťována ohřevem z přenosu energie prostřednictvím horké 

páry. Dodávka horké vody je zajišťována pouze v topném období. 
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Celková spotřeba teplé užitkové vody v posledních letech provozu je uvedena 

v následující Tabulce 4. 

Tabulka 4 Spotřeba teplé užitkové vody v předešlých letech 2012 až 2014 

Období 2012 2013 2014 Tendence 

Voda celkem [m2] 4 424 4 424 4 424  

konstantní 
Tepelná energie na přípravu TUV [GJ] 2,212 2,212 2,212 

Měrná spotřeba tepelné energie [GJ/m3] 0,5 0,5 0,5 

 

Počet zaměstnanců se příliš nemnění a proto jsou hodnoty odběru teplé užitkové vody 

konstantní, což je parné z údajů uvedených v Tabulce 4 u jednotlivých let. 

Zemní plyn 

Nákup veškerého zemního plynu je smluvně zajištěn z rozvodné sítě ze středotlakého 

rozvodu v odběrném místě. Měření spotřeby zemního plynu je prováděno jedním 

měřidlem. 

V předchozím roce byla spotřeba zemního plynu v celém areálu ve výši 3 873 MWh, 

což je přibližně 12 544 GJ. 

Spotřeba zemního plynu v areálu v jednotlivých měsících předešlého roku  

je znázorněna v následujícím grafu. 

 

Graf 5 Spotřeba zemního plynu v průběhu roku 2014 
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Spotřeba zemního plynu se v průběhu roku příliš nemění. Významnější výkyv je pouze 

v lednu. Tyto informace jsou znázorněny v Grafu 5. 

Následující Tabulka 5 uvádí spotřebu zemního plynu za předešlé roky. Spotřeba 

zemního plynu se za poslední roky zvýšila a její tendence je tudíž rostoucí. 

Tabulka 5 Spotřeba zemního plynu za předešlé období 2012 až 2014 

Období 2012 2013 2014 Tendence 

Zemní plyn - středotlaký [GJ] 10 675 12 595 12 544   

Nárůst [%] 100 118 118 rostoucí 

 

Stlačený vzduch 

Nákup pro areál je opět smluvně realizován od společnosti Vítkovice a.s. Odebírán  

je ze sítě a jedná se o tlak 600 kPa. V předešlém roce se jednalo o množství 7 291 000 m3. 

Množství spotřeby stlačeného vzduchu v průběhu předchozího roku je uvedeno 

v následujícím grafu. 

 

Graf 6 Spotřeba stlačeného vzduchu v průběhu roku 2014 

Množství spotřeby stlačeného vzduchu v průběhu předchozího roku se podle Grafu 6 

kromě jarního období významně neliší. Roční spotřeba stlačeného vzduchu v předešlých 

letech mírně narůstá. Tendence jsou spíše ustálené jak je vidět v Tabulce 6. 
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Tabulka 6 Roční spotřeba stlačeného vzduchu v předešlých letech 2012 až 2014 

Období 2012 2013 2014 Tendence 

Stlačený vzduch [tis.m3] 6 727 7 864 7 291  rostoucí 

Nárůst[%] 100 117 108 rostoucí 

 

Měřidlo dodávky stlačeného vzduchu je v majetku dodavatele a je ověřeno. Měřidlo  

se skládá ze škrtícího orgánu, dvou snímačů diferenčního tlaku Indif 51, snímače 

statického tlaku Inpres 01 a matematické jednotky INMAT 51. Bylo ověřeno,  

že je dosahováno smluvních parametrů a lze tedy klasifikovat plnění smluvně sjednaných 

technickoekonomických ustanovení. 

Souhrnný přehled spotřeby energií 

Tabulka 7 Souhrnný přehled spotřeby jednotlivých druhů energií za rok 2014 

Vstupy 

energií 

Jednotka Množství Výhřevnost 

[GJ/jednotka] 

Přepočet 

na GJ 

Roční 

náklady [Kč] 

Elektrická 

energie 

MWh 6 516 3,6 23 457,6 17 593 200 

Tepelná 

energie 

GJ 56 174 1 56 174,0 - 

Zemní plyn tis.m3 368,4 34,05 12 544,1 - 

Stlačený 

vzduch 

tis.m3 7 291,4 0,432 3 149,9 - 

Celkem Spotřeba paliv a energií 95 325,5 - 

 

Souhrnný přehled spotřeby energií je přehledně uveden v Tabulce 7. Tabulka udává 

přehled o spotřebě druhů energií, které jsou používány ve výrobním procesu. Tyto 

informace jsou procentuálně vyjádřeny v Tabulce 8 a graficky znázorněny v Grafu 7. 

Podíl jednotlivých vstupních energií 

Tabulka 8 Podíly nákupu jednotlivých druhů energií v roce 2014 

 

 

 

Druh energie [%] 

Nákup stlačeného vzduchu 3% 

Nákup EE 25% 

Nákup TE 59% 

Nákup ZP 13% 
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Graf 7 Podíly spotřeby jednotlivých energií v roce 2014 

 

Největší podíl na spotřebě energie ve společnosti mají elektrická a tepelná energie, 

proto sebou nesou i největší náklady, které jsou procentuálně vyjádřeny v Tabulce 9 a dále 

graficky znázorněny v Grafu 8. 

Náklady na jednotlivé energie 

Náklady spojené s nákupem jednotlivých druhů energií jsou uvedeny v Tabulce č. 7. 

