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Obnovitelné zdroje energie

Legenda: Možno využít pro výrobu  E  - elektrické energie,  T  - tepla.
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Zdroj: Jakubes, J., Splítek, V., Kodytek, Z. (1998): Reálné podmínky a možnosti využití 
obnovitelných a netradičních zdrojů energie včetně malé kogenerace v ČR do r. 2010. 
Zpracováno pro Českou energetickou agenturu. SRC International CS s.r.o., Praha.



Sluneční elektrárny

Uvažované 
technologie: 

✔5 kWp pro RD, 
✔10 kWp pro BD
Potenciál: 
135 553 MWh/rok 

elektřiny 
=> 50 tis. domácností

Střídač

FVE panel

Elektromě
r

Rozvaděč



Sluneční elektrárny

Uvažované technologie: 
✔5 kWp pro RD, 
✔10 kWp pro BD
Minimální cena cca 2,50 

– 3,50 Kč/kWh
Potenciál v ÚK: 
135 553 MWh/rok 

elektřiny 
⇒ 50 tis. domácností v 

ÚK, 
⇒ 120 pracovních míst

Střídač

FVE
panel

Elektrom
ěr

Rozvaděč



FVE v ČR

Současná saturace trhu je cca 2500 MWp.
Odhad celkového potenciálu nových instalací a 

potenciálu roku 2045 s přihlédnutím na 
cílovou saturaci trhu:
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Zdroj: Ing. Jaroslav Jakubes, Ing. Václav Járka (říjen 2015) Potenciál solární energetiky v České republice. 
Česká fotovoltaická průmyslová asociace. Dostupné z http://www.komoraoze.cz/download/pdf/171.pdf

http://www.komoraoze.cz/download/pdf/171.pdf


FVE v průmyslovém podniku

Polykrystalický křemík 100 kWp:
o Vlastní plocha panelů FVE 

cca 6,5 (až 9) m2/kWp. 
o Celková vodorovná plocha 

potřebná k instalaci 2 000 m2

(včetně odstupu mezi 
panely), např. 40 x 50 m.

o Investiční náklady: 2,0 mil Kč.
o Minimální cena 1,7 – 2,0 

Kč/kWh 
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(Foto: Firma  Joyce)



FVE v průmyslovém podniku

Amorfní křemík 100 kWp:
o Celková vodorovná plocha 

potřebná k instalaci 5 000 až 
6 000 m2, např. 50 až 60 x 
100 m. (včetně montážních 
mezer mezi panely).

o Investiční náklady: 3,0 mil Kč.
o Minimální cena 2,3 – 2,7 

Kč/kWh  
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(Foto: Firma  ENESA, http://www.uspornedivadlo.cz/)



FVE v průmyslovém podniku
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FVE v praxi

10Zdroj: TEGOLA



FVE v praxi

11Zdroj: Radim Bařinka



FVE v praxi

12Zdroj: ML SYSTEM + Sp. z o.o.



Fototermický systém na rodinném 
domě

Schéma solárního systému
1-solární kolektor, 
2-solární zásobník (trivalentní), 
3-kotel ústředního vytápění, 
4-elektronická regulace solárního systému, 
5 elektrické topné těleso, 
6-výměník tepla okruhu ústředního vytápění, 
7-výměník tepla solárního okruhu, 
8-teploměry, 
9-manometr, 
10-expanzní nádrž, 
11-oběhové čerpadlo, 
12-pojišťovací ventil, 
13-odvzdušňovací ventil, 
14-výstup teplé vody, 
15 uzavírací ventily, 
16-zpětná klapka, 
17-plnící kohout, 
18-vstup studené vody z vodovodního řadu. 
Pozice č. 8, 9, 10, 11, 12, 16 spolu s průtokoměrem jsou na solární instalační jednotce.



