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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je analýza energetické náročnosti vybrané společnosti. Tato 

práce je v teoretické části zaměřena na energetiku v pivovarnictví, zejména spotřebu 

elektrické energie a tepla, včetně základního popisu státní energetické koncepce. V další 

části je popis a charakteristika společnosti, energetická bilance závodu s popisem 

technologie a návrhem možných opatření vedoucích k dosažení úspor energií.    
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Abstract  

The topic of this bachelor thesis is an analysis of the energy performance of a selected 

business. The theory part of the thesis focuses on utilities management in the brewing 

industry and, in particular, on the usage of electricity and thermal energy including the basic 

description of the National Energy Policy. The following part contains a description and 

characteristics of the selected brewing business, the energy balance of its production plant, 

a description of the technology and equipment used, and a proposal of actions to achieve 

energy savings. 
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ÚVOD  

Energetická náročnost představuje jakékoliv množství energie potřebné k zajištění daného 

objemu výroby, dopravy či služeb. Odpovídá tedy nárokům, které klade určité odvětví na 

spotřebu energie. Cílem je dosáhnout co největší produkce a zajištění rozsahu a kvality 

služeb při co nejnižších nárocích na energetické zdroje. 

Zvyšování energetické efektivnosti instalací zařízení s vyšší účinností, zavedení nejlepších 

dostupných technik BAT, minimalizace tepelných ztrát, omezení plýtvání s energií, je 

bezesporu nejvýznamnější cestou ke snižování poptávky po energii, snižování emisí škodlivin 

s dopadem na životní prostředí, snižování růstu dovozní energetické závislosti a zvyšování 

konkurenceschopnosti energetického odvětví i celého hospodářství.  

Cílem práce je analýza současného stavu energetické náročnosti vybraného výrobního 

závodu, spotřeby tepelné a elektrické energie v provozních oblastech, definice základních 

faktorů ovlivňujících vlastní energetickou náročnost a nalezení potenciálních oblastí úspor a 

opatření, jenž by mohly vést ke snížení energetické náročnosti resp. ztrát energií v průběhu 

výrobního procesu. Zároveň budou zhodnoceny návaznosti a vliv na životní prostředí, 

obnovitelné zdroje a účinnost využití energií.  
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1. Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a 

popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu. Státní energetická koncepce 

patří k základním součástem hospodářské politiky České republiky. Je výrazem státní 

odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky 

energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které nebudou 

ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Tuto 

zákonnou odpovědnost stát naplňuje stanovením legislativního rámce a pravidel pro chod a 

rozvoj energetického hospodářství. 

Státní energetická koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce 

stát dosáhnout, při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 let, 

v podmínkách tržně orientované ekonomiky. 

Na základě analýz vývoje a současného stavu energetického hospodářství České republiky, 

vyhodnocení plnění cílů energetické politiky z roku 2000, s přihlédnutím k zahraničním 

zkušenostem, postupům a standardům Evropské unie, k závazkům ČR z mezinárodních smluv 

v oblasti energetického hospodářství a životního prostředí, po zpracování a vyhodnocení 

souboru energetických scénářů možného budoucího vývoje do roku 2030 se aktualizuje 

Státní energetická koncepce. Stanovuje se komplexnější soubor priorit a dlouhodobých cílů, 

které bude Česká republika v energetickém hospodářství sledovat v rámci udržitelného 

rozvoje. K jejich naplnění budou použity vhodné a účinné nástroje a opatření. Při volbě 

priorit, cílů a souboru nástrojů Státní energetické koncepce byla respektována hlediska 

energetická, ekologická, ekonomická a sociální. 

Naplňování priorit a cílů Státní energetické koncepce vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a 

obchodu v tříletých intervalech. O výsledcích vyhodnocení informuje vládu ČR a v případě 

potřeby vládě překládá návrhy na změnu Státní energetické koncepce. [12] 
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2. Energetika v pivovarnictví 

V pivovarech je věnována velká pozornost spotřebě pitné vody, veškerým energiím a 

současně i objemům tuhých či kapalných odpadů a emisí CO2. Důvodem je snaha snížit 

spotřebu vody a energie z důvodu ekonomických, ale i vzhledem k narůstajícím problémům 

s dostupností těchto zdrojů, u odpadů je pak cílem zlepšit ekologické podmínky výroby a 

snižovat zátěž odpadními materiály z pivovaru. 

Výroba piva je náročná na spotřebu energií, především k ohřívání vody a k otopu varních 

pánví, dále pro výrobu chladu s největší potřebou na úseku kvašení a dokvašování a na 

spotřebu elektrické energie hlavně v moderních provozech s bohatým strojním, plně 

automatizovaným vybavením. Energetická náročnost závisí na velikosti pivovaru a úrovni 

jeho automatizace, v neposlední řadě i na ochotě a následné úspěšnosti zavádění úsporných 

opatření (recyklace teplé vody, rekuperace brýdových par, optimalizace kondenzátního 

hospodářství varny apod.). Zpravidla se zvyšováním výrobní kapacity pivovarů, klesá měrná 

energetická náročnost viz Tab.1 a Tab.2.  

Z přehledu dlouhodobého vývoje spotřeb vyplývá, že postupné zkoncentrovávání a 

zdokonalování v průmyslu vedly k větším úsporám tepla než elektřiny, tato tendence se 

potvrdila rovněž při sledování spotřeb tepla a elektřiny v německých pivovarech. Vzhledem 

k neustálému růstu poměru spotřeby elektřiny ke spotřebě tepla proto ztratilo význam dříve 

časté spojování výroby páry a elektřiny. Je-li však tento postup výhodný, nabízí se přímé 

spojení parní nebo plynové turbíny s generátorem pro celé množství vyrobené páry nebo jen 

pro jeho část, ale i komplikovanější dvoustupňové provedení s plynovou turbínou a 

generátorem v prvém stupni. Celkové účinnosti se pak liší podle kapacity provedení a stupni 

automatizace vlastní výroby a stáčení. Úspory dosažené kombinovanými blokovými 

jednotkami závisejí na počtu várek a napojení ke stáčírně. [1]  

Tab.1 Energetická náročnost výroby piva – BAT 2005 [1] 

 

Teplo (MJ.hl
-1

) Elektřina (kWh.hl
-1

) Celkem  (MJ.hl
-1

) Specifikace provozu

85 - 120 7,5 - 11,5 112 - 161,4 pivovary s výstavem nad 1mil. hl

102,5 9,5 136,5 průměr

126,5 10,7 164,0 pivovary celkem
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Tab.2 Závislost energetické spotřeby na velikosti pivovarů, příklad pivovarů v České republice 

v roce 2005 [1] 

 

Podrobnější dělení jednotlivých spotřeb ve výrobních úsecích odpovídá jejich energetickému 

zatížení, takže nejvyšší spotřeby tepla a pitné vody jsou obvykle ve varně a stáčírnách lahví, 

nejvyšší spotřebu elektřiny vyžaduje chladící zařízení. [1]   

Jedním ze způsobů, jakým je řízena spotřeba energií, jsou energetické systémy řízení a 

programy. Program energetického managementu, je jedním z nejvíce úspěšných a nákladově 

efektivních způsobů, jak dosáhnout zvýšení energetické účinnosti. Tvoří základ pro 

zlepšování a poskytuje postup pro řízení energie celého podniku. I když energie je 

významnou nákladovou položkou zejména v průmyslu, systémy pro řízení nejsou v celé řadě 

firem stále implementovány. [4]   