 

Tabulka 9 Náklady na nákup jednotlivých energií v roce 2014 

Druh energie [%] 

Nákup stlačeného vzduchu 10% 

Nákup EE 34% 

Nákup TE 47% 

Nákup ZP 8% 
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Graf 8 Podíly nákladů na jednotlivé energie z rok 2014 

Největší podíl nákladů spojených s nákupem jednotlivých druhů energií na provoz 

firmy má opět elektrická a tepelná energie. Proto je hospodaření s těmito energiemi 

primární záležitostí pro energetika společnosti. 

Rozvody energie 

Rozvody tepelné energie 

V areálu společnosti není páteřní rozvod tepelné energie, jsou zde pouze vnitřní 

sekundární rozvody. 

Horká voda - pouze v topné sezóně 

Horká voda je do areálu přiváděna pouze jedním místem, které se nazývá delimitační 

bod s označením - 1/HO/HVS. Teplota této vody je 150°C a 70°C. Za delimitačním bodem 

vedou už jen rozvody horké vody uvnitř objektu k jednotlivým teplovzdušným jednotkám. 

Tato horká voda je pak dále vedena do ústředního topení, které nemá automatickou 

regulaci a reguluje se pouze dle zkušeností obsluhy. 

Veškeré potrubí vedoucí tepelnou energii je v celé své délce opatřeno izolací. Tato 

izolace je tvořena minerální vlnou o tloušťce 30 mm a na povrchu je opláštěná 

z pozinkovaného plechu. Armatury v převážné většině žádnou tepelnou izolaci nemají. 
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Přehřátá pára 

Přehřátá pára je do areálu přiváděna o teplotě 240°C a potřeba této energie  

je celoroční. Vedení přehřáté páry je izolováno minerální vlnou o tloušťce 30mm, která  

je dále obalena aluminiovou fólií. Armatury a čela topných vložek žádnou izolaci nemají. 

Ekvitermní regulace již není funkční, provádí se ručně a je prováděna dispečersky podle 

počtu pracovníků na směně a venkovní teploty. 

Příprava ÚT a TUV 

Přehřátá pára je využívána:  

 na přípravu teplé užitkové vody o teplotě 50°C sloužící pro vytápění prostor, 

 do výměníků tepla a do přímotopu na vytápění pracovních prostor. 

 

Rozvody páry jsou izolovány minimálně 30mm vrstvou minerální vlny, mimo 

armatury, které jsou neizolovány.Izolované rozvody tepelné energie jsou vidět  

na Obrázku 10. 

 

Obrázek 10 Ukázka zaizolovaných rozvodů tepelné energie 

 

2.2.1 Analýza stavu osvětlení na výrobní hale 3 

Zdrojem energie pro osvětlení je elektrická energie o napětí 230/400 V. Vnitřní 

svítidla se ovládají manuálně dle potřeby a jsou rozděleny na jednotlivé zóny, umožňující 
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osvětlit části (okruhy) provozu podle skutečné potřeby. Světla jsou v hale systematicky 

uspořádána v jednotlivých řadách, jak je vidět na Obrázku 11. 

 

 

Obrázek 11 Ukázka světelného rozmístění na hale 3 

 

Pokud však není dle potřeby provedeno zapnutí potřebných okruhů, je osvětlovací 

soustava nevhodně provozována a dochází k nerovnoměrnému osvětlení. Přibližně  

se na halách svítí 12 hod/denně, to znamená přibližně 3 000 hodin/rok. Měření spotřeby 

elektrické energie osvětlení není instalováno. 

Osvětlení je řešeno v 15 řadách po 8 světlech. Toto osvětlení je ve výšce  

15 m nad pracovní plochou.Schéma rozmístění světel na hale 3 je uvedeno na Obrázku 12. 

 

Obrázek 12 Schéma rozmístění svítidel na hale 3 

Osvětlení tvoří závěsná svítidla. Zdrojem světla jsou zářivky (výbojky) o vysokém 

příkonu (viz Obrázek 13), vysokých nákladech na údržbu a nízkou životností. Osvětlení 
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pracoviště neodpovídá normě a vyhlášce č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci. Tato vyhláška stanovuje minimální hodnotu osvětlenosti na pracovišti,  

kde je vykonávána trvalá práce, kterou stanoví příslušná norma. Minimální hodnota 

osvětlenosti na pracovišti je Em=300 lx. Dále by měly dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

být pravidelně čištěny okna a stropní prosklení (světlíky), čímž se zvýší osvětlenost prostor 

až o několik desítek procent. 

 

Obrázek 13 Žárovka, výbojka [4] 

Samotná údržba stávajícího osvětlení zahrnuje čištění zářivek a výměnu špatných 

zářivek. Tyto činnosti spolu s provádějícím personálem tvoří roční náklady ve výši 

40 000 Kč. Tato hodnota byla obdržena od pověřeného pracovníka ze společnosti 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Technické informace o osvětlení jsou 

uvedeny v Tabulce 10. 