Teplo ze Slunce

Technologie: 3 kolektory RD, 10 kolektorů BD
Potenciál v ÚK:  187 971 GJ/rok, 12 pracovních míst
Minimální cena energie: 500 až do 1000 Kč/GJ podle výtěžnosti 

systému (nemůže konkurovat elektřině nebo ZP pro  ohřev TV
2,50 Kč/kWh = cca 694 Kč/GJ pro elektřinu, 
1,30 Kč/kWh = cca 360 Kč/GJ pro plyn
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Tepelná čerpadla

ÚK: 
Náhrada převážně elektrického vytápění u RD 
275 GWh elektřiny čili 1 000 000 GJ/rok tepla
=> spotřeba přibližně 200 tisíc domácností

Kritérium minimální ceny:
2 – 2,20 Kč/kWh =  555-610 Kč/GJ 
vytěsnění spotřeby elektřiny pro vytápění

Vhodné pro komplexní rekonstrukci 
panelových a bytových domů



Tepelná čerpadla v budovách

16



Biomasa a bioplyn - teplo

Zbytky z dřevní produkce = stávající spotřeba
Zbytky ze zemědělské produkce - pelety
Cíleně pěstovaná biomasa – štěpky, pelety
BRKO - bioplyn



Biomasa a bioplyn - teplo

Teplo spalování: 4 229 549 GJ/rok 
Teplo bioplyn: 1 390 703 GJ/rok
Teplo BRKO: 67 855 GJ/rok
Cca 1/3 domácností v Ústeckém kraji

Minimální cena tepla:
✔malá topeniště cca 350 Kč/GJ pro spalování dřeva
✔spalování pelet cca 450-550 Kč/GJ
✔velká topeniště pod 350-450 Kč/GJ včetně DPH



Biomasa a bioplyn - elektřina

Elektřina spalování: 587 437 MWh/rok
Elektřina bioplyn 

včetně BRKO: 202 577 MWh/rok
⇒ téměř 300 tisíc domácností s 

běžnou spotřebou
⇒ 90 % domácností v Ústeckém kraji

Minimální ceny tepla - spalování: 
330-550 Kč/GJ, elektřina jako 
vedlejší produkt 1,00 - 3,00 Kč/kWh

Minimální ceny elektřiny - bioplyn: 
3,15-3,80 Kč/kWh, teplo jako 
vedlejší produkt: 150-200 Kč/GJ

500 pracovních míst ročně celkem



Biomass

Průměrný výnos suché 
hmoty záměrně pěstované 
biomasy z 1 ha (byliny i 
dřeviny) je cca 5 - 12 t/ha 
(v závislosti na druhu a 
prostředí).

Speciální vyšlechtěné klony 
mají výtěžnost až 15 -18 t 
sušiny na ha. většinou se 
však v našich podmínkách 
dosahuje roční výtěžnosti 
10 t/ha.
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Energetická bilance biomasy

Účinnost využití sluneční energie formou biomasy je 
proti využití fotovoltaickými panely cca 20-25 x nižší: 

FVE průměr: 1 GWh/ha = 3 600 GJ (elektřina) 
Biomasa průměr: 50-230 GJ/ha = 140 GJ průměr (teplo)
Biomasa je ale hezčí ☺. 
Foto (Havlíčková, Veger, VÚKOZ)

21



Větrné elektrárny (ÚK)

Nižší scénář: 153 (160) elektráren
364 MW (480 MW) instalovaného výkonu
Elektřina: 690 tisíc MWh/rok (1187 GWh/rok)
⇒250 tisíc průměrných domácností
⇒120 pracovních míst ročně



Realizovatelné scénáře větrné energie v České 
republice – odhadovaný stav v roce 2040

23
David Hanslian (2020) Aktualizace potenciálu větrné energie v České republice z perspektivy roku 2020. 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha, Dostupné z http://www.komoraoze.cz/download/pdf/171.pdf

http://www.komoraoze.cz/download/pdf/171.pdf


Energie vody

24



Malé vodní elektrárny 

25

Zdroj:  Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z. s.
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Malé vodní elektrárny

Cca 90 MW instalovaného výkonu
Potenciál: 340 700 MWh elektřiny ročně
⇒120 tisíc domácností s běžnou spotřebou

Minimální cena energie: 
od 2,20 do 3,50 Kč/kWh
rozsah stavebních prací 
roční využití > 3000 h

92 pracovních míst



27

Geotermální energie

Ústecký kraj = velmi kvalitní geotermální zdroje
Tepelný potenciál celkem 15 530 MWt

Pro výrobu elektřiny 1 506 MWe

Realizovatelný potenciál: pouze 1/10
⇒1 234 920 MWh/rok elektřiny
⇒Ústecký kraj = elektřina pro min. 10% českých 

domácností



Geotermální energie

Minimální cena:  
cca 1,50 Kč/kWh <=> cena 

silové elektřiny
Bariéra: 
měrné investiční náklady 

cca 200 000 Kč/kWp 
a velmi složitá příprava 

projektů – např. pro 
Prahu a okolí velmi 
nevhodné - břidlice

Min. 300 pracovních míst.

