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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou kogeneracie a jej uplatnenia pre bytové domy 

a priemyselné objekty. Na začiatku práce sú uvedené princípy kogeneracie. Ďalej sú predstavené 

rôzne druhy technológií kogeneracie a ich vzájomne porovnanie. Práca sa ďalej zaoberá 

možnosťami uplatnenia kogeneračných technológií a vstupnými parametrami pre uvedenie do 

prevádzky. Práca obsahuje základné legislatívne rámce Európskej únie a Českej republiky pre 

kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Záver práce pojednáva o možnosti využitia kogeneracie ako 

decentralizovaného zdroja. 

KLÍČOVÁ SLOVA:    

kogeneracia, kogeneračná jednotka, decentralizovaný zdroj, kogeneračné technológie, 

kombinovaná výroba elektriny a tepla 
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with issues of cogeneration and its application to apartment buildings 

and Industrial buildings. At the beginning of the thesis are described main principles. In the next 

part are characterized different types of cogeneration technologies and their comparisons. This 

thesis also deals with possibilities of use of cogeneration technologies and the input parameters for 

commissioning. Thesis contains basic European and Czech legislation for combined production of 

electricity and heat. At the end thesis deals with possibilities of using cogeneration as decentralized 

source. 

KEY WORDS:  

cogeneration, cogeneration unit, decentralized source, cogeneration technologies,  

combined production of electricity and heat 
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1 ÚVOD 
V dnešnej dobe sa v energetike čím ďalej tým viac kladie dôraz na čo najlepšie využitie 

energetických zdrojov. S touto problematikou je spätý neustály rast energetických potrieb 

obyvateľstva, taktiež obmedzenosť energetických zdrojov a ich zvyšujúca sa cena. Jednou 

z možností riešenia tejto problematiky je decentralizácia výroby z jedného alebo viacerých 

primárnych zdrojov. Decentralizácia výroby energií je v súčasnosti považovaná za správny smer 

vývoja energetického hospodárstva  podľa EU. Taktiež vytvára konkurenčné prostredie 

v energetike ako pre centralizovaný systém, tak aj pre iné uzavreté decentralizované systémy, čo 

prispieva k rozvoju rôznych oblastí energetiky a primárne k zefektívneniu využitia energetických 

zdrojov. 

Táto práca sa venuje kogenerácii (kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla) ako 

decentralizovanej výrobe energií, pomocou ktorej je možné docieliť takmer úplnú energetickú 

sebestačnosť daného objektu vo forme tepelnej a elektrickej energie. Kogenerácia je jednou z ciest 

ako zefektívniť výrobu elektrickej a tepelnej energie a ušetriť značné množstvo paliva. Tento 

kombinovaný druh výroby energie sa stále vyvíja a napreduje zlepšujúc parametre, ktoré majú 

vplyv na efektívnosť výroby energií a dopad na životné prostredie. V dnešnej dobe došlo k rozvoju 

mikroturbín alebo mikrokogeneračných jednotiek, ktoré sú finančne dostupnejšie a ich 

uplatniteľnosť sa rozširuje na menšie stavby ako napríklad rodinné domy, bytové domy, menšie 

priemyselné budovy a podobne. Táto práca sa bude ďalej venovať rozdeleniu a uplatniteľnosti 

kogeneračných jednotiek, ich možnosti využitia pre reálne objekty. 

Kogenerácia je uznávaná ako ekologicky nezávadný spôsob získavania energií znižujúci 

nielen dopad na životné prostredie, ale aj  energetickú náročnosť v hospodárstve. Preto otázky 

týkajúce sa kogenerácie a jej využitia sú aktuálne a myslím si, že kogenerácia a riešenia v oblasti 

kogeneračných jednotiek majú veľkú perspektívu k rastu a rozvoju. 
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2 HLAVNÉ PRINCÍPY KOMBINOVANEJ VÝROBY ENERGIÍ 

2.1 Kogenerácia 

Kogenerácia a kogeneračná jednotka sú pojmy, ktoré v poslednom období počujeme 

v energetike čo raz častejšie. Jedná sa o slová prevzaté a odvodené z anglického výrazu co-

generation, ktorý môžeme voľne preložiť ako spoločná výroba. Tento voľný preklad vystihuje 

podstatu toho, čo vlastne kogeneácia je alebo čo by sme si pod týmto pojmom mohli predstaviť. 

Kogeneráciu môžeme skutočne popísať ako kombinovanú (spoločnú) výrobu konečných foriem 

energií premenených z primárnej formy súčasne. Najčastejšie sa stretávame s kombinovanou 

výrobou elektrickej energie a tepla (KVET).   