 

Tabulka 10 Parametry stávajícího osvětlení 

Stávající osvětlení  TESLA   

Typ zářivky -výbojka  Sodíková   

Příkon zářivky Počet[ks]   

2 150W 74   

1 100W 50   

440W 1   

 Počet celkem 125   

Průměrná doba svícení /den 13h 

Dní v roce 365 dní 

Životnost zářivky 20-30tis. hod 

Náklady na údržbu 40 000 Kč/rok 

Výška umístění svítidel 15m 

Cena za 1 kWh 2,7 Kč/kWh 
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Požadovaný příkon na osvětlení na halu celkem 

 𝑃1 = 𝑛1. 𝑃𝑧1 = 74.2150 = 159100𝑊=159,1kW 

 𝑃2 = 𝑛2. 𝑃𝑧2 = 50.1100 = 55000𝑊 = 55𝑘𝑊 

 𝑃3 = 𝑛3. 𝑃𝑧3 = 1.440 = 440𝑊 = 0,44𝑘𝑊 

𝑃𝐶 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 = 159100 + 55000 + 440 = 214 540𝑊 = 𝟐𝟏𝟒, 𝟓𝟒 𝒌𝑾  

Legenda: 

P1,2,3  příkon jednotlivých typů zářivek [W], 

n1,2,3  počet kusů jednotlivých druhů zářivek [1], 

PC   příkon veškerého osvětlení na hale [W]. 

 

Příkon na osvětlení na halu za jeden rok: 

      𝑃𝑟𝑜𝑘 = 𝑃𝐶 . ℎ. 𝑛 = 214540.13.365 = 1 017 992 300𝑊ℎ = 𝟏 𝟎𝟏𝟕 𝟗𝟗𝟐, 𝟑 𝒌𝑾𝒉 

Legenda: 

Prok  spotřeba elektrické energie na osvětlení za jeden rok, 

h    počet hodin za den, kdy je osvětlení zapnuto, 

n    počet dní v roce, kdy je osvětlení zapnuto. 

 

Náklady na osvětlení haly 

PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE  nakupují elektrickou energii za 2,7Kč/kWh. 

Celkové náklady za energii=roční příkon el. energie x cena za jednotku energie. 

Celkové náklady za energii = 1 017 992,3x 2,7 = 2 748 579,2 Kč/rok 

K těmto nákladům za energii se připočtou náklady na údržbu, které činí  

cca 40 000Kč/rok.  

Celkové náklady na osvětlení za rok = celkové náklady za energii + náklady  

na údržbu. 

Celkové náklady na osvětlení za rok=2 748 579,2+40 000=2 788 579,2 Kč/rok 
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Současný stav osvětlovací soustavy vyžaduje roční náklady 2 788 579,2 Kč  

a nesplňuje minimální hodnoty osvětlení na pracovišti dané normou ČSN EN 12464-1, 

jejíž hodnota je 300 lx. Z materiálu poskytnutých společností, byla stávající osvětlovací 

soustava vyhovující na halách dle starých norem ČSN 36 0046 viz umělé osvětlování  

v průmyslových závodech. Tato stará norma udávala minimální hodnotu osvětlenosti  

na pracovišti 100 lx. Tato skutečnost je dalším podnětem pro modernizaci osvětlení. 

2.2.2 Analýza neizolovaných armatur na hale 3 

V celém areálu PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE se nachází množství neizolovaných 

částí rozvodů tepelné energie. Jedná se zejména o armatury (potrubí, ventily, uzávěry, 

záhyby,…), vedoucích horkou vodu nebo páru procházející halami. Skrze tyto neizolované 

části rozvodu tepelné energie vznikají tepelné ztráty, které se projeví v celkových 

nákladech spojených s nákupem tepelné energie. Toto neizolované vedení je vidět  

na Obrázku 14. 

 

Obrázek 14 Neizolované rozvody tepelné energie na hale 3 

Je nutno si uvědomit, že úspora energie v důsledku zamezení ztrát prostřednictvím 

izolace potrubí ušetří 60 – 80% energie. Toto procento se mění v závislosti na teplotě 

média a průměru potrubí. 

V areálu PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE se nachází několik druhů vedení teplené 

energie o různých průměrech, které rozvádí tři druhy tepelného média. Pro zajímavost  

je zde v Tabulce 11 uvedeno množství tepelných ztrát rozvodů tepelné energie, které 

nejsou zaizolovány. 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/23937-nahrady-360451-csn-36-0451.html
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Tyto hodnoty byly získány za pomoci online kalkulátoru tepelných ztrát potrubí, který 

využívá vztahů zmíněných v teoretické části práce, dostupného na stránce: 

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-

kruhoveho-prurezu. 

Tabulka 11 Tepelná ztráta na 1m potrubí (neizolované) 

Tepelná ztráta na 1m potrubí (neizolované) 

  Médium 

110 °C 

Médium 

70°C 

Médium 

200°C 
Ø potrubí 

DN40 125W 70W 251W 

DN50 161W 90W 322W 

DN65 214W 120W 429W 

DN80 251W 140W 502W 

DN100 305W 170W 610W 

DN125 375W 208W 751W 

DN150 449W 250W 900W 

DN200 618W 343W 1236W 

 

Celkové tepelné ztráty v tomto potrubí jsou vynásobeny množstvím metrů 

procházejícími halou 3, které jsou vypsány v Tabulce 12. 