Geotermální elektrárna Nesjavellir 
ležící v národním parku Þingvellir je 
největší svého druhu na Islandu, 
produkuje 120 MW elektrické 
energie a zároveň ohřívá 1800 litrů 
vody za minutu.
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Shrnutí a závěry

Ústecký kraj - úspory nebo výroba z OZE
3 191 188 MWh/rok elektřiny - cca 35 % celkové spotřeby v ÚK
11 321 292 GJ/rok tepla - 67 % spotřeby domácností v ÚK
(17 000 000 GJ/rok)
2 303 zaměstnaneckých míst ročně po dobou cca 20let
Úspory emisí:
✔45 027 t/rok tuhé látky
✔72 733 t/rok SO2,
✔11 595 t/rok NOx,
✔160 654 t/rok CO,
✔31 850 t/rok CxHy,
✔a 6 656 653 t/rok CO2.



Shrnutí a závěry

Schéma agregace flexibility do podpůrných 
služeb:

30

Zdroj: redakce Allfor power (2020) Využitelnost agregované flexibility pro řízení ES ČR
Dostupné z https://allforpower.cz/rozvody-energii/vyuzitelnost-agregovane-
flexibility-pro-rizeni-es-cr-176

https://allforpower.cz/rozvody-energii/vyuzitelnost-agregovane-flexibility-pro-rizeni-es-cr-176


Shrnutí a závěry
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Ukázka jednotlivých diagramů nad 
jedním OM:

Výsledek superpozice diagramů nad 
jedním OM:

Zdroj: redakce Allfor power (2020) Využitelnost agregované flexibility pro řízení ES ČR
Dostupné z https://allforpower.cz/rozvody-energii/vyuzitelnost-agregovane-
flexibility-pro-rizeni-es-cr-176

https://allforpower.cz/rozvody-energii/vyuzitelnost-agregovane-flexibility-pro-rizeni-es-cr-176


ZÁVĚR
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Dotazy prosím?

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA
energetický a ekonomický analytik
EkoWATT CZ s. r. o. & Centrum pasivního domu, z. s. & ČVUT FEL KEMH
jiri.beranovsky@ekowatt.cz
www.ekowatt.cz

Ing. Richard BEBER, projektový manažer, GT Energy, s.r.o.
beber@ivtcentrum.cz
www.gt-energy.cz

mailto:jiri.beranovsky@ekowatt.cz
http://www.ekowatt.cz/
mailto:beber@ivtcentrum.cz
http://www.gt-energy.cz/


2020 – CZGBC webinář (R.Beber)

Tradiční a netradiční koncepce vytápění, chlazení  
a přípravy teplé vody v budovách



Před 1.500.000 lety – využití ohně – světlo a teplo (homo habilis)

5 tis.let př.n.l. pec součástí obydlí (homo sapiens sapiens)

1.stol. př.n.l. – hypokaustum – římský stavitel Sergius Orata

(1.podlahové vytápění, povrchová teplota 25-35°C, spaliny 90-180°C)

9.stol.n.l. – krb pro majetnější, otevřené ohniště pro chudší

10.stol. – kamna – oblast Alp

14.stol. – teplovzdušné vytápění (Německo)

1770 – vytápění párou – James Watt (Anglie) vlastní dům, trubková OT

1777 – teplovodní vytápění – J.S. Bennemain (Francie)

1856 – Tepelné čerpadlo – P. Rittinger - (Rakousko Uhersko)

1873 – Carl von Linde sestrojil první kompresorové chlazení 

s amoniakem (Mnichov)

19.stol. – kamna na svítiplyn 

20.stol. – elektrická kamna

MILNÍKY TZB



DÍLČÍ vs. INTEGOVANÝ
TECHNICKY

 Vytápění 
 Tepelná ztráta 80 kW
 Potřeba VZT 30 kW
 Příprava TV 15 kW
 Špičkový výkon 110 kW

 Soustava s tělesy (65/50°C)
 Výměníky VZT (70/50°C)
 Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

 VZT   
 Centrální VZT jednotka
 Průtok 3250 m3/h
 S rekuperací
 Dohřev 30 kW 

 Chlazení   
 Tepelná zátěž 60 kW
 VRF systém s kazetovými jednotkami

 Společný zdroj
 Reverzibilní TČ země/voda 
 80 kWut / 60 kWch
 Elektrokotel 28 kW
 Podlahové vytápění (40/30°C)  / 

chlazení (18/20°C) 
 Alternativně aktivace bet. jádra
 Příprava TV a okruh VZT (55/45°C)

 Společný zdroj   
 Společný rozdělovač 55°C a mix pro 

jednotlivé okruhy.