2.1. Spotřeba elektrické energie 

Spotřebu elektrické energie lze rozdělit podle způsobu použití. Z celkové spotřeby je cca 40% 

využito na výrobu chladu, asi 10% se spotřebovává na výrobu tlakového vzduchu, přibližně 

polovina slouží k dopravě surovin, polotovarů a hotových výrobků a na využití ostatních 

obslužných provozů. Spotřeba elektrické energie v pivovaru je závislá na velikosti pivovaru 

viz Tab.3, Obr.1. [6]  

průměr

rozpětí 96,7 - 151,5 73,5 - 116,9 21,9 - 39,2 6,1 - 10,9

průměr

rozpětí 138,8 - 161,4 111,0 - 130,8 27,7 - 31,4 7,7 - 8,7

průměr

rozpětí 288,2 - 295,0 246,6 - 262,2 32,8 - 41,6 9,1 - 11,5

průměr

rozpětí 176,9 - 190,9 149,7 - 157,7 27,1 - 35,6 7,5 - 9,9

průměr

rozpětí 206,7 - 500,2 163,3 - 456,5 30,5 - 54,6 8,5 - 15,2

průměr

rozpětí 201,7 - 584,8 187,3 - 536,7 14,4 - 63,9 4,0 - 17,7

průměr

rozpětí 323,9 - 497,5 251,7 - 454,2 43,2 - 72,4 12,0 - 20,1

průměr

rozpětí 96,7 - 584,8 73,5 - 536,7 14,4 - 72,4 4,0 - 20,1

*) bez pivovarů s výstavem do 25 tisíc hl

0,05 až 0,1

do 0,05*

CELKEM*

nad 1

0,5 až 1

0,3 až 0,5

0,2 až 0,3

0,1 až 0,2

657,8 78,3 21,7

142,1 31,6 8,8173,7

119,6 30,0 8,3

255,0 36,8 10,2

154,5 29,6 8,2

258,4 39,4 10,9

286,0 48,3 13,3

291,8

184,0

297,8

334,3

654,1

136,2 107,4 28,8 8,0

149,6

(kWh.hl -1)

ElektřinaRoční výstav 

piva (mil. hl)

Typ 

charakteristiky

Energie celkem 

(MJ.hl
-1

)
Teplo (MJ.hl-1)

(MJ.hl -1)
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Tab.3 Celková spotřeba elektrické energie v závislosti na ročním výstavu piva [6] 

  

 

Obr.1 Celková spotřeba elektrické energie v závislosti na ročním výstavu piva [6] 

Spotřeba elektrické energie je v podmínkách českého pivovarnictví srovnatelná se 

zahraničními pivovary. S rozvojem automatizace výroby, je možno i v této oblasti dosáhnout 

značných úspor. Podobně jako v případě tepla je možno finančních úspor dosáhnout 

optimalizací spotřeby zavedením procesních změn z hlediska času. To znamená, aby 

současně nepracovaly velké spotřebiče elektrické energie (např. chladící kompresory a 

kompresory na tlakový vzduch). Důvodem je, že při překročení dohodnutých limitů 

okamžitého odběru bývá spotřebovávaná elektrická energie dražší. Další možnou úsporou 

v této oblasti je dohodnutí optimálních tarifních pásem a maximální využívání zlevněných 

sazeb, např. v nočních hodinách. V oblasti konkrétních úspor je to pak modernizace 

technického zařízení. [1] 

Střední hodnota Ideální hodnota

2 000 19,5 16,8

4 000 17,1 14,5

10 000 15,2 11,1

20 000 13,6 9,9

50 000 11,7 8,8

100 000 11,6 8,4

250 000 11,4 8,3

1 000 000 11,3 8,1

> 1 000 000 11,1 8,0

Spotřeba el. energie (kWh.hl-1 piva)
Roční výstav piva (hl)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2 000 4 000 10 000 20 000 50 000 100 000 250 000 1 000 000 > 1 000
000

kWh-hl-1 

hl 

Spotřeba el. Energie Střední hodnota
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2.2. Tepelné hospodářství a spotřeba tepla 

K ohřívání vody a k otopu varních pánví se používá především pára, která se vyrábí buď 

v kotelně pivovaru, nebo se nakupuje z městských zdrojů či z jiných závodů. Při výrobě páry o 

přetlaku 0,6 až 0,8 MPa se již zřídka uplatňují tuhá paliva, většinou se používá jako topné 

medium zemní plyn nebo lehké topné oleje. Základem pro výrobu páry je parní kotel. Typický 

moderní parní kotel má instalovaný hořák, jehož plamenec ohřívá trubky kotle. Horké plyny 

ze spalování, procházejí třemi tahy kotle, pro získání maximálního přenosu tepla na vnitřní 

trubkovnice kotle a tím do kotlové vody. Jakmile se voda dostane do varu, začne kotel 

produkovat páru na teplotě nasycení, což zvedne hladinu vody v kotli. Pára je uvolňována do 

prostoru nad hladinou a je připravena pro distribuci do parního systému. Uzavírací tzv. 

kotlový ventil odděluje páru z kotle do tlakových parních rozvodů. Pro získání vyššího využití 

tepla z kotlů, je možné instalovat zařízení, pro rekuperaci tepla z odluhů kotlů pro předehřev 

upravené vody. [7] Pro ohřevy se pak přetlak páry redukuje na 0,2 až 0,3 MPa. Výjimku tvoří 

některé malé pivovary, ale především varní technologie v světoznámém pivovaru Prazdroj 

v Plzni, kde se stále udržuje přímé vyhřívání klasické linky varních pánví, dnes zemním 

plynem. Pivovary většinou používají anaerobní čištění odpadních vod a tím mají k dispozici 

vlastní bioplyn, který používají pro výrobu tepla.  

Spotřeba tepla se liší nejen v závislosti na kapacitě závodu (s jejím vzestupem klesá měrná 

spotřeba), ale především se liší v jednotlivých odděleních pivovaru viz Tab.4. Celková 

spotřeba tepla však také závisí na účinnosti kotelny, kde použití ekonomizéru kouřových 

plynů umožňuje snížit ztráty pod 5%. Podstatné je rovněž důsledné využití brýd a procento 

vráceného kondenzátu. [1] 

Tab.4 Spotřeby tepla v (MJ.hl-1) v různých odděleních pivovaru *1] 

 

minimální průměrný maximální

varna 87 92 121 84 - 113 50 - 80

stáčírna lahví 58 86 94 25 - 46 38 - 58

stáčírna sudů 8 11 13 8 - 13 -

procesní voda 3 4 8 4 - 8 -

užitková voda - - - 8 - 17 -

různé - - - 33 - 46 -

CELKEM 156 193 236 162 - 239 183 - 233

Provoz/ proces
Údaj Rozsah

publikovaný naměřený
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Varna se podílí na celkové spotřebě tepelné energie pivovaru 50 – 60 %. Měrná spotřeba 

tepla ve varně kolísá podle energetické úrovně a velikosti pivovaru v širokém rozmezí 50 – 

120 MJ na hl předaného piva k expedici ke spotřebitelům. Příprava mladiny, tj. ohřev sladiny 

do varu a vlastní var (tzv. chmelovar), je zastoupena na uvedené spotřebě více než 70 %. Jak 

vysoká je spotřeba energie to závisí na konstrukci mladinové pánve a způsobu jejího ohřevu. 

Vyhřívání může být přímé a nepřímé, realizované rovněž vnitřním nebo vnějším vařákem. 

Vložené teplo, ale lze využít. „Odpadní“ teplo lze z chladiče mladiny získat při chlazení várky. 

Je-li chladič dobře dimenzován, lze využít téměř veškerou tepelnou energii chlazené mladiny 

pro ohřev varní vody. Druhým největším zpětně využitelným zdrojem tepla ve varně je 

kondenzační teplo brýdových par odcházejících z mladinové pánve při chmelovaru. Při 

výběru vhodného systému tepelné rekuperace je nutno vycházet z konkrétních podmínek 

pivovaru. To platí zejména v případech, kdy se zařízení instaluje dodatečně. Používají se dva 

systémy: mechanická komprese brýdových par a termická komprese brýdových par s 

předehřevem sladiny. Při mechanické kompresi brýdových par se dosahuje čisté energetické 

úspory, tj. po odečtení zvýšené spotřeby elektrické energie, cca 56 %. [1]. Vytápění objektů 

závodu, představuje v zimním období zvýšenou spotřeby tepelné energie. Proto jsou 

zejména u administrativních budov a skladů, doporučovány rekonstrukce a zateplení budov, 

stejně jako snižování energetické náročnosti objektů odstraněním nedostatečné údržby a 

vad stavby nebo instalací obnovitelných zdrojů energií. [3] 

2.3. Výroba a spotřeba chladu 

Základním chladícím médiem je amoniak (R717), u menších průmyslových jednotek se po 

zákazu freonů používají směsi fluorovaných uhlovodíků (HFC-R134A, HFC R407C) a do roku 