Tabulka 12 Délka [m] jednotlivých rozvodů na hale 3 

Délka (m) jednotlivých rozvodů 

  Médium 

110°C 

Médium 

70°C 

Médium 

200°C Ø potrubí 

DN40 0 90 0 

DN50 0 50 0 

DN65 100 90 0 

DN80 60 100 30 

DN100 0 80 30 

DN125 0 0 30 

DN150 0 0 30 

DN200 40 0 30 

 

Po vynásobení ztrát počtem jednotlivých metrů potrubí dostaneme množství tepelných 

ztrát, jejichž hodnota se načítá každou hodinu při aktivním provozu. Toto množství  

je předloženo v Tabulce 13.  
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Tabulka 13 Celkové tepelné ztráty potrubí na hale 3 

Tepelné ztráty celkem 

  Médium 

110°C 

Médium 

70°C 

Médium 

200°C Ø potrubí 

DN40 0W 6300W 0W 

DN50 0W 4500W 0W 

DN65 21400W 10800W 0W 

DN80 15060W 14000W 15060W 

DN100 0W 13600W 18300W 

DN125 0W 0W 22530W 

DN150 0W 0W 27000W 

DN200 24720W 0W 37080W 

Celkem 230 350W 

 

Roční tepelné ztráty potrubí v hale 3: 

𝑞𝑐𝑒𝑙𝑘 = ℎ . 𝑛𝑡  . 𝑞𝑝 

𝑞𝑐𝑒𝑙𝑘 = 13 . 200 . 230 350  

𝒒𝒄𝒆𝒍𝒌 = 𝟓𝟗𝟖 𝟗𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑾𝒉 

Odběr tepelné energie probíhá v GJ. 

1Wh = 3 600 J 

598 910 000 Wh = 2156,08 GJ - hodnota tepelných ztrát za rok. 

PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE  nakupuje tepelnou energii za 450 Kč/GJ. [5] 

Náklady způsobené ztrátami v rozvodech tepelné energie 

𝑁𝑍𝑇 = 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦 𝑡𝑒𝑝. 𝑒𝑛. 𝑣 𝑟𝑜𝑧𝑣𝑜𝑑𝑒𝑐ℎ 𝑋 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢 𝑡𝑒𝑝. 𝑒𝑛. 

NZT = 2 156,08x 450 

NZT = 970 234,2 Kč/rok 

Legenda: 

𝑞𝑝  celková ztráta v potrubí, 

𝑞𝑐𝑒𝑙𝑘 celková tepelná ztráta v potrubí za rok, 
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𝑛𝑡  počet dní v topném období, 

ℎ  počet hodin za den, 

NZT náklady na tepelné ztráty za rok. 

 

Náklady zapříčiněné tepelnými ztrátami v rozvodech tepelné energie za rok v hale 3 

činí 970234,2 Kč. 

 

2.3  Návrh vhodného řešení 

2.3.1 Návrh vhodného řešení pro osvětlení haly 

Pro úspornější řešení osvětlovací soustavy v pracovní hale byly vyhledány alternativy 

(varianty), které jsou v dnešní době dostupné. 

Varianta 1 - Vhodnější typ výbojky 

Určitou lepší variantou stávajících výbojek by byly výbojky halogenidové, jejichž 

parametry jsou úspornější. V dnešní době čím dál méně používaná varianta vzhledem  

k nevýhodám, které tato technologie má. [9] 

 

Obrázek 15 Žárovka, halogenidová výbojka [4] 

Výhody této varianty jsou:  

 nízká cena za pořízení a výměnu,  

 nižší příkon,  

 vysoký světelný tok.  

Nevýhody této varianty jsou: 

 malá životnost (max.20 000 hod), 

 časová prodleva do plného světelného výkonu, 

 poruchovost, 

 vysoké provozní náklady, 

 náchylnost na časté zapínání. 
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Na zajištění osvětlenosti pracoviště hodnotou 300 lx je potřeba 120x1000W. 

Vypočteno za pomocí softwaru DIALux evo 5.0.  

 

Tabulka 14 Finanční vyhodnocení Varianty 1 

Vyhodnocení Varianty 1   

Roční spotřeba energie 569 400 kWh 

Roční náklady 1 534 380 Kč 

Cena jedné žárovky 3 000 Kč 

Náklady na instalaci 5 000 Kč 

Pořizovací náklady 360 000 Kč 

Náklady na 1 rok 1 899 380 Kč 

Náklady na 5 let 8 401 900 Kč 

 

Z Tabulky 14 lze vyčíst náklady na Variantu 1 jak na jeden rok, tak na pět let 

dopředu.V horizontu 5 let také končí životnost žárovek a bude potřeba pořídit nové a s tím 

souvisí i náklady na instalaci a omezení produkce výroby. Počet hodin svícení za rok  

je cca 5 000hod. 

Varianta 2 - Trubicové zářivky 

Trubicové lineární zářivky jsou velmi používaným zdrojem osvětlení pro pracovní 

prostory. Jsou vhodné do prostor s nižší stropní výškou. 

 

Obrázek 16 Trubicová zářivka [11] 

 

Výhody této varianty jsou: 

 osvědčená energetická účinnost, 

 vysoká životnost(až 50 000 hod), 

 široká nabídka velikostí, tvarů a barev. 
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Nevýhody této varianty jsou: 

 nízký světelný tok, 

 nehodí se do vysokých prostor, 

 potřeba velkého množství zářivek, 

 hluk, 

 náchylnost na časté zapínání. 