DÍLČÍ vs. INTEGOVANÝ
EKONOMICKY

 Vytápění 
 Tepelná ztráta 80 kW
 Potřeba VZT 30 kW
 Příprava TV 15 kW
 Špičkový výkon 110 kW

 Soustava s tělesy (65/50°C)
 Výměníky VZT (70/50°C)
 Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

 VZT   
 Centrální VZT jednotka
 Průtok 3250 m3/h
 S rekuperací
 Dohřev 30 kW 

 Chlazení   
 Tepelná zátěž 60 kW
 VRF systém s kazetovými jednotkami

 Společný zdroj
 Reverzibilní TČ země/voda 
 80 kWut / 60 kWch
 Elektrokotel 28 kW
 Podlahové vytápění (40/30°C)  / 

chlazení (18/20°C) 
 Alternativně aktivace bet. jádra
 Příprava TV a okruh VZT (55/45°C)

 Společný zdroj   
 Bez odděleného okruhu 35 a 55°C

128%
240%

100%



DÍLČÍ vs. INTEGOVANÝ
EKOLOGICKY

 Vytápění 
 Tepelná ztráta 80 kW
 Potřeba VZT 30 kW
 Příprava TV 15 kW
 Špičkový výkon 110 kW

 Soustava s tělesy (65/50°C)
 Výměníky VZT (70/50°C)
 Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

 VZT   
 Centrální VZT jednotka
 Průtok 3250 m3/h
 S rekuperací
 Dohřev 30 kW 

 Chlazení   
 Tepelná zátěž 60 kW
 VRF systém s kazetovými jednotkami

 Společný zdroj
 Reverzibilní TČ země/voda 
 80 kWut / 60 kWch
 Elektrokotel 28 kW
 Podlahové vytápění (40/30°C)  / 

chlazení (18/20°C) 
 Alternativně aktivace bet. jádra
 Příprava TV a okruh VZT (55/45°C)

 Společný zdroj   
 Bez odděleného okruhu 35 a 55°C

100%

138%106%



TEPELNÁ POHODA

 CO JE TO?
 Tepelná pohoda je SUBJEKTIVNÍ POCIT, při němž se zachovává tepelná rovnováha za 

optimálních hodnot fyziologických parametrů.

 CO JI OVLIVŇUJE?   
 Měrný energetický výdej
 Tepelný odpor oděvu
 Teplota vzduchu
 Střední radiační teplota
 Relativní vlhkost vzduchu
 Rychlost proudění vzduchu



VÝKON ZDROJE - PŘÍPRAVA TV

 Návrh nabíjecího výkonu a akumulace
 Stanovím denní odběrový diagram, započtu vliv cirkulace
 Zjednodušení pro bytové domy

 Zjednodušení pro BD   
 Špička = 0,205x bj
 Akumulace 40% špičky
 Výkon novostavba 3,5x špička
 Výkon rekonstrukce 9x špička

 Př. 20 bj. novostavba
 0,205 x 20 = 4,1 m3/den
 Akumulace min. 1,64 m3
 Výkon 3,5 x 4,1 = 14,4 kW



BĚŽNÁ PRAXE – BYTOVÝ DŮM 

 Praktický příklad s CZT
 Vytápění … QVYT = 165 kW
 Vzduchotechnika … QVZT = 0 kW
 Příprava TV … QTV = 220 kW
 Připojovací výkon … Q = 385 kW

 Po konzultaci
 Vytápění … QVYT = 165 kW
 Vzduchotechnika … QVZT = 0 kW
 Příprava TV … QTV = 110 kW
 Připojovací výkon … Q = 226 kW