2020 povolený dichlortrifluorethan (R123). V malých chladících jednotkách se uplatňuje 

isobutan (R600A) a směs isobutanu s propanem (R290 i R134A). Pro nepřímé chlazení se 

používají teplonosné látky jako voda, propylenglykol, ethylenglykol, ethanol nebo roztoky 

solí (uhličitanové či dříve používané chloridové solanky). [1] Některé z  výše uvedených 

chladících látek, které se využívaly zejména v minulosti, jsou dnes regulovány tzv. Kjótským 

protokolem. V něm se ratifikující státy zavázaly redukovat emise skleníkových plynů. Týká se 

to jak regulovaných látek, tak F-plynů, tedy většiny chladiv. Kjótský protokol uvádí vztahy pro 

převod emisí na jednotnou veličinu GWP, která znamená potenciál globálního oteplování, tj. 

jaký má látka vliv na skleníkový efekt. [14] 
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Výroba chladu v chladícím okruhu plyn-kapalina se řídí podle změn tlaku a entalpie 

v Carnotově cyklu. Základními technickými prvky jsou kompresory, kondenzátory, expanzní 

ventily, čerpadla a výparníky pro jednotlivá výrobní zařízení nebo prostory.  

Přímé použití chladícího média, bez zprostředkování jinou teplonosnou látkou, je vždy 

účinnější, protože odpadají ztráty samotného výměníku. Rovněž zvýšení výparné teploty a 

snížení kondenzační teploty zlepšuje ekonomiku chladícího cyklu. Zvýšení, resp. snížení o 1°C 

přináší úsporu spotřeby elektřiny o 2,5 až 3,5%. Cílem proto musí být co nejvíce přiblížit 

výparné teploty k technologicky potřebné teplotě. [1]  

Bývá zjištěno, že chladicí systémy v provozu používají o 20 procent více energie, než je 

nezbytné. Příležitosti pro úspory vznikají při účinných kontrolách faktorů, které ovlivňují 

účinnost chlazení a tím i náklady. Pro snižování nákladů, by měla být kontrolována a hlavně 

měřena účinnost kompresoru. Při hodnocení účinnosti kompresoru, je sledován tzv. COP 

faktor. Jedná se o poměr dosaženého chlazení na požadovaném výkonu. Je výhodné měřit 

efektivitu celého systému (SCOP), která zahrnuje napájení všech pomocných zařízení, jako 

jsou ventilátory výparníků, ventilátorů kondenzátorů, čerpadel sekundárního chladiva 

distribuce a ventilátory pro odtávání zařízení a ohřívače. Mezi hlavní faktory ovlivňující 

účinnost chlazení patří : 

1. Zatížení chladícího okruhu a jeho vliv na výkon kompresoru 

2. Zajištění vysoké účinnosti při využití nejlepších chladících kompresorů, zabráněním 

dílčích zatížení a dobrou údržbu kompresoru 

3. Zvýšení odpařovací teploty zvyšuje COP a snižuje provozní náklady -  zvyšení 

odpařovací teploty o 1 ° C sníží náklady o 2-4 procent. Vyšší odpařovací teploty lze 

dosáhnout dobrou kontrolou a péči o odpařovací plochy (zamezení znečištění, 

přehřátí a špatný přenos tepla) 

4. Snížení kondenzační teploty snižuje provozní náklady ve stejném rozsahu, jak je 

uvedeno výše – viz bod 3 

5. Pro chlazení mladiny využít řádovou studenou vodu. Mladina je pak dochlazena  

chladícím okruhem glykolu. V zimě může mít řádová voda dostatečně nízkou teplotu 

pro přímé chlazení mladiny. Přesto, by měl být účelně navržen a instalován 

dostatečně výkonný chladič mladiny s vysokou účinností, aby nedošlo ke škrcení 

průtoku vody a ztrátám energie. [2] 
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3. Charakteristika společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 

Plzeňský Prazdroj je 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.2. [5] 

 

Obr.2 Dispoziční rozložení závodů (Zdroj: vlastní zpracování) 

S celkovým ročním prodejem více než 9,9 milionů hektolitrů na domácím i zahraničním trhu 

a s exportem piva do více než 50 zemí po celém světě je Plzeňský Prazdroj, a.s., vedoucím 

výrobcem piva ve střední Evropě a největším vývozcem českého piva. 

Plzeňský Prazdroj je členem SABMiller plc, co se výstavu týče, druhé největší pivovarnické 

společnosti na světě. Značka Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia této 

skupiny. 

Pivními značkami společnosti Plzeňský Prazdroj jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, 

Velkopopovický Kozel, Radegast, Birell, Primus, Klasik a speciály Master. Do portfolia 

společnosti patří také sladový nápoj Frisco a pšeničný nápoj Fénix. V krátké minulosti 

zavedena rovněž výroba radlerů, což jsou nízko stupňová ochucená piva. 
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V roce 2011 představil celou řadu novinek - např. Birell polotmavý, který se během prvních 

šesti měsíců stal třetím nejprodávanějším nealkoholickým pivem v České republice. Master 

Zlatý spolu s nealkoholickým Birellem získaly zlaté medaile na mezinárodní degustační 

soutěži piv Brewing Industry International Awards 2011 v Británii, kde má tradici od roku 

1886 a přezdívá se jí „Pivní Oscary“.   Ve finančním roce 2011 pracovalo ve čtyřech 

pivovarech - v Plzeňském Prazdroji a Gambrinusu, Nošovickém Radegastu a Velkých 

Popovicích, 13 obchodně-distribučních centrech v celé České republice a v pražském 

klientském centru přes 2 300 zaměstnanců/kyň. 

Pivo je jedním ze symbolů české kultury a fenoménem, díky němuž je naše země proslulá 

po celém světě. Společnost Plzeňský Prazdroj je hrdým představitelem českého pivovarského 

průmyslu v tuzemsku i v zahraničí. Za dobrým jménem společnosti i značek se skrývá jeho 

nekompromisní postoj k otázkám kvality, úcta k dědictví a k jejich partnerům 

i spotřebitelům. Pečlivá pozornost je věnována zejména výběru těch nejlepších surovin. 

Všechny produkty jsou vyráběny podle původních receptur, které si po generace předávali 

sládkové. To vše je činěno s cílem přinášet spotřebitelům ten nejlepší zážitek z pití piva. 

Schéma výroby piva je zobrazeno na obrázku 3. 

 

Obr.3 Schéma výroby piva [5] 
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Důležitým zájmem společnosti, který se podílí na úspěšnosti podnikání, je budovat dobré 

vztahy s ostatními, efektivně využívat přírodní zdroje a naplňovat očekávání našich 

spotřebitelů a obyvatel regionů, ve kterých působí. Odpovědný přístup propojuje firmy se 

širší společností. Hlavním cílem trvale udržitelného rozvoje je dosahovat úspěch a o ten se 

dělit se svými partnery a okolím. 

Ve všech výrobních závodech společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se vyrábí finální produkt 

podle ověřených nejlepších principů a standardů v praxi na světové úrovni – WCM (World 

Class Manufacturing) a základního standardu Manufacturing Way. 

Plzeňský Prazdroj přistupuje k oblasti trvale udržitelného rozvoje zodpovědně a syste-

maticky. Má jasně stanovenou tříletou strategii a 10 konkrétních priorit – viz Seznam priorit 

Tab.5. Strategický a akční plán schvaluje nejvyšší vedení společnosti a tyto plány se pak také 

odráží v jejich cílech. Na jednotlivé priority trvale udržitelného rozvoje dohlíží tým složený ze 

zástupců oddělení napříč společností. K úspěšnému naplňování plánu a cílů je potřeba 

aktivního přístupu všech.  