 

Vzhledem k nízkému světelnému toku zářivek a výšce stropu je zapotřebí alespoň  

360 průmyslových zářivkových svítidel o výkonu 2x58W. Jako další náklady  

u Varianty 2 je nutnost natažení nových kabelů a okruhů, díky čemuž se zvýší pořizovací 

náklady. Cena natažení nových okruhů v tomhle měřítku vyjde cca na 75 000 Kč. Náklady 

na Variantu 2 jsou uvedeny v Tabulce 15. [10] 

 

Tabulka 15 Finanční vyhodnocení Varianty 2 

Vyhodnocení Varianty 2   

Roční spotřeba energie 198 151 kWh 

Roční náklady 535 008 Kč 

Cena jednoho svítidla 1 100 Kč 

Náklady na instalaci 180 000 Kč 

Náklady na údržbu 20 000 Kč/rok 

Pořizovací náklady 396 000 Kč 

Náklady na 1 rok 1 111 008 Kč 

Náklady na 5 let 3 351 040 Kč 

 

Varianta 3 - Svítidla s technologií LED 

Dnes nejžádanější světelný zdroj na pracovištích. Technologie LED čipů jde stále 

rychleji dopředu, a tím se zlepšují i jejich vlastnosti. 

 

Obrázek 17 LED průmyslové osvětlení [2] 
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Výhody této varianty jsou: 

 vysoká světelná účinnost, 

 nízký příkon, 

 nízké provozní náklady, 

 vysoký světelný tok, 

 vysoká životnost (až 50 000 hod), 

 odolnost proti častému zapínání, 

 záruka až 5 let, 

 minimální časové prodlevy při zapnutí. 

Nevýhody této varianty jsou: 

 vysoké pořizovací náklady, 

 není možnost výměny světelného zdroje. 

 

Tabulka 16 Finanční vyhodnocení Varianty 3 

Vyhodnocení Varianty 3   

Roční spotřeba energie 113 880 kWh 

Roční náklady 307 476 Kč 

Cena jednoho svítidla 12 500 Kč 

Náklady na instalaci 60 000 Kč 

Pořizovací náklady 1 247 880 Kč 

Náklady na 1 rok 1 615 356 Kč 

Náklady na 5 let 2 845 260 Kč 

 

Shrnutí jednotlivých variant 

Varianta 1 (halogenidové výbojky) vyžaduje kvůli své nízké životnosti častou výměnu, 

tedy zasahování do výrobního procesu. Vzhledem k dalším nevýhodám nesplňuje 

podmínky pro daný provoz. 

Varianta 2 (trubicové zářivky) vhledem k nízkému světelnému toku, nižší životnosti, 

hluku a nevhodnosti umístění zářivek do vysokých prostor (zde 15m) nesplňuje podmínky 

pro daný provoz. 

Z dlouhodobého hlediska má Varianta 3 nejlepší finanční zhodnocení, které je uvedeno 

v Tabulce 16. Vzhledem k povaze řešeného problému byla po konzultaci s pověřeným 

pracovníkem zvolena Varianta 3 - svítidla s technologií LED. Tato technologie nabízí 

vysoký světelný tok, dlouhou životnost, nízké náklady na údržbu a záruku až 5 let,  
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což i navzdory vysokým pořizovacím nákladům zaručí rychlou návratnost investice  

v podobě úspory energie. 

Po zkontaktování firmy NWT a.s., která se zabývá projektováním, instalací, servisem  

a monitoringem průmyslových osvětlení, byl za pomocí softwaru DIALux evo v 5.0 

stanoven typ a počet osvětlovacích LED jednotek tak, aby splnily normu pro osvětlení 

na pracovišti ČSN EN 12464-1. 

Pro porovnání počtu kusů a příkonu stávajícího stavu a Varianty 3 je uvedena Tabulka 

17, která tyto informace obsahuje. V Příloze C je uvedeno další porovnání parametrů 

zvoleného světelného zdroje s různými druhy výbojkových zářivek. 

 

Tabulka 17 Porovnání stávajícího a LED osvětlení parametricky 

Stávající osvětlení      LED osvětlení     

Zdroj světla -

výbojka 

    Zdroj světla - LED 

čip 

    

Příkon zářivky 
Počet 

[ks] 

  
Příkon svítidla 

Počet 

[ks] 

  

2150W 74   200W 120  

1100W 50        

440W 1         

Celkem 125         

Průměrná doba svícení 

/den 
13h Průměrná doba svícení /den 13h 

Životnost zářivky 20-30tis. hod Životnost zářivky 50tis. hod 

Náklady na údržbu 
40 000 

Kč/rok 
Náklady na údržbu 0 Kč/rok 

Výška umístění svítidel 15m Výška umístění svítidel 15m 

Cena za 1 kWh 2,7 Kč/kWh Cena za 1 kWh 2,7 Kč/kWh 

 

 

Obrázek 18 Průmyslové osvětlení LED K200 HS [2] 

  

http://www.nwt.cz/
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/23937-nahrady-360451-csn-36-0451.html
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Vyhodnocení zvolené varianty 

Pořizovací náklady 

Pořizovací náklady budou záviset: 

 na množství, 

 na smluvních podmínkách, 

 na výkonu svítidel. 

Takto velká firma postupuje způsobem vypsání konkurzu. Firmy poté přijdou  

s nabídkou dodávky a instalace zboží s výhodnější cenou než konkurence. V hodnotách 

použitých v diplomové práci budou použity ceny dostupné na internetových stránkách. 

K vyhodnocení bylo vybráno LED průmyslové osvětlení o příkonu 200W, které 

odpovídá výbojkové sodíkové zářivce o výkonu 1200W a to díky malému úhlu světelného 

kužele, díky čemuž je světelný tok lépe soustředěn na menší plochu o vyšší hodnotě 

osvětlení. Vybrané osvětlení je k vidění na Obrázku 18. 