TEPLOTNÍ SPÁDY vs. SCOP

 JAK OVLIVŇUJE TEPLOTA PROVOZNÍ NÁKLADY TČ 
 Pro elektrokotle a výměníkové stanice má teplota vliv pouze na tepelné ztráty
 U plynových kotlů je výrazný rozdíl při kondenzaci (zpátečka pod 55°C)
 Pro tepelná čerpadla má teplota topné vody zcela zásadní vliv na ekonomiku provozu



VÝKON ZDROJE - CHLAD

 VNITŘNÍ ZISKY
 Požadavek IT na serverovnu 9 kW
 Měření po realizaci 0,44 kW (maximum)
 9 serveroven v objektu 81 kW vs. 4 kW
 Zohledňuje současnost provozu

 OSLUNĚNÍ
 Zisk z oslunění ≠ součet ziků místností
 Nemám-li podrobný výpočet, uvažuji 

orientačně 70% současnost



PŘÍKLAD Z PRAXE – TČ země/voda

 Hala výroby + administrativa
 Vytápění, chlazení, příprava TV
 Pouze lehká montáž 

 Vytápění a chlazení 
 Tepelná ztráta 76 kW
 Zdroj TČ země/voda 54 kW
 Bivalentní elektrokotel 24 kW
 7 geotermálních vrtů 
 Pasivní chlazení
 Sálavý podlahový systém UT i CH

 Příprava TV   
 Lokální – malé el. bojlery

 Podstatnosti   
 Integrace zdroje tepla a chladu je 

ekonomicky optimální!
 Podlahové vytápění/chlazení má 

jedinečný poměr cena/výkon!
 Pokud je malý požadavek na 

přípravu TV, lze řešit přímotopně.



PŘÍKLAD Z PRAXE – vysokoteplotní TČ

 Hovězí porážka
 Důraz na ekologii a wellfare
 Velké stáje = méně stresu
 Odpad využit pet food

 Příprava TV   
 2x Qton (á 30 kW)
 9x topné patrona (á 30 kW)
 Odpadní teplo z kompresorů 160 kW
 Akumulace 4x 5m3 (Cordivari)

 Data   
 VOT 160 kW 
 Celkový výkon 490 kW
 Místo Hradišťský Újezd
 Realizace Tepadla 2019



 Rozvaha 3/2019
 Schéma 4-8/2019
 Spuštění 10/2019

PŘÍKLAD Z PRAXE – vysokoteplotní TČ



 LIDERA
 Polyfunkční objekt
 1.-4.NP

 Zdroj tepla a chladu   
 2x Yanmar (á 80 kWut; 71 kWch)
 Střešní strojovna

 Data   
 Celkový výkon UT 160 kW
 Celkový výkon CH 140 kW
 Místo Špitálská, Brno
 Realizace Schwank 2018

PŘÍKLAD Z PRAXE – PLYNOVÁ TČ



4 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 ZVOLTE PEČLIVĚ VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA
 Ideálně 60 – 80% celkového požadovaného výkonu
 Doplňte bivalentním zdrojem 

 TEPLOTU TOPNÉ VODY NAVRHNĚTE CO NEJNIŽŠÍ
 Zvýšení o 10 K zvýší spotřebu energie o 25% 

 PŘIZPŮSOBTE SYSTÉM TEPELNÉMU ČERPADLU   
 Výsledkem je vyšší komfort (sálavé systémy) a nižší náklady

 ZVOLTE VYHOVUJÍCÍ TEPELNÉ ČERPADLO  
 Země/voda je téměř vždy nejlepší řešení
 Velké množství TV = vysokoteplotní TČ



www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz

„Uč se i z chyb druhých. Život je příliš 
krátký na to, abys je stihl všechny 

spáchat sám.“ 
Stanisław Jerzy Lec polský spisovatel 

1909 – 1966

 20 nejčastějších chyb v projektech 
a instalacích tepelných čerpadel

 Co vídáme v projektech 
 Co jsme sami kdysi „podělali“  
 Na co si stěžují provozovatelé a investoři
 Co zbytečně zvyšuje provozní náklady 

tepelných čerpadel
 Vše včetně „Příkladů z praxe“   



ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI:
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
WEBINÁŘ CZGBC

David Martinek, 26.08.2020



CO ŘEŠÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI V OBLASTI ENERGETIKY?