Motto Plzeňského Prazdroje : “ Deset priorit. Jedna budoucnost“  

Tab.5 Seznam priorit [5] 

Číslo 
priority 

Název priority a popis 
Dosažená 

úroveň 

1 Podpora odpovědné konzumace alkoholu 4 

2 

Snižování spotřeby vody - společnost si uvědomuje, že je nutné 
udržet rovnovážný koloběh vody v přírodě a zachovat kvalitu i 
kapacitu vodních zdrojů nejen v lokalitách pivovarů, ale i v 
celkovém pohledu s ohledem na budoucí generace 

3,6 

3 

Snižování spotřeby energie a úrovně emisí - do roku 2020 bude 
snížena úroveň emisí z fosilních paliv plynoucí z energie 
spotřebované v provozech oproti roku 2008 o 50% na každý litr 
uvařeného piva 

3,3 

4 
Používání recyklovatelných a vratných obalů - již více než 91% 
našich obalů je vratných nebo recyklovatelných 

3,5 

5 
Směřování k provozu s nulovým odpadem - pouze necelé 2% 
všech našich odpadů končí na skládkách 

4 
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6 
Spolupráce s partnery - podporujeme místní zemědělství a 
dodavatele. Plzeňský Prazdroj je na českém trhu největším 
odběratelem odrůd ječmene schválených na výrobu Českého piva 

2,1 

7 
Podpora rozvoje regionů - firma může být úspěšná pouze tehdy, 
daří-li se všem v jejím okolí. V loňském roce jsme do rozvoje 
regionů investovali 53,79 milionů korun 

4,5 

8 Přispívání ke snižování HIV/AIDS 3 

9 

Respektování lidských práv - náš úspěch stojí na vysoké 
profesionalitě, oddané a cílevědomé práci našich lidí. Plzeňský 
Prazdroj si váží práce svých lidí. Očekává to nejlepší a otevírá své 
brány těm, kteří jsou připraveni se na úspěchu naší společnosti 
podílet 

3,8 

10 
Transparentní komunikace a vykazování výsledků - Pravidla 
trvale udržitelného rozvoje definují způsob, jakým podnikáme. 
Jsou součástí našeho rozhodování a každodenních aktivit 

4 

Hodnocení úrovně jednotlivých priorit se provádí známkami 1 – 5, přičemž známka 5 
označuje úroveň nejvyšší kvality. 

 

V 60. letech minulého století bylo rozhodnuto najít na severní Moravě vhodnou lokalitu pro 

výstavbu moderního pivovaru s velkou kapacitou soustředěnou na jediném místě, jako 

náhradu za poddolovaný pivovar v Karviné. Po pečlivém vyhodnocení byla vybrána obec 

Nošovice, kde se postavil pivovar s roční kapacitou 800 000 hl piva. Základní kámen pivovaru 

byl položen dne 12.7.1966. První várka byla uvařena 3. prosince 1970. 

Po úspěšném zprovoznění pivovaru byla v roce 1975 uvedena do provozu vlastní sladovna 

s roční kapacitou 18 500 tun vyrobeného sladu. Do 30. června 1990 byl pivovar Radegast 

jedním ze závodů státního podniku Severomoravské pivovary Přerov, 1. července se stal 

samostatnou akciovou společností. Po privatizaci v roce 1991 začíná nošovický Pivovar 

Radegast a.s. psát novou, slavnou kapitolu v dějinách českého pivovarnictví. V roce 1994 byla 

uvedena do provozu nová varna, jejíž kvalita odpovídá nejvyššímu světovému standardu. V r. 

1998 byla dokončena výstavba cylindrokónických tanků, jejímž cílem bylo navýšení výrobní 

kapacity pivovaru v úseku hlavního kvašení a dokvašování. Investice umožnila zvýšení 

celkové produkce pivovaru na 2,4 mil. hl piva ročně. Pivovar má jednu z nejmodernějších 

plně automatizovaných linek na stáčení ve střední Evropě s kapacitou 50 tisíc lahví za hodinu, 

která byla uvedena do provozu v roce 1998. Od roku 1999 je pivovar Radegast Nošovice 
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součástí největší pivovarské společnosti v České republice, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 

V Pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970. Je nejmladším a jedním z nejmodernějších 

pivovarů v České republice. Ročně produkuje přes 2 mil hl. piva. Vyrábí pivo typu „klasický 

český ležák“ a je rovněž výrobcem kvalitního sladu ve vlastní pivovarské sladovně, jejíž 

současná roční kapacita po provedené intenzifikaci v roce 2008 je 33 500 tun sladu.  

V posledních letech pivovar výrazně investoval do zlepšení kvalitativních parametrů výroby a 

do procesů analýzy a kontroly. V roce 1995 získal Pivovar Radegast jako první z oboru 

certifikát kvality ISO 9002, v roce 1996 Mezinárodní ocenění za kvalitu a v roce 1999 

ekologický certifikát ISO 14001.  

Provoz pivovaru je celoroční a výroba probíhá ve třech směnách. Celkový počet zaměstnanců 

je 300 osob. Provoz závodu je možné charakterizovat jako převážně průmyslový, s požadavky 

na kvalitu vnitřního prostředí vyplývajících s příslušných norem a předpisů, převážně 

v pracovních dnech. Informace byly čerpány z dostupných materiálů společnosti. 
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4. Popis stávající energetické bilance závodu Pivovaru Radegast 

Stávající průmyslový areál Pivovaru Radegast je zásobován elektrickou energií a zemním 

plynem z veřejných distribučních sítí. Elektrická energie je využívána zejména ke konečné 

spotřebě pro chladící zařízení, výrobu stlačeného vzduchu, sladovnu, stáčírny lahví a sudů, 

varnu, výrobu CO2 a dále pro různé systémy s motorovými pohony jako jsou čerpadla, 

ventilátory, vzduchotechnická zařízení, funkční osvětlení, provoz výtahů a drobných 

spotřebičů.  

Zemní plyn je využíván pro výrobu páry, která je určená jak pro technologická zařízení, tak 

pro vytápění. Společně se zemním plynem, umožňuje zařízení pro výrobu páry, spalovat 

bioplyn, který vzniká při anaerobním čištění v předčistírně odpadních vod. Jako záložní palivo 

je možné využít lehký topný olej, pro jehož zásobu je postavena v záchytné betonové jímce, 

ocelová nadzemní nádrž. 

4.1. Elektrická energie 

Zásobování elektrickou energií je zajištěno dodávkou ze sítě místního distributora, kterým je 

ČEZ Distribuce a.s. Od 1.1.2006 je v České republice plně liberalizovaný trh s elektřinou a 

všichni odběratelé z hladiny VVN, VN a NN si mohou zvolit svého dodavatele elektrické 

energie.  

Dodávka elektrické energie je rozdělena na dvě položky : 

 distribuce elektrické energie – jedná se o dopravu elektřiny až do odběrného místa 

(OM) zákazníka. Cena za distribuci je plně regulována Energetickým regulačním 

úřadem. 

 silová elektřina – je předmětem obchodní soutěže a cena je pro každé OM 

individuální. 

Průběh celkových nákladů v tis. Kč za dodávku elektrické energie a celkové absolutní 

spotřeby elektrické energie za posledních pět let, jsou zobrazeny na obrázku 4. 
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Obr.4 Celkové náklady na dodávku elektrické energie a spotřeba el. energie [Zdroj: vlastní 

zpracování]  

Dodávka energie do objektu je zajištěna přes vstupní rozvodnu „r1“ – 22kV, která je 

napájena dvěma linkami z různých napájecích rozvoden. Vstupní rozvodna je umístěná 

v elektro objektu přilehlém k budově kotelny. Obsahuje celkem 9 polí, z nichž 2 jsou přívodní 

(osazená výkonovými vypínači), jedno pole je vyhrazeno pro měření a dalších šest polí 

obsahuje vývody s odpojovači pro transformátory. 

Vlastní transformátory jsou umístěny na třech různých místech s ohledem na požadavky 

pivovarských technologií. V elektro objektu vstupní rozvodny jsou dvě vzduchové trafa „T1“ 

(1 600 kVA) a „T2“ (1 000kVA). Obě slouží pro napájení vlastního pivovaru a jeho strojovny a 

umožňují vzájemný záskok.  