Roční spotřeba elektrické energie 

Celková spotřeba elektrické energie na osvětlení 

𝑃𝐿𝐸𝐷 = 𝑛4. 𝑃𝐿 

𝑃𝐿𝐸𝐷 = 120. 200=24 000W 

Roční spotřeba energie všech LED svítidel 

Hodnotu spotřeby za hodinu vynásobíme počtem aktivních hodin za rok. 

𝑃𝐿𝑐𝑒𝑙𝑘 = ℎ. 𝑛. 𝑃𝐿𝐸𝐷 

𝑃𝐿𝑐𝑒𝑙𝑘 = 13.365.24 000 = 113 880 000 𝑊ℎ = 𝟏𝟏𝟑 𝟖𝟖𝟎 𝒌𝑾𝒉 

 

Náklady na celoroční provoz nového osvětlení 

𝑁𝐿𝐸𝐷 = 𝑃𝐿𝑐𝑒𝑙𝑘 . 𝐶 

𝑁𝐿𝐸𝐷 = 113 880 . 2,7 = 𝟑𝟎𝟕 𝟒𝟕𝟔 𝑲č 

 

Pořizovací náklady 

Cena jednoho LED svítidla - 12 500 Kč 
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𝑁𝑃𝐿𝐸𝐷 = 𝑐1. 𝑛4 

𝑁𝑃𝐿𝐸𝐷 = 12 500 . 120 

𝑵𝑷𝑳𝑬𝑫 = 𝟏 𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑲č 

 

Náklady na instalaci 

Po zkontaktování pověřené osoby z firmy NWT a.s. bylo zjištěno, že náklady  

na výměnu jednoho světla činí cca 500 Kč. V počtu 120 svítidel budou tyto náklady 

celkem činit 60 000 Kč. 

 

Legenda: 

𝑛4  počet všech LED svítidel, 

𝑃𝐿  příkon jednoho LED svítidla, 

𝑃𝐿𝑐𝑒𝑙𝑘  roční spotřeba všech LED svítidel na hale, 

𝑁𝑃𝐿𝐸𝐷  pořizovací náklady LED svítidel do jedné haly, 

𝑐1  cena jednoho LED svítidla, 

𝐶  cena za 1 kWh, 

𝑃𝐿𝐸𝐷  celková spotřeba energie na osvětlení za hodinu, 

𝑁𝐿𝐸𝐷  náklady na celoroční provoz LED osvětlení. 

 

Tabulka 18 Porovnání nákladů stávající a navrhované varianty 

Porovnání nákladu Stávající Nové (LED) 

Celková spotřeba energie za rok 425 673,95 kWh 113 880 kWh 

Náklady na energii za rok 2 748 579,2 Kč 307 476 Kč 

Náklady na údržbu 40 000 Kč/rok 0 

Pořizovací náklady 0 1 247 880 Kč 

Náklady na instalaci 0 60 000 Kč 

Náklady za 1 rok celkem 2 788 579,2 Kč  1 615 356 Kč 

Náklady na 5let dopředu celkem  13 942 896 Kč  2 845 260 Kč 

 

Finanční potenciál výměny svítidel v hale 3 je vzhledem k velice nízkým nákladům 

na energii a provoz velice příznivý. Porovnání nákladů na stávající osvětlení a nové LED 

osvětlení lze vidět v Tabulce 18. V prvním roce investice se náklady spojené s osvětlením 

sníží na 58% původních nákladů. Z dlouhodobého hlediska v horizontu 5 let se náklady  

na osvětlení sníží na 20%. Průměrná doba svícení za rok činí 4745 hod. Životnost LED 
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svítidel se pohybuje okolo 50 000 hod. Z toho vyplývá, že předpokládaná životnost 

osvětlení bude vzhledem k provozu cca 10 let od instalace. Graf 9 znázorňuje náklady  

na osvětlení obou variant za první rok. 

 

Graf 9 Porovnání nákladu investice za první rok 

Doba návratnosti investice je 0,6 let 

Aby bylo dosaženo maximální efektivity osvětlení, je zapotřebí brát v potaz i další 

činitele. Světlo se odráží od předmětů, a tím se zvyšuje jeho hodnota a intenzita.  

Předměty nacházející se na pracovišti mají tyto průměrné činitele odrazu: 

 strop    80-90 %, 

 stěny   40-60 %, 

 stroje a přístroje 30-50 %, 

 podlahy   20-40 %. 

 

Strop výrobní haly je tmavý a matný, z toho důvodu neodráží světlo téměř vůbec, 

světlý nátěr by pomohl zvýšit hodnotu činitele odrazu, a tím zvýšit efektivitu osvětlení. 

Doporučuje se provést celkový nátěr stropní oblasti haly. 

Stěny haly jsou natřeny světlou (bílou) barvou, jsou však zanesené špínou a prachem, 

nátěr tudíž nesplňuje svoji úlohu na 100%. Doporučuje se čištění stěny alespoň dvakrát 

ročně a provést nový nátěr jednou za 3 roky. 

2 788 579 Kč

1 615 356 Kč

Stávající LED

N
ák

la
d

y

Typ osvětlení

Náklady na osvětlení za první 
rok
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Stroje a přístroje se doporučují udržovat v čistotě, případně natřít světlou barvou. 

Podlahy výrobní haly jsou zanesené prachem a špínou, kterou produkuje výrobní 

proces. Doporučuje se provést světlý nátěr a udržovat podlahu v "čistotě". 

Ve stropě se nachází prosklené části zvané světlíky, které nejsou řádně a pravidelně 

čištěny. Těmito světlíky proniká přírodní světlo zvyšující osvětlenost na pracovišti, která 

má pozitivní efekt na zvýšení výkonu pracovníků. 