2.1.1 Princíp kogenerácie  

Základný princíp kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla spočíva v transformácii 

energetického potenciálu paliva na teplo a mechanickú energiu. Kogenerácia pre získanie 

vysokopotenciálneho tepla využíva tepelné obehy, kde transformácia energetického potenciálu 

paliva prebieha v primárnej jednotke. Systém pozostávajúci z primárnej jednotky, mechanizmu 

dopravy, sústavy na získavanie a úpravu vyrobených energií sa komplexne nazýva kogeneračný 

systém. 

 Na Obr. 2-1 je zobrazený kogeneračný systém pracujúci s primárnou jednotkou v podobe 

piestového motoru na plynné palivo. Palivo je privádzané do  primárnej jednotky, kde sa mení jeho 

chemická energia na energiu mechanickú a tepelnú. Následne je mechanická energia prenášaná na 

generátor kde sa transformuje na energiu elektrickú. Výstup z generátora sa následne upravuje 

podľa stanovených kritérií. Následne sa teplo, ktoré vzniká pri chemickom procese spaľovania 

v primárnej jednotke odvádza primárnym potrubím do tepelných výmenníkov, kde predáva svoj 

tepelný potenciál vode v sekundárnom potrubnom systéme, pomocou ktorého ju následne možno 

distribuovať k spotrebiteľom.[4] 

 

Obr. 2-1: Kogeneračný systém pracujúci s PJ v podobe piestového motora.[4] 
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2.1.2 Výhody a nevýhody kogenerácie  

Využívanie kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla značne prispieva k zvýšeniu 

účinnosti  využívania primárnych zdrojov oproti samostatnej výrobe elektrickej a tepelnej energie. 

Účinnosť kombinovanej výroby energie môže dosahovať až 80-90 %, čo činí približne 25-33 % 

nárast účinnosti oproti samostatnej výrobe elektrickej energie a tepla viď. Obr. 2-2. Zvýšenie 

účinnosti transformácie energetických zdrojov vedie ku zníženiu nepriaznivých dôsledkov 

využívania daných zdrojov. Vhodným dimenzovaním konfigurácie kogeneračnej jednotky je 

možné docieliť zníženie nákladov na prevádzku oproti separovaným systémom výroby.  

 

Obr. 2-2: Výrobný reťazec transformácie primárneho zdroja.[2] 

Ďalšie výhody kogenerácie :  

 Nižšie emisie plynov CO, SO2, NOx vypustených do životného prostredia, a najmä plynu 

CO2, ktorý ma najväčší percentuálny podiel pri tvorbe skleníkového efektu. Kogenerácia je 

jednou z možností ako sa uberať trendom ustanoveným Kjótskym protokolom.  

 Veľké úspory nákladov, ktoré poskytujú dodatočnú konkurencieschopnosť pre 

priemyselných  a komerčných užívateľov a taktiež ponúka cenovo dostupné energie pre 

nekomerčných užívateľov. 

 Možnosť prechodu k decentralizovaným systémom výroby energií. Zabránilo by sa stratám 

pri prenose a distribúcií elektrickej energie z elektrických sietí a prispelo by sa k zvýšeniu 

flexibility v rámci využívania systému. 

 Zvyšuje bezpečnosť dodávok elektrickej a tepelnej energie k spotrebiteľom. 

 Možnosť jednoduchej aplikácie kogeneračných systémov na už existujúce alebo 

pripravované projekty či už priemyselné, komerčné alebo projekty v bytovom sektore.  

 

Nevýhody kogenerácie : 

 Značné investičné náklady na zariadenie. 

 Návratnosť vložených investícií je závislá na využití vyrobeného tepla a elektrickej energie. 

 Riešenie problému s hlučnosťou prevádzky zariadenia. 
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2.2  Trigenerácia  

V súčasnej dobe sa zvyšujú nároky spotrebiteľov na celoročný, stabilný tepelný komfort. To 

znamená, že tak ako v zimnom období vzrastá dopyt spotrebiteľov po teple, tak isto v letnom 

období vzrastá dopyt po chlade a to vytvára možnosti pre nový trh a uvádzanie zánovných 

technológií naň. Pokiaľ sledujeme ekonomický prínos uplatnenia trigeneračných jednotiek,  je 

nutné hodnotiť potrebu dodávky chladu za daných podmienok.  Detailné zhodnotenie je treba 

previesť pre každý objekt podľa normy. Tu je niekoľko všeobecných charakteristík: 

 Maximálny požadovaný chladiaci výkon je blízky 80 % výpočtového tepelného výkonu na 

vytápanie. 

 Ročná potreba chladu odpovedá cca 25 % ročnej potreby tepla. 

 Medziročné porovnanie jednotlivých chladiacich sezón vykazuje výrazne väčšiu 

variabilitu než vykazuje porovnanie vykurovacích sezón.  

Z ekonomického hľadiska predstavuje nasadenie trigeneračnej technológie v porovnaní 

s obstaraním technológie