Podružná trafostanice pro sladovnu se vzduchovými trafy „T4“ a „T5“ (každé 1 000 kVA) je 

umístěná v samostatném objektu poblíž sladovny. Podružná trafostanice pro stáčírny je 

umístěná v přízemní části objektu Stáčírny RB2 a obsahuje vzduchová trafa „T6“ a  „T7“ 

(každé 1 600 kVA). Přibližně 95% celkové roční spotřeby připadá na motory, zbytek 

představuje osvětlení a malé nevýrobní spotřebiče v kancelářích a dílnách. 
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Všechny používané motory jsou asynchronní, částečně vybavení frekvenčními měniči pro 

plynulou regulaci a řízení otáček. Celkový instalovaný výkon představuje 4 660 kW. 

Motory mají poměrně dobrou účinnost. O hospodárném využívání elektrické energie svědčí 

vysoký podíl nasazení frekvenčních měničů pro hospodárnou regulaci otáček místo škrcení 

množství přepravovaného média (kapaliny nebo vzduchu, resp. plynu). 

V hlavní výrobní části pivovaru – varně – a na příslušných tancích je při instalovaném výkonu 

705 kW nasazeno 40% motorů napájených z měničů, které představují 65% celkového 

instalovaného výkonu. 

Osvětlení objektů je převážně řešeno zářivkovými a výbojkovými svítidly, pouze v méně 

využívaných prostorech jsou svítidla s úspornými žárovkami. Osvětlení kanceláří a zasedacích 

místností je projektováno s požadavkem 300 lx. Převážná část osvětlení je realizována 

vestavnými zářivkovými svítidly 3*18 W umístěných v podhledech místností a chodeb. 

Ovládání osvětlení jednotlivých místností je umístěno u vstupu do těchto místnosti. Ovládání 

osvětlení chodeb a hlavního schodiště je řešeno tlačítky s časovými spínači, případně spínači 

reagujícími na pohyb. Venkovní osvětlení je osazené moderními výbojkami, které jsou řízené 

spínacími soumrakovými snímači. Základní rozdělení spotřeb elektrické energie dle 

jednotlivých středisek závodů, zobrazuje obrázek 5. 

 

Obr.5 Rozdělení spotřeb elektrické energie [Zdroj: vlastní zpracování] 
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4.2. Teplo 

V areálu závodu se nachází celá řada spotřebičů, které se liší jak účelem (technologie, 

vytápění), tak průběhy spotřeb tepla. Z pohledu možností dosažitelnosti úspor, jsou zásadní 

spotřebiče, které mají rozhodující vliv na celkovou spotřebu páry v závodě.  

Varna je největším spotřebitelem páry v pivovaru. Pára z kotelny se po redukci na 0,4 MPa 

používá pro přímý ohřev rmutovacích pánví a mladinové pánve. Z energetického a 

ekonomického hlediska je důležité, že teplo z chlazení mladiny je využíváno pro přípravu 

technologické TUV a TUV pro sociální zařízení v akumulačních zásobnících. Dalším zdrojem 

odpadního tepla je odparné teplo brýdových par z vaření chmelovaru.  

Sladovna je druhým největším spotřebitelem páry. Teplo, obsažené v páře, se zde používá 

k tzv. hvozdění sladu, což je proces, při kterém se naklíčený slad vysouší v proudu teplého 

vzduchu. Vymočený naklíčený ječmen obsahuje přibližně 38-46 % vody. V první fázi hvozdění 

trvající 12-15 hodin se teplota sušícího vzduchu pohybuje mezi 55-60 °C. Pro technologii je 

podstatná vlhkost vzduchu za hvozdem, která se pohybuje do 80 % relativní vlhkosti. V další 

fázi, v délce 3-5 hodin, se teplota sušícího vzduchu zvedne na 82-85 °C a vlhkost 80-85 %.  

Teplota odcházejícího vzduchu se v závislosti na fázi procesu pohybuje v rozmezí 28-35 °C. 

Stáčírna lahví je zastoupena dvěma technologickými linkami, pro specifické činnosti 

v technologickém toku, v jehož průběhu dochází k roztřídění přepravek, láhví, mytí láhví, 

kontrolu láhví, předplňování CO2, plnění pivem, etiketování a následně ukládání do 

přepravek a na palety. Jednotlivé technologické kroky a jim odpovídající technologické linky 

jsou zastoupeny těmito dílčími zařízeními : 

 Depaletizace, paletizace – linka Kettner – 72 000 láhví/ hodinu 

 Vykladače, vkladače – linka Kettner – 72 000 láhví/ hodinu 

 Myčka láhví Krones – max. teplota 85 °C 

 Inspektor láhví – linka Krones - 68 000 láhví/ hodinu 

 Paster Fischer - 68 000 láhví/ hodinu 

 Plnič láhví – linka Krones - 58 000 láhví/ hodinu 

 CIP – mycí a sanitační okruhy 

Ve stáčírna KEG sudů je instalována stáčecí linka, která na rozdíl od láhví má rozdílný 

technologický tok plnění sudů, stručný popis je následující : 
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 Automatická linka Gea Till – výkon 440 sudů o objemu 50 litrů/ hodinu 

 Centrální dopravníky 

 Kontrolní obraceč sudů 

 Odstraňovač uzávěrů 

 Vnější mytí, předmytí, vnitřní mytí a plnění 

 Kontrolní váha 

 Dezinfekce nátrubků 

 Pasterizační zařízení, zásobníky na pasterované pivo 

 Stohovací a odstohovací zařízení 

 Mycí a stáčecí zařízení Kegboy – pro plnění sudů o objemu 15  litrů 

4.3. Zdroje tepla 

Jediným zdrojem tepla v areálu je plynová parní středotlaká kotelna. Kotelna je v provozu od 

uvedení pivovaru do provozu. Celá základní koncepce zásobování teplem odpovídá době 

vzniku a jejím nosným prvkem je dodávka technologické i topné páry do míst spotřeby 

prostřednictvím parovodů. Stav dosavadního zdroje tepla odpovídá době realizace a stáří, 

nicméně jsou prováděny pravidelné opravy a dílčí technická opatření, které zajišťují 

funkčnost a poměrně vysokou efektivitu zařízení pro výrobu a rozvod tepla. Jako zdroj tepla 

by bylo možné označit také vzduchový kompresor nové generace s využitím odpadního tepla 

tzv. rekuperací, který umožňuje při výrobě stlačeného vzduchu, produkovat horkou vodu o 

teplotě 80°C. Ta je dále využívána v teplovodním hospodářství pivovaru.   

Celkovou spotřebu zemního plynu pro výrobu tepla za posledních pět let, včetně nákladů na 

zemní plyn, zobrazuje následující obrázek 6. [8] 
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Obr.6 Celkové náklady na odběr zemního plynu a spotřeba zemního plynu [Zdroj: vlastní 

zpracování] 

4.3.1. Centrální kotelna – zařízení, provozní údaje, technický stav 

V kotelně jsou instalovány 3 ks parních kotlů o výkonu 10 t.hod-1, 14 t.hod-1, 16 t.hod-1. Dva 

z kotlů jsou vyrobeny fy. ČKD DUKLA Praha, závod TATRA Kolín. Třetí kotel je vyroben firmou 

Polycomp a.s. Všechny kotle jsou vybaveny zařízením pro občasnou  (pochůzkovou)  kontrolu  

firmy  Gestra  v intervalu 24 hodin-BosP. Každý kotel je na výstupu páry osazen elektricky 

ovládaným havarijním uzávěrem. V případě výpadku elektrické energie nebo poklesu hladiny 

vody v kotli pod minimální mez je automaticky výstup páry z kotle z důvodu možného 

nekontrolovaného odparu vody uzavřen. Odstavení kotlů do poruchového stavu je obsluze 

hlášeno prostřednictvím pageru. Hořáky pro spalování LTO, zemního plynu, případně směsi 

zemního plynu a BIO plynu a jsou vyrobeny fy. SAACKE. Jsou konstruovány jako 

monoblokové hořáky s automatickou regulací výkonu podle zatížení kotlů. Spalování směsí 

zemního plynu a Bio-plynu je možné u všech kotlů. Provoz na LTO umožňuje pouze kotel o 

výkonu 16 t.hod-1. Pro zásobu LTO je postavena v záchytné betonové jímce, ocelová 

nadzemní nádrž. Kondenzát je sveden samostatným potrubím do vychlazovací jímky u 
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zásobní hladině je možno použít dopravní čerpadlo. Dovoz zásobního paliva je prováděn 

pomocí speciálních automobilů prodejce LTO.  