 

2.3.2 Návrh vhodného řešení neizolovaného potrubí 

 

Cíle: 

 snížení energetických ztrát, 

 snížení spotřeby tepelné energie. 

 

Jedná se o dodatečnou izolaci zmíněných neizolovaných armatur, včetně připojovacích 

přírub. Podle online kalkulátoru tepelných ztrát způsobených neizolovaným vedením 

horkého média dosahuje úspora ztrát tepelné energie hodnot 60 – 80%. Tato skutečnost 

nabízí možnost úspory financí na nákup tepelné energie. V hale 3 areálu PJ OCELOVÉ 

KONSTRUKCE se nachází neizolované části vedení tepelné energie. 

Pro izolaci průmyslových armatur ve výrobních halách se používá izolace v podobě 

minerální vlny, na jejímž povrchu se nachází aluminiová fólie.  

 

Halou prochází 3 typy média: 

 horká voda o teplotě 110°C, 

 horká voda, kondenzát o teplotě 70°C, 

 pára o teplotě 200°C. 

 

Pro izolaci potrubí se doporučují válcové izolanty tvořící 50mm minerální vlnu zvenku 

obalenou aluminiovou fólií. Tato izolace má uprostřed dutinu o průměru požadovaného 

potrubí pro její snadnou instalaci. Při správné instalaci slouží aluminiová fólie jako 

parozábrana (viz Obrázek 19). 
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Obrázek 19 Izolace - Paroc HVAC SectionAluCoat T [7] 

 

Finanční potenciál izolace potrubí 

 

Finanční potenciál opatření vyjadřuje cenu množství ušetřené energie zavedením 

izolace potrubí. Množství ušetřené energie představuje rozdíl mezi tepelnými ztrátami 

neizolované a izolované armatury. 

Tabulka 19 Tepelné ztráty pro různé průměry potrubí a různé teploty média 

Tepelná ztráta na 1m potrubí izolované 

  Médium 

110°C 

Médium 

70°C 

Médium 

200°C 
Ø potrubí 

DN 40 17W 9W 40W 

DN 50 20W 10W 46W 

DN 65 25W 12W 56W 

DN 80 27W 14W 62W 

DN 100 31W 16W 72W 

DN 125 36W 19W 83W 

DN 150 41W 22W 96W 

DN 200 54W 28W 124W 

 

Hodnoty v Tabulce 19 ukazují, že tepelné ztráty se po zavedení instalace sníží řádově 

o 60-80%.Potenciál ušetření energie je tedy velký. V následující Tabulce 20 

je prezentován rozdíl tepelných ztrát izolované a neizolované armatury. [12] 
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Tabulka 20 Rozdíl ztrát izolované a neizolované armatury 

Rozdíl izolované a neizolované armatury (1m) 

  Médium 

110°C 

Médium 

70°C 

Médium 

200°C 
Ø potrubí 

DN 40 108W 61W 211W 

DN 50 141W 80W 276W 

DN 65 189W 108W 373W 

DN 80 224W 126W 440W 

DN 100 274W 154W 538W 

DN 125 339W 189W 668W 

DN 150 408W 228W 804W 

DN 200 564W 315W 1112W 

 

Hodnoty z Tabulky 20 jsou vynásobeny délkami jednotlivých potrubí, čímž jsou 

pro jednotlivé průměry potrubí zjištěny jejich ztráty v celé hale. [12] 

Tabulka 21 Tepelné ztráty pro jednotlivé průměry 

Tepelné ztráty celkem 

  Médium 

110°C 

Médium 

70°C 

Médium 

200°C Ø potrubí 

DN 40 0W 5490W 0W 

DN 50 0W 4000W 0W 

DN 65 18900W 9720W 0W 

DN 80 13440W 12600W 13200W 

DN 100 0W 12320W 16140W 

DN 125 0W 0W 20040W 

DN 150 0W 0W 24120W 

DN 200 22560W 0W 33360W 

Ø potrubí   205890W   

 

Tepelné ztráty zapříčiněné absencí izolace jsou 205 890 W. Množství ztrát  

u jednotlivých průměru je znázorněn v Tabulce 21. 

 

Celkové tepelné ztráty zapříčiněné absencí izolace za rok 

𝑞𝑟𝑜𝑘 = 𝑞𝑟𝑜𝑧𝑑í𝑙 . 𝑛𝑡𝑜𝑝 . ℎ  

𝑞𝑟𝑜𝑘 = 205 890 . 200 .13  

𝒒𝒓𝒐𝒌 = 𝟓𝟑𝟓 𝟑𝟏𝟒 𝟎𝟎𝟎 𝑾h 
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Převod na GJ: 535 314 000Wh = 1927,13 GJ 

Cena tepelné energie, za kterou PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE nakupuje  

je 450 Kč/GJ. 

 

Finanční potenciál = množství tepelných ztrát X cena za jednotku tepla. 

Finanční potenciál = 1927,13 . 450 

Finanční potenciál = 867 208 Kč/rok 

 

Legenda: 

𝑞𝑟𝑜𝑘  tepelné ztráty zapříčiněné absencí izolace za rok, 

𝑞𝑟𝑜𝑧𝑑í𝑙  tepelné ztráty zapříčiněné absencí izolace, 

𝑛𝑡𝑜𝑝  počet dní topného období. 