Nárůst cen energií
Nárůst cen energií znamená nárůst provozních 
nákladů na provoz technologií i budov a vede k 

hledání úspor a vyšší efektivitě

Odpovědnost k životnímu 
prostředí

Začíná být standardem a motivuje k nákupu 
zelené energie, využívání OZE, emobilitě

Snižování nákladů
Tlak na snižování provozních nákladů 

vede k novým technologiím a 
přístupům k úsporám 

En. úspory formou 
služeb

Dlouhodobá návratnost investic 
vede k využívání služeb formou 

dodávek tepla, provozování KVET, 
EPC, nebo OZE

Průmysl 4.0
Zavádění vede k flexibilitě výrobních zdrojů, 

řízení odběrových diagramů a řešení 
citlivosti na kvalitu dodávek el. energie



INSTALACE ZDROJŮ V MÍSTĚ SPOTŘEBY
FVE

 V případě administrativních či obytných domu lze instalovat FVE, ideálně k kombinaci s baterii, lze 
využít například pro společně prostory a jejich osvětlení/výtahy/garáže, v moderních domech také 
pro elektromobilní dobíječky = celý ekosystém

 Požadavky zákazníků nás nutí vymýšlet nové finanční modely, FVE dnes umíme nabídnout i jako 
službu, zákazník má možnost po 15ti letech odkoupit a provozovat dále, jak životnost panelu dovolí 
(záruka 80% výkonu po dobu 25 let). 

 Většímu rozšíření FVE v moderních bytových domech brání neexistující legislativa (tzv. energetické 
komunity), v současné době by bylo nutno na všechny byty osadit podružné měření a všem účtovat 
zvlášť = lokální Distribuční soustava (LDS). Nyní tedy budujeme FVE pouze pro vlastní spotřebu ve 
společných prostorách a nevyužíváme celkový potenciál střech na budovách.

Výhody
 Energetická soběstačnost a nezávislost částečná či uplná
 Garance ceny EE
 Bezemisní výroba EE
 Možnost ukládání energie do baterií

Nevýhody
 Statika střechy nemusí vždy vyhovovat



INSTALACE ZDROJŮ V MÍSTĚ SPOTŘEBY
FVE – JAK TO FUNGUJE?

Spotřebiče Distribuční/fakturační  
elektroměr

FVE
Měření 

Spotřeba 
zákazníka 
220 MWh

Výroba 
50 MWh

Přetok nevyužité elektřiny z FVE 5MWh

Dodávka elektřiny od dodavatele
175 MWh místo původních 220 MWh

45 MWh z FVE + 175 
MWh od vašeho 
dodavatele

Objekt
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Podle odhadů tato výzva dosáhne hodnoty celkové dotace až 2 mld Kč (ke konci příjmu 
žádostí 31.8.2020), což znamená celkovou investici cca 4 mld Kč, což je cca 130 MWp FVE 
a cca 48 MWh baterií.

NA ZÁKLADĚ DAT Z OPPIK SLEDUJEME
ROSTOUCÍ TRŽNÍ POPTÁVKU PO FVE
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STEJNĚ ROSTE I POČET PODANÝCH 
ŽÁDOSTÍ  V NZÚ, JAK UKAZUJE MEZIROČNÍ 
SROVNÁNÍ 



KVET NEBOLI KOGENERAČNÍ JEDNOTKY
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 Další ekonomicky zajímavou alternativou primárně pro energeticky náročné budovy (bazény, 
sportovní areály, nemocnice, sociální zařízení a další) jsou kogenerační jednotky, tzv. KVET-
kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Kogenerační jednotky jsou poháněny zemním plynem a 
vyrábějí současné elektrickou energii a teplo. Jde o velmi efektivní výrobu s účinnosti až 95% 
a to vše v místě spotřeby. Vždy však musí byt posuzováno individuálně pro konkrétní využití. 

 Často je realizováno formou dodávky energii jako služby.