Pro možnost spalování bioplynu je rovněž u kotle 16 t.hod-1 zaústěn přívod tohoto paliva do 

potrubí zemního plynu. Přimíchávání bioplynu do zemního plynu je možné u všech kotlů K1, 

K2, K3 a provádí se automaticky po splnění technických požadavků, které kontroluje řídicí 

systém. 

Dodávka vody pro kotle je zajištěna instalací 5 ks dechloračních filtrů s náplní aktivního uhlí, 

o celkovém výkonu 120 m3.hod-1. Regenerace je prováděna pouze na základě kontroly 

jakosti vody, kterou provádí jak závodní laboratoř, tak externí akreditovaná laboratoř. 

Úpravna vody má instalovaný hlavní sběrač kondenzátu o celkovém objemu 32 m3. Pro 

možnost doplňování úbytku vratného kondenzátu jsou instalovány 3 ks katexových filtrů o 

celkovém výkonu 24 m3.hod-1. K tomuto zařízení je přiřazena regenerace náplně pomocí soli. 

Doprava vody do napájecí nádrže je řešena instalací 3 ks elektrických čerpadel s 

automatickou regulací hladiny v napájecí nádrži. V případě přerušení dodávky elektrické 

energie je možno krátkodobě doplňovat vodu do kotlů pomocí parní napáječky, která je 

udržována v pohotovostním režimu. 

Stlačený vzduch pro ovládání hlavní uzavírací klapky plynu je zajištěn provozem 2 ks 

elektrických, vzduchových kompresorů které jsou umístěny na galerii. Jako záložní zdroj 

stlačeného vzduchu pro kotelnu slouží vzduchový kompresor v dechlorační stanici a zásobník 

vzduchu v úpravně vody. Vzduch pro spalování je do hořáků přiveden vzduchovody, které 

nasávají vzduch z venkovního prostoru, v zimním období z vnitřního prostoru kotelny. 

Prostor kotelny je vybaven automatickou detekcí plynu. Detekce je řešena jako 

dvoustupňová. V prvém stupni hlásí akusticky nebezpečí a dojde k automatickému sepnutí 

ventilátorů (v nevýbušném provedení) větrání kotelny. Druhý stupeň detekce zastaví 

zařízení, které je v provozu a uzavře hlavní přívod plynu pro kotelnu.  

Napájecí čerpadla vody jsou instalována v samostatné místnosti. Jsou to 3 elektrické 

napáječky a dvě parní napáječky. Jedna parní napáječka musí být udržována neustále v 

pohotovostním stavu pro případ přerušení dodávky el. energie. Druhá slouží jako záskok v 

případě poruchy. 
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Odvod spalin z kotle K1 je proveden pomocí kouřového ventilátoru do zděného komína o 

výšce 52 m. Pro potřebu odstavení komína za účelem provedení kontroly, případně revize, je 

instalován provizorní plechový komín, který není za běžných podmínek v provozu. 

Vyrobena pára o tlaku max. 0,8 MPa je z centrálního rozdělovače vedena na jednotlivé 

objekty, ze kterých jsou napojeny další technologické celky a spotřebiče tepla. Při manipulaci 

na hlavních ventilech páry pro jednotlivé objekty je nutno dodržovat systém postupného 

najíždění s ohledem na teplotní křivky materiálu. Kondenzát z celého závodu je sveden do 

centrálního sběrače v kotelně. Kondenzát z ohřevu LTO je veden samostatně do vychlazovací 

jímky, kde jsou také svedeny odluhy a odkaly. Ztráty kondenzátu jsou doplňovány upravenou 

vodou, která je předehřívána systémem, který využívá odpadní teplo z odluhů kotlů. 

Návratnost kondenzátu se pohybuje na hranici 86% viz obrázek 7. 

 

Obr.7 Návratnost kondenzátu za rok 2012 [Zdroj: vlastní zpracování] 
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bioplynu je v závodě instalováno zařízení, které zajišťuje zvýšení tlaku plynu z 2 kPa na 25 až 

30 kPa, jeho ohřev a přepravu bioplynu plynovodem. Zvýšení tlaku je zabezpečováno pomocí 

dmychadla, které je instalováno v samostatném prostoru, který je osazen detekcí metanu a 

veškerými zabezpečovacími armaturami a bezpečnostními prvky. Spouštění dmychadla 

probíhá na základě množství bioplynu v plynojemu. Při naplnění bioplynu na 80%, je 

spuštěno čerpání bioplynu a začíná přimíchávání do zemního plynu a spalování. Při poklesu 

plynojemu pod 30% je čerpací stanice odstavena. Bude-li POV produkovat větší množství 

bioplynu, než jsou přepravní možnosti technologického zařízení nebo bude-li technologické 

zařízení odstaveno z provozu, musí být bioplyn spalován ve stávajícím spalovacím hořáku 

zbytkového plynu bez jakéhokoli využití přímo na POV. Roční množství produkce bioplynu je 

graficky zobrazeno na následujícím obrázku 8.    

 

Obr.8 Vývin bioplynu v závislosti na venkovní teplotě [Zdroj: vlastní zpracování] 
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úspor přímo v technologických procesech. Investice do tepelného hospodářství mohou 

ovšem překračovat dosažitelný přínos z využití odpadního tepla a proto je poměrně obtížné a 

nákladné zajistit využití odpadního tepla v době jeho produkce. Při navrhování možností 

využití odpadního tepla, je potřeba prověřit navrhované změny nejen z technického hlediska, 

ale také z pohledu akceptovatelné návratnosti investice. V některých případech, mohou být 

dosaženy znatelné úspory energií pouhou změnou procesu s vynaložením minimálních 

nákladů. [9] Tyto procesní změny se většinou velmi těžce hledají a nejčastěji jsou dosažitelné 

u starších podniků. Na jejich podporu existuje řada systémů, které mají za cíl pozvednout 

povědomí o energetické náročnosti podniku a do hledání úspor zapojit zejména operátory, 

kteří provádějí řadu rutinních úkonů, které mohou být v konečném důsledku a v některých 

případech optimalizovány. V pivovaru Radegast je zaveden systém WCM, který je mimo jiné 

zaměřen na projekty cíleného zlepšování. Při jakémkoliv způsobu využití odpadního 

(druhotného) tepla, všechny tyto metody vedou k úsporám energie. 

4.3.4. Ostatní energie 

Mezi další formy přeměn energií, které se v rámci výrobního procesu vyskytují, je výroba 

CO2. Hlavní kvašení v CKT je doprovázeno vývinem CO2. Možnosti využití kvasného CO2 jsou 

limitovány jeho čistotou. Při dosažení požadované čistoty z CKT o hodnotě 99,7 obj., je 

automaticky spuštěn přívod CO2 a ten je dopravován z procesu přes separátor pěny do 

balónu před kompresorem, který slouží k akumulaci plynného oxidu uhličitého před 

kompresí, poté se pere v pračce, dále je stlačen v kompresoru na tlak 13 bar a  je odveden 

přes sušící a čistící baterie do kondenzátoru. Při teplotě -35°C dochází ke zkapalňování CO2 za 

tlaku 12bar - závislost tlaku na teplotě je zobrazen na obrázku 10. Veškerý chladící výkon je 

přenášen do chladícího okruhu čpavku a následně do odpařovacích kondenzátorů a 

chladícího okruhu kompresoru. Pro získání plynného CO2 pro jednotlivá střediska, je využíván 

odpařovač CO2, který průchodem ohřeje kapalný CO2 na teplotu +15°C a tlak 8bar a tím 

dojde ke změně skupenství na plynnou. Proces výroby, skladování a využití znázorňuje 

obrázek 9. Závislost teploty a tlaku CO2  je zobrazen na obrázku 10. 
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Obr.9 Schéma výroby, skladování a využití CO2  [Zdroj: vlastní zpracování] 

 

Obr.10 Závislost teploty a tlaku CO2  [Zdroj: vlastní zpracování] 
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5. Důvody pro hledání úspor ve spotřebě energií 

Důvodem pro hledání energetických úspor v provozu výrobního závodu jsou především 

neustále rostoucí ceny energií a v neposlední řadě rovněž zvýšení konkurenceschopnosti 

výrobní jednotky. Neméně důležitá je i snaha o snižování ekologické zátěže, čehož lze 

dosáhnou právě 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. Dalším negativním vlivem na životní prostředí 

je pak značné množství tuhých látek (popelovin), ukládaných na složištích. 