 

Náklady na pořízení 

Ceny jednotlivých průměrů izolace jsou uvedeny v Tabulce 22. Hodnoty jsou 

na produkt Paroc HVAC SectionAluCoat T - tloušťka izolace 50mm. [6] 

Tabulka 22 Náklady na izolaci 

Ø potrubí 

      

Délka 

[m] 
Cena/metr Cena 

DN 40 90 150 Kč 13 500 Kč 

DN 50 50 160 Kč 8 000 Kč 

DN 65 190 175 Kč 33 250 Kč 

DN 80 190 208 Kč 39 520 Kč 

DN 100 110 225 Kč 24 750 Kč 

DN 125 30 260 Kč 7 800 Kč 

DN 150 30 300 Kč 9 000 Kč 

DN 200 70 350 Kč 24 500 Kč 

Celkem     160 320 Kč 

 

Náklady na instalaci izolace 

Náklady na instalaci činí 50 Kč/metr. V hale se nachází 760 metrů neizolovaného 

potrubí. Náklady na instalaci jsou tedy přibližně 38 000 Kč. 

Při ušetření 867 208 Kč za rok a pořizovacím nákladům 160 320 Kč + 38 000 Kč 

je návratnost této investice 0,23 let. 
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Další doporučení spočívá v izolaci armatur, přírub, ventilů, atd. jejichž izolací dojde  

k ušetření 50-60 % energie zapříčiněné ztrátami z těchto částí potrubí. Izolace navíc chrání 

pracovníky a uživatele před popálením (viz Obrázek 20). 

 

 

Obrázek 20 Ukázka izolace škrtících ventilu [8] 

 

Jednou z výhod tohoto řešení izolace je její snadná manipulace a snímatelnost 

dle potřeby. Vrstvená tepelná izolace slouží zejména k izolování armatur 

parokondenzátních a horkovodních systémů. Ukázka účinnosti izolace škrtících ventilů  

je na Obrázku 21 a Obrázku 22. 

 

Obrázek 21 Termovize škrtícího  Obrázek 22 Termovize škrtícího 

  ventilu bez izolace [8]    ventilu s izolací [8] 

      

V areálu PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE se nachází více prostorů a hal, kde není 

instalována izolace jak potrubí, tak ventilů a armatur. Proto se potenciál tohoto opatření 

zvyšuje s možností aplikace i na další objekty areálu. 
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ZÁVĚR 
 

Na základě zadání diplomové práce byla ve společnosti VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. přesněji PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE provedena analýza 

současného stavu energetického hospodářství a byla navržena opatření pro úsporu financí  

a zvýšení účinnosti hospodaření s energií. 

U osvětlení na hale 3 bylo zjištěno neefektivní využití elektrické energie v důsledku 

staré technologie zdroje světla, která byla ve formě rtuťových výbojek. Dále bylo zjištěno, 

že stávající osvětlení nesplňuje normu pro minimální intenzitu osvětlení na pracovišti dle 

ČSN EN 12464-1. Byl proveden průzkum pro alternativní efektivnější řešení tohoto 

problému. Na základě průzkumu trhu, konzultací s pověřeným pracovníkem  

a zkontaktování firem, zabývajících se osvětlením do průmyslových hal, byla vybrána 

Varianta 3 tedy návrh LED technologie. Za pomoci softwaru DIALux evo v 5.0 společnost 

NWT a.s. provedla výpočet a stanovení typu a počtu osvětlovacích jednotek tak,  

aby splnily minimální světelné podmínky na pracovišti. Navržená varianta sníží odběr 

elektrické energie na osvětlení z původních 425 673 kWh na 113 880 kWh, což dělá 

přibližně 70%. Ve spojení s dlouhou životností a zárukou 5 let se díky minimálním 

provozním nákladům bude finanční potenciál zlepšovat. Návratnost investice je 0,6 let. 

Navržené úsporné řešení by se dalo využít i v dalších výrobních halách, které mají 

zastaralou technologii osvětlení nejen v areálu PJ OCELOVÉ KONSTRUKCE. Aby byla 

efektivita osvětlení co nejvyšší, byla navržena další opatření podle norem zahrnujících 

kulturu práce. 

Dále byla zjištěna nedostatečná izolace u potrubí vedoucí horkou vodu a páru. Halou 3 

prochází stovky metrů neizolovaných rozvodů horkého média, díky čemuž vznikají tepelné 

ztráty prostřednictvím vyzařování tepla do prostorů haly. Byla stanovena délka 

jednotlivých potrubí a za pomoci kalkulátoru tepelných ztrát stanovena hodnota ztrát 

tepelné energie z důvodu opomenutí izolace. Navržená izolace se skládá z 50mm vrstvy 

minerální vlny pokrytou aluminiovou fólií. Tato izolace válcového tvaru má uvnitř dutinu, 

která zjednodušuje montážní práci při instalaci. Za pomoci tabulek byl stanoven finanční 

potenciál izolace potrubí. Při ušetření 867 208 Kč ročně a pořizovacím nákladům 

198 320 Kč, byla stanovena návratnost investice na dobu 0,23 let. Dále bylo doporučeno 

provést toto opatření v dalších halách a prostorách areálu. Doporučeno bylo také izolování 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/23937-nahrady-360451-csn-36-0451.html
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armatur, ventilu, kolen, atd., které ušetří další náklady spojené s opatřováním tepelné 

energie. 

Odhalením kritických míst v oblasti hospodaření s energií a následnému návrhu řešení, 

byl splněn hlavní cíl zadání diplomové práce, což napomohlo efektivnějšímu 

energetickému hospodaření ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 
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