Výhody
 Vysoká účinnost
 Nižší spotřeba energii
 Nižší emise CO2

Nevyhody
 Závislost na dodávce plynu(oproti 

FVE)



METODA DESIGN & BUILD
JAKÉ PROJEKTY LZE REALIZOVAT? 
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NovostavbyKomplexní 
rekonstrukce 

budov

Projektový záměr 

Projektová studie

Projektové zadání

Na výkon a funkci budovy 
(provozní náklady po dobu 
životního budovy)

Až 50% dotace na úspory 
energií při rekonstrukcích

1. METODA DB JE VHODNÁ PRO 
TYTO DRUHY PROJEKTŮ

2. V KTERÉ FÁZI SE MUSÍ 
ZAČÍT S METODOU DB

3. DB JSOU PROJEKTY SE 
ZADÁNÍM VĚCNÝCH POŽADAVKŮ

4. REALIZACI METODOU DB 
PODPORUJE I OPŽP



POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ REALIZACE
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Záměr
Studie
Zadání

1. VŘ
Zpracovatel

PD
ÚR

PD
Stavební 
povolení

PD
Pro výběr 
zhotovitele

2. VŘ
Zhotovitel

PD
Realizační

Realizace

KLASICKÝ SYSTÉM

Žádost o dotaci

Záměr
Studie
Zadání

VŘ
Zhotovitel 
D/B (JŘ SÚ)

Zpracování PD
(ÚR, Stavební povolení, Realizační)

Realizace

METODA DESIGN & BUILD

Žádost o dotaci

Metoda Design a Build urychluje průběh projektu: 
probíhá pouze jedno výběrové řízení a k žádosti
o dotaci dochází již v počátku projektu

Vše podle:
 ZZVZ
 Pravidel pro výběr dodavatele v OPŽP



CO DESIGN & BUILD PŘINÁŠÍ
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1. VYŠŠÍ JISTOTA 
dodržení nabídkové ceny 
(bez vícenákladů) a zkrácení 
celého procesu stavby

2. ODPOVĚDNOST zhotovitele
za projektovou dokumentaci 
a realizaci stavby (splnění  
věcných požadavků na výkon 
a funkci projektu)

3. NIŽŠÍ RIZIKO 
diskriminačního zadání díla
(například požadavkem na 
konkrétní výrobky, řešení, 
apod.)

4. ÚSPORY jsou realizovány 
díky tomu, jak vysoký důraz je 
kladen na provozní náklady 
budovy (neexistuje pojem 
vícepráce)



3 PROVOZNÍ MODELY POPSANÉ
V METODICE
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JEDNODUCHÝ MODEL POKROČILÝ MODEL KOMPLEXNÍ MODEL

Při přejímce dojde k 
jednorázovému ověření 
provozních parametrů

Po předání zhotovitel zajišťuje 
energetický management  

budovy a dává doporučení 
nastavení provozu

Zhotovitel zajišťuje po 
přejímce správu a provoz 
budovy („technický“ facility 

management) včetně 
energetického managementu

Za provoz zodpovídá 
zhotovitel

Za provoz zodpovídá 
provozovatel

Za provoz zodpovídá 
provozovatel



PODPOROVANÉ OBLASTI OPŽP 5.1
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Podporované oblasti z OPŽP na snížení energetické náročnosti budov
 zateplení obvodového pláště budovy,

 výměna a renovace (repase) otvorových výplní,

 realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost 
budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např., rekonstrukce vnitřního 
osvětlení, systémy měření a regulace vytápění apod.),

 realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,

 realizace systémů využívajících odpadní teplo,

 výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem 
nižším než 5 MW

 instalace fotovoltaického systému,

 instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV



TZB od ČEZ ESCO
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Zdravotechnická 
instalace

Zařizovací 
předměty

Čerpadla

Kanalizace

Protipožární 
ochrana

Rozvody a 
instalace

Ohřev TUV

Ústřední 
vytápění a 
chlazení

Rozvody a 
instalace

Čerpadla

Potrubí, 
rozdělovače,…

Měřiče tepla a 
chladu

Zdroj tepla

Zdroj chladu

Vzduchotechnika 
a klimatizace

Rozvody a instalace

Potrubí (výroba)

Regulátory

Klimatizace

Ventilátory

VZT jednotky

Elektroinstalace 
silnoproud

Rozvody a instalace

Hromosvod

Dieselagregát

Náhradní zdroje

TS a rozvodna VN

Osvětlení

Elektroinstalace 
slaboproud

Rozvody a instalace

Ústředny

Telefonní a datové 
rozvody

Rozhlas, Kamerový 
systém

EZS

EPS

Měření a regulace

Rozvody a instalace

Centrála sběru dat

Software

Ovládací panel

Moduly vstupů a 
výstupů

Řídicí stanice

Energetický 
management

Projektová 
dokumentace

Měření a regulace

Elektro –
slaboproud

Elektro –
silnoproud

Vzduchotechnika 
a klimatizace

Ústřední vytápění 
a chlazení

Zdravotechnická 
instalace

KOMPLEXNÍ DODÁVKA TZB ŘEŠÍ EFEKTIVNÍ PROVOZ  

Servis Servis Servis ServisServis Servis

Komplexní dodávka TZB včetně měření a regulace zajistí investorovi větší efektivitu – je 
projektováno a dodáváno jedním dodavatelem, odpadá řešení jednotlivých částí per partes.
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Energetické 
úspory 
formou EPC