5.1. Obchodování s emisními povolenkami 

Emisní obchodování je nástroj motivující ke snižování emisí skleníkových plynů co 

nejefektivnějším způsobem. Jelikož naše společnost je zařazena v Národním alokačním plánu 

na období 2008-2012 a je zařazena jako velký zdroj znečištění, tzn. > než 20 MW, jsme 

povinni každoročně vykazovat a následně verifikovat emise CO2. Průměrné ceny emisních 

povolenek za roky 2005 a 2006 jsou stanoveny fixně za účelem regulace cen tepelné energie. 

Obchodování s povolenkami se týká pouze emisí oxidu uhličitého CO2. Jedna povolenka 

představuje právo k vypuštění jedné tuny emisí CO2. Celkový maximální alokovaný objem 

povolenek na období 2008 - 2012 je pětinásobek roční kvóty stanovené Evropskou komisí, 

která činí pro celou ČR 86,8554 mil. povolenek. [13] Pivovar Radegast Nošovice alokuje 

17008 povolenek a vypouštěné množství emisí CO2 za posledních pět let zobrazuje obrázek 

11.  

 

Obr.11 Produkce emisí CO2 [Zdroj: vlastní zpracování] 
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5.2. Dopady provozu na životní prostředí 

Hodnoty emisí vznikající při spalování zemního plynu a bioplynu a vychází z průměru ročních 

hodnot naměřených na daném zdroji znečištění. Zátěž ovzduší připadající na spotřebu 

elektrické energie byla stanovena na základě skutečných emisních koeficientů, které jsou 

dosahovány při výrobě elektrické energie v uhelných elektrárnách na území ČR. Dopady 

stávajících spotřeb energií v pivovaru vyjadřuje následující přehled emisí sledovaných látek – 

viz tabulka 6 a obrázek 12. 

 Tab.6 Přehled emisí [Zdroj: vlastní zpracování] 

Emise Výchozí stav 

- kg.rok-1 

tuhé,PM10 1 292,80 

SO2 22 136,30 

NOX 38 829,70 

CO 3 416,1 

CO2 26 179 936,00 

CXHY 1 543,20 

 

 

Obr.12 Produkce emisí sledovaných látek [Zdroj: vlastní zpracování] 
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Česká republika patřila v 70. a 80. letech v oblasti kvality ovzduší v některých regionech ČR k 

nejhorším v celé Evropě. Po roce 1989 realizací řady opatření ke snížení znečišťování ovzduší 

zejména v energetice a dalších průmyslových odvětvích (odsíření elektráren) došlo k 

významnému poklesu úrovně znečištění ovzduší. V posledních letech však trend snižování 

emisí stagnuje, mírný pokles v roce 2008 je poté důsledkem celosvětové hospodářské krize. 

Trend emisí vybraných znečišťujících látek v ČR vyjadřuje obrázek 13. [11] 

 

Obr. 13 Trend emisí vybraných znečišťujících látek v ČR *Zdroj: ČHMÚ+ 

5.3. Ekonomický dopad na životní prostředí 

Ekonomická stránka ochrany životního prostředí zahrnuje vznik ekonomických škod ze 

znehodnocování životního prostředí a vynakládání prostředků na omezení či eliminaci 

negativních dopadů plynoucích z nevyhovujícího stavu životního prostředí, a na eliminaci 

faktorů, které tyto dopady způsobují. Prostředky na ochranu životního prostředí vynakládají 

různé ekonomické subjekty. Lze je chápat ve dvou rovinách: v praktické rovině pracujeme s 

pojmy náklady a výdaje na ochranu životního prostředí a v rovině teoretické hovoříme o 

ekonomických škodách a nákladech na zamezení. 

Náklady na zamezení znehodnocování životního prostředí jsou náklady, kterými 

odstraňujeme samotnou příčinu znehodnocování životního prostředí. Jedná se tedy o 

náklady na prevenci vzniku škod na životním prostředí. Typickým znakem nákladů na 

zamezení v ekonomické teorii je, že čím více je jich vynaloženo, tím je stupeň znehodnocení 

životního prostředí nižší a naopak. 
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Ekonomická škoda ze znehodnocování životního prostředí představuje ekonomický dopad 

znehodnocení životního prostředí, který nesou různé ekonomické subjekty. Jedná se o 

důsledky vzniklých škod na životním prostředí. Typickým znakem ekonomických škod v 

ekonomické teorii je, že čím je stupeň znehodnocení životního prostředí vyšší, tím je 

ekonomická škoda větší a opačně. 

Ekonomická škoda je tvořena následujícími třemi položkami : 

Ekonomická ztráta ze znehodnocování životního prostředí - představuje hodnoty, které z 

důvodu znehodnoceného životního prostředí nebyly vyprodukovány, a proto nemohou být 

ani spotřebovány. Příkladem může být ušlá produkce v zemědělské výrobě v důsledku 

kontaminace půdy škodlivinami. 

Náklady na odstranění/zmírnění negativních důsledků znehodnocování životního prostředí - 

jsou to náklady vynaložené na odstranění následků znehodnocení životního prostředí, v 

žádném případě neřeší příčiny znehodnocení. Jako příklad lze uvést zvýšené náklady na léčbu 

obyvatel v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (je zřejmé, že tyto náklady nepřispívají k 

řešení problému špatného stavu ovzduší, pouze zmírňují jeho následky na zdravotní stav 

obyvatel). 

Náklady vyhnutí se negativním důsledkům znehodnocování životního prostředí - při 

vynakládání těchto nákladů opět neřešíme problém životního prostředí, pouze se snažíme 

předejít jeho následkům. Například v oblasti se znečištěným ovzduším natíráme ocelové 

konstrukce (jako prevence proti rzi) mnohem častěji než v oblasti, kde je kvalita ovzduší v 

normě. 

Součet ekonomických škod a nákladů na zamezení je označován jako ekologická zátěž 

ekonomiky. Při rozhodování o optimální míře využívání a znečišťování životního prostředí 

balancujeme mezi vydáváním peněz na prevenci vzniku ekologické zátěže (náklady na 

zamezení) a vydáváním peněz na odstranění této zátěže či způsobených škod (ekonomická 

škoda). Zvýšení jedné položky zátěže vede ke snížení druhé položky - zvýšením nákladů na 

zamezení ekologické zátěže, snížíme ekonomické škody. [10] 
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6. Návrh energeticky úsporných opatření 

Jednou z cest, jak stabilizovat ceny energií, je ekonomicky efektivní modernizace zdrojů 

tepla, soustav a realizace dalších opatření, které je možné využít pro konkrétní technologii. 

Pojmem ekonomicky efektivní, je myšleno zavádění takových úsporných opatření, které 

přinášejí úspory v adekvátním časovém horizontu a kdy se vložené investice vrátí zpět a 

nadále přinášejí úspory. Takto dosažené úspory můžeme nazývat ekonomicky efektivní. 

Z hlediska technického je možné pochopitelně dosáhnout ještě vyšších úspor, ale náklady na 

ně vynaložené se po dobu životnosti investičního opatření nevrátí, tedy vložené peníze se 

nevrátí. I přesto, že se v praxi můžeme setkat i s jinými měřítky měření efektivnosti (ne vždy 

musí být hlavním kritériem návratnost vložených financí) z pohledu běžné obchodní 

společnosti pohybující se na volném trhu je však přiměřená návratnost vložených investic 

základní podmínkou jejich realizace. [15] 

Pro dosažení úspor energií jsou navrženy tyto jednotlivá 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, který se 

získává zkapalněním plynného CO2, uvolňujícího se při výrobě piva, pomocí deskového 

výparník pro chlazení teplonosné látky – roztoku monopropylenglykolu ve vodě v uzavřeném 

tlakovém okruhu. Vychlazovaná látka bude sloužit pro chlazení chladicí vody okruhu 

kompresorů pro zkapalňování CO2, okruhu chladicí vody pro vzduchové kompresory a 

okruhu chladicí vody pro odpařovací kondenzátory v závodě Plzeňského Prazdroje, a.s. 

pivovaru Radegast Nošovice. Stávající zplyňování je prováděno na dvou odpařovačích (viz 

Obr.11), kde se kapalné CO2 zplyňuje průtokem vzduchu z prostoru strojovny tepla a tím 

dochází ke ztrátě tepla bez dalšího využití. Tento zdroj tepla zůstane zapojen za novým 

výparníkem pro zplyňování v případě, že se neodebere výparné a přehřívací teplo pro 

ochlazení glykolu.   

