
Kompletní systém Viessmann 
zárukou efektivního využití OZE

Ratiboř 13. června 2014



teplo z 
přírody

energie z 
biomasy

solární
energieplyntopný olej

1,5 kW – 116.000 kW

zdroj energie: topný olej, plyn, solární energie, bioplyn

rozsah účinnosti: 1,5 kW do 116 000 kW

oblasti použití : rodinné domy, velké bytové domy, obchod/ průmysl, teplárenské sítě

technika systémů: kompletní systémy vzájemně harmonizovaných prvků

Široká produktová nabídka – záruka volby optimálního systému



� CO2  - 2.150.000  t/rok

� CO   - 210.000  t/rok

� SO2  - 25.000  t/rok

� Polétavý prach - 7.000  t/rok

� NOx  - 2.900 t/rok

20 let zkušeností celkový výkon instalovaných zařízení Viessmann 
1993-2013, dosažený ekologický efekt 



Energeticky úsporné stavby a ochrana klimatu

CÍLE EU do r. 2020:

• o 20 % nižší emise CO2 než v r. 1990

• o 20 % nižší spotřeba energie

• 20 % podíl energie z obnovitelných zdrojů

Cíle německé vlády do r. 2050:

• o 80 % nižší emise CO2 než v r. 1990

• o 50 % nižší spotřeba primární energie 

• 60 % podíl energie z obnovitelných zdrojů



Změna klimatu podle měření NASA



Emise CO2 v ččččleněěěění na regiony

Zdroj: Mezinárodní energetická agentura

Udział w globalnym poziomie emisji CO2 ze spalania paliw

% celkových globálních emisí

USA - 22 %

EU-27 - 37 %

Čína +118%

Rusko -50%

Asie +83%

Japonsko -20%

Latinská Amerika +33%

Afrika 0%

Zbytek světa -18%

Blízký Východ +66%

Změny podílu regionů na 
objemu světových emisí



Zajištění energie a ochrana klimatu
Silné výkyvy a dlouhodobý, stálý růst cen paliv – ceny ropy BRENT 



Změny cen elektrické energie a plynu v Evropě podle Eurostatu 



� Německá vláda se rozhodla omezit podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem schváleného 
návrhu novelizace zákona o podpoře OZE je zastavit růst cen energií. Došlo rovněž k 
omezení počtu firem využívajících levnější elektřinu. 

� "Cílem zákona je přerušit v posledních letech pozorovanou dynamiku růstů příplatků" - řekl 
ministr hospodářství a energetiky, náměstek Sigmar Gabriel, a ohlásil "reálné ceny". "Nemohu 
však slíbit, že klesne cena elektřiny" - uvedl ministr. Vláda Angely Merkelové doufá, že díky 
změně předpisů zůstanou ceny elektrické energie alespoň do roku 2017 na "stabilní úrovni".

� Vládou schválený návrh novelizace EEG zákona počítá se snížením příplatků. Kabinet 
Merkelové současně omezil počet podniků využívajících levnější elektřinu z 2100 na 1600. 
Privilegia pro vybrané firmy, zejména hliníkárny a ocelárny, vláda zdůvodňuje konkurencí na 
světových trzích. "Jedná se o stovky tisíc pracovních míst, nikoli lobbing v zájmu průmyslu" -
zdůrazňuje Gabriel.

� Z výpočtů resortu hospodářství vyplývá, že dotace na rozvoj obnovitelných zdrojů
energie dosahují ročně 24 mld. euro. Gabriel v jedné z dřívější výpovědí upozornil, že se 
jedná o "strop ekonomických možností" země.

Autor: PAP | 08-04-2014 19:15
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Změny cen elektrické energie v Evropě opatření Německa 



Perspektiva 2020 – znečištění ovzduší ve Slezském vojvodství

50 µµµµg/m3 

imisní limit 



Ekologické povědomí - názory uživatelů internetu k zákazu topení
uhlím v Krakově 30.09.2013 server Wirtualna Polska



Zlepšení energetické efektivity - výrobní závod Allendorf

Realizovaný projekt firmy Viessmann komplexní modernizace
energetického systému výrobního závodu v Allendorfu



Produktivita práce

•Lean Production (štíhlá výroba)

(nárůst produktivity o 20 procent)

Materiálová efektivita 

• Podíl recyklace > 99 procent

Energetická efektivita (spotřeba)

•Nové, vysoce efektivní výrobní stroje 

•Centrální využití odpadního tepla z vzorkovny, 
kompresorovny, serverovny. 

•Izolace stavebních příček budovy, potrubí , 
rychloběžná vrata

•Osvětlení přizpůsobené potřebám 

•Efektivní využívání plochy

Efektivita Plus
Opatření pro zvýšení efektivity na straně spotřeby



Efektivita Plus
Výsledek 2013 v porovnání s klimatickými cíli pro rok 2050

Fosilní
paliva

CO2 CO2 Fosilní
paliva

Podíl
energie z 
obnov. zdrojů

Podíl
energie z 
obnov. zdrojů

Na příkladu vlastního závodu jsem prokázali, že cíle energetické politiky 
německé vlády do roku 2050 lze naplnit již dnes použitím techniky dostupné
na trhu. 



Krakov ���� energeticky úsporné stavby – móda nebo nutnost?

� Krakov ☺ � Krakov :(

Turisticky nejzajímavější město na světě

Jedno z nejkrásnějších měst na světě

Nejhorší ovzduší v Evropě

Nejznečištěnější aglomerace v Evropě - 3 
místo 
(150 dnů s překročenými imisními limity)



Perspektiva 2020 – jakou máme alternativní možnost? 

Slezské a Malopolské vojvodství patří k 
nejznečištěnějším v Polsku. V minulých letech byla 
zjišťována nadlimitní množství částic PM10 a PM2,5 a 
velmi vysoké koncentrace rakovinotvorného 
benzo(a)pyrenu v prachu. 

Měření prokazují, že až 60% průměrných ročních emisí
znečištění pochází z komunálních, obytných objektů. 

v zimě tento ukazatel dosahuje až 90%



Znečištění ovzduší v Polsku – polétavý prach celkem ve členění dle 
odvětví



Energeticky úsporné stavby a znečištění ovzduší v malopolském 
vojvodství - zahájení programu omezení nízkých emisí v Krakově



Nízké emise – známe optimální cestu k jejich snížení? 
Oblasti modernizace



Nízké emise - zdravotní důsledky 

� Sloučeniny
rakovinotvorné, mutagenní, teratogenní, 
způsobující neplodnost.

� Příčiny např. chronická obstrukční plícní
nemoc (CHOPN), zánět spojivek, hrtanu 
a průdušnice, přechodných plicních 
zánětlivých stavů, patologické únavy, 
zkrácené délky života  

.

� Polétavý prach (PM10, PM2,5)

� SO2, NO2, NOx, CO

� Těžké kovy (mj. Pb, Cd, As, Ni) 

� PAH, (benzo(a)pyren, benzen)

� Dioxiny, furany



Aktuální právní stav týkající se nízkých emisí z kotlů na uhlí malého 
výkonu v Polsku

Polská legislativa 
neupravuje imisní limity pro 
spalování pevných paliv v 
domácnostech.

Platná vyhláška 
Ministerstva životního 
prostředí z
22. dubna 2011 o 
emisních limitech se 
vztahuje na zdroje 
vytápění s výkonem 
od 1 MW 



Modernizace kotlů na uhlí, náklady a efekty



Modernizace kotlů na uhlí, náklady a efekty



Modernizace kotlů na uhlí, náklady a efekty



kWh / m2 rok

POLSKO Rok výstavby 1967-85 240 – 300
1985-93 160 – 200
po 1993 120 – 160
nyní 90 – 120

NĚMECKO Rok výstavby po 1995 50 – 100 
brzo 30 – 70

ŠVÝCARSKO Energ. úsporný dům 55
Nyní budované stavby 55 – 85

Stavby z NEOPOR ® <40

Pasivní stavby 15

Energetické standardy budov v Polsku a jiných zemích



”S levným provozem”



Program optimalizace spotřeby energie v novém a modernizovaném 
objektu 



Program optimalizace spotřeby energie v modernizovaném objektu, 
aktuální stav - příklad 



Spotřeba energie v modernizovaném objektu, aktuální stav



Spotřeba energie v modernizovaném objektu,  
stav po zateplení a výměně kotle uhlového na plynový 



Spotřeba energie v modernizovaném objektu,  
stav po modernizaci, přehled zlepšení

Závěry:

- Diskontní období návratnosti DPBT končí s kladným výsledkem
- Díky výměně kotle uhlového na plynový eliminujeme nízkou emisi
- Komplexní termomodernizace snižuje provozní náklady a nevynucuje si 
komplikované systémy podpory navyšující provozní náklady



Klima pro modernizaci –informační kampaň Viessmann Murator
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Klima pro inovace – komfort a nízké provozní náklady 
tepelné čerpadlo se speciální sazbou Tauron.



Příklad inovativních stavebních řešení - náklady na provoz budovy z 

Neoporu, Niepołomice, plocha 220 m2 



Perspektiva pro Polsko do roku 2020 – lze využívat uhlí efektivněji?

Grafen

-tepelná vodivost dosahuje až 5300±480 W/mK 
(pro srovnání stříbro– 429 W/mK)

- Vyznačuje se nízkou rezistencí

Velmi vysoká pohyblivost elektronů při pokojové teplotě
uvažujeme-li pouze s rozptylem na fononech µ = 200 
000 cm²/Vs (pro srovnání křemík – 1500 cm²/Vs, arsenid 
gália – 8500 cm²/Vs)

Je více než 100 násobně pevnější (než ocel stejné
tloušťky), současně však pružný, a bezeškodně
roztažitelný o 20 %.

- Membrána z oxidovaného grafenu nepropouští dusík, 
ani atomy hélia, současně je zcela propustná pro vodu 
(H2O). Umožňuje tak levnou výrobu pitné vody z mořské
vody. 
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”Pokrok tup znamená lepší, nejenom nové.” (Felix Lope De 
Vega Carpio)