Kombinace souboru investičních energeticky 
úsporných opatření a energetického 
managementu
Investice splaceny za předem známou dobu z 
úspor

Dodavatel přebírá finanční i technická rizika 
projektu

Smluvní garance a prokazatelnost úspor

1

2

3

4

ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO 
MĚSTA
REKONSTRUKCE FORMOU METODY EPC
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Cíle a přínosy 
energeticky 
úsporných 
projektů

3

Přínosy pro město
Město získává investicemi do EPC projektu renovované 
energeticky úsporné budovy, zvýší kvalitu vnitřního prostředí
(např. školy, administrativní budovy, divadla, sportovní areály, 
apod.) a významně sníží provozní náklady (v řádech desítek mil. 
Kč)

Cíle energetických úspor
Cílem města při realizace projektu jsou energetické i finanční 
úspory v řádech mil. Kč.
Dalším efektem je dlouhodobá provozní udržitelnost budov, 
dohled nad provozním chováním budov vč. služby 
energetického dispečinku

Přínosy pro občany
Občané získávají energeticky úsporné objekty s vyšší kvalitou a 
komfortem pobytu v objektech a zároveň pozitivně vnímají 
zhodnocení majetku města

1

2

ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO 
MĚSTA
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Financování
 Provozní financování (dosažené úspory) s možností využití dotací z OP ŽP / PO 5.1

(Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie) formou bonifikace za realizaci EPC projektů vč. samostatných 
technologických opatření s uznatelností způsobilých výdajů ve výši až 45% (+ 5% 
bonifikace). 

Časová náročnost 
 Přípravná fáze cca  6 - 8 

měsíců v závislosti na procesu 
dle ZZVZ 

 Následně cca 2 – 4 měsíce na 
realizaci opatření

ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO 
MĚSTA
FINANCOVÁNÍ
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AKUMULACE A JEJÍ ROLE V 
BUDOUCNOSTI

1. Vyšší využití OZE

Propojení akumulačního systému s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) zvýší využití vámi vyrobené elektřiny. Akumulační systémy dokáží
regulovat své nabíjení a vybíjení dokonce i dle předpovědi počasí. Když předpověď hlásí slunečno na příští den, akumulační systém
dodává co nejvíc elektřiny spotřebičům, aby mohl později pojmout co nejvíce nespotřebované elektřiny vyrobené z FVE.

2. Cenová arbitráž

Máte vysoké cenové rozdíly mezi cenou elektřiny ve vysokém a 
nízkém tarifu? Akumulační systém lze nastavit tak, aby se při nízkém 
tarifu dobíjel a při vysokém vám dodával elektřinu. Můžete tak ušetřit 
nemalé prostředky za elektřinu

3. Ostrovní provoz

Při výpadku elektřiny dokáží moderní akumulační systém dodávat
elektřinu do vašeho podniku a zároveň se dobíjet elektřinou z FVE,
tudíž FVE nemusí být při výpadku odpojená a funguje v tzv.
ostrovním provozu.

4. Úspora poplatků za POZE

Pomocí akumulačního systému po optimalizaci rezervované kapacity
nebo jističů lze uspořit i na platbě za regulovanou složku ceny
elektřiny: POZE (podpora pro obnovitelné zdroje energie).

5. Nabídka flexibility

S vyšším podílem obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v Evropě
roste poptávka po flexibilitě odběru elektřiny. V západní Evropě, kde je
již vysoká poptávka po flexibilitě, se již stává standardem pronajímání
nevyužité kapacity akumulačního systému.

Vykupující (Agregátor – řídí několik stovek zdrojů, akumulačních
systémů a také spotřebu) dále kapacitu a výkon využívá pro nabídku
podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy (Zatím
v ČR nelze aplikovat u malých zdrojů) nebo vykupující vyrovnává
pomocí baterií svou odchylku.
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