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 TUV. Výkon motoru instalovaného vzduchového kompresoru je 132 kW 

s využitelnou energií 109 kW. Opatření dále předpokládá s instalací rozvodů horké vody do 

nádrží TUV a jejich zateplení technickou tepelnou izolací z minerálního vlákna a opláštění 

plechem o tloušťce izolace splňující vyhlášku č. 193/2007. Předpokládaná doba využití 

odpadního tepla je 6000 h.r-1. 

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

14 t.h-1. Navrhovaná výměna neuvažuje o rozšíření objektu kotelny. 

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 %. 

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 zářivkového osvětlení jako 

náhrady za stávající výbojkové osvětlení. Zároveň budou rozděleny jednotlivé zóny osvětlení 

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

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

celkového instalovaného výkonu ze současných 44 kW na 21 kW.  

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 jejich výkon.  
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7. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na 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 prokazovat úspory a tím snižovat 

náklady podniku. Energetická koncepce na úrovni státu, je stanovována pro období 30 let, 

ale v zásadě má velice podobné rysy jako průmyslové podniky, které pracují s kratšími 

časovými intervaly. V rámci energetiky v pivovarnictví, byly definovány hlavní spotřebiče a 

faktory, které ovlivňují energetickou náročnost, která je také závislá na kapacitě pivovaru. Po 

představení společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Pivovar Radegast Nošovice, byl popsán 

způsob výroby a distribuce jednotlivých energií a paliv, včetně způsobu využívání 

obnovitelných zdrojů energií, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a tím na množství 

emisí CO2, které tvoří zároveň jednu z hlavních oblastí nákladů v ceně energií.  

Výstupem byl návrh opatření, které mají nebo mohou mít dílčí přínos v oblasti úspor energií. 

Navrhovaná opatření jsou specifikována pro konkrétní oblasti a potřeby pivovaru a ve 

většině případů splňují požadavky na BAT technologie. Definované oblasti úspor jsou 

založeny na změně a instalaci nových technologií a zařízení. Procesní změny, mezi které patří 

zejména lepší organizace práce, zkracování času přestaveb zařízení a změny 

v technologických postupech bez nároku na instalace technických zařízení a mohou také 

přinášet úspory v oblasti spotřeb energií, nebyly předmětem práce. Na druhou stranu ovšem 

existují ucelené sofistikované přístupy, vedoucí ke zvyšování produktivity a kvality, které se 

zaměřují na odstranění veškerých forem plýtvání a činností, které nepřidávají hodnotu.  

Konkrétně v Pivovaru Radegast se jedná o výrobu na světové úrovni, což je ucelený přístup 

ke zvyšování produktivity a kvality a zavedení SIC (short interval control) na všech výrobních 

úsecích, tj. srovnávání klíčových parametrů výkonnosti mezi jednotlivými směnami 

s propojením na řízení výkonu. Některé z navrhovaných opatření byly již v závodě 

realizovány a očekává se jejich skutečný energetický přínos. Jedná se o opatření T01, T02, 

T03, E01, E02 a E03. Některá opatření bych využil pro detailnější zpracování a vyhodnocení v 

rámci Diplomové práce, kde bych se také zaměřil na identifikaci dalších úsporných opatření, 

které ještě nejsou implementovány a mohou být přínosem pro snižování energetické 

náročnosti podniku. 
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Seznam zkratek 

Hvozdění – sušení naklíčeného ječmene tak, aby se v něm snížil obsah vody pod 2 % 

Sladina – cukerný roztok zbavený mláta 

Mladina – povaření sladiny s chmelem 

Mláto – nerozpustný zbytek po odfiltrování sladiny 

Brýdové páry – je druhotná párá vznikající při odpařování zpracovávaného roztoku 

CIP – čištění na místě (Cleaning in place) 

KEG - vratný sud pro průmyslové plnění a sterilní skladování nápojů 

WCM – výroba na světové úrovni (World Class Manufacturing) 

Rekuperace – proces přeměny energie zpět na využitelnou energii 

Odluh – plynulý odvod kotelní vody z parního kotle v místě max. koncentrace solí 

Odkal – odstranění nánosů, kalů a pevných částic ze dna parního kotle 

POV – Předčistírna odpadních vod 

UASB reaktor – anaerobní reaktor POV 

CKT – cylindro-kónické tanky určené ke kvašení piva 

CO2 – oxid uhličitý 

FM – frekvenční měnič k plynulé regulaci otáček elektromotorů 

TUV – teplá užitková voda 

FM – frekvenční měnič 

BAT - nejlepší dosud vynalezené technologie (the Best Available Technology) 

 

 



34 
 

Použitá literatura 

[1+ BASAŘOVÁ, L.; ŠAVEL, J.; BASAŘ, P.; LEJSEK, T. Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva. 

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2010. 

[2] Canadian Industry Program for Energy Conservation. Guide to energy efficiency 

opportunities in the Canadian Brewing Industry. Second Edition. Canada: Library and 

Archives Canada, 2012.  

[3] DAHLSVEEN, T., PETRÁŠ, D., HIRŠ, J. Energetický audit budov. Bratislava: JAGA.2003. 312S. 

[4] Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. Energy Efficiency Improvement 

and Cost Saving Opportunities for Breweries. University of California, 2003. 

[5] Interní materiály společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 

[6] KOSAŘ, K.; PROCHÁZKA, S. a kolektiv. Technologie výroby piva. Praha: Výzkumný ústav 

pivovarský a slaďařský, a.s. jako svou 11.publikaci, 2000. 

[7] Spirax-Sarco Limited. The Steam and Condensate Loop. First Edition. England: Spirax-

Sarco Limited, 2007. 

[8] Vyhláška č. 349/2010 Sb. MPO ČR – O stanovení minimální účinnosti užití energie při 

výrobě tepla a elektrické energie 

[9] Zákon č. 406/2006 Sb. – O hospodaření energií 

Internetové zdroje 

[10] Česká informační agentura životního prostředí: CENIA. Dostupnné z: 

http://www1.cenia.cz/www/environmentalni-ekonomika/ekonomicke-souvislosti-ochrany-

zp 

[11] Ekoforum studentského sdružení Ekonom: Ekonomie a životní prostředí. Dostupné z: 

http://www.economix.cz/app/webroot/fm/gallery/Ekoforum/120416_chalupa/ 

http://www1.cenia.cz/www/environmentalni-ekonomika/ekonomicke-souvislosti-ochrany-zp
http://www1.cenia.cz/www/environmentalni-ekonomika/ekonomicke-souvislosti-ochrany-zp
http://www.economix.cz/app/webroot/fm/gallery/Ekoforum/120416_chalupa/


35 
 

[12] Ministerstvo průmyslu a obchodu: Státní energetická koncepce ČR. MPO 2010. 

Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument5903.html 

[13] Ministerstvo životního prostředí: Emisní obchodování. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ 

cz/ euets_emisni_obchodovani 

[14] Ministerstvo životního prostředí: Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně 

klimatu. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol 

[15] Regionální energetické centrum, o.p.s.: REC, o.p.s. Dostupné z: http://www.regec.cz/ 

czthranice/clankyinfo/228.html 

 

 

 

http://www.mpo.cz/dokument5903.html
http://www.mzp.cz/%20cz/%20euets_emisni_obchodovani
http://www.mzp.cz/%20cz/%20euets_emisni_obchodovani
http://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol
http://www.regec.cz/%20czthranice/clankyinfo/228.html
http://www.regec.cz/%20czthranice/clankyinfo/228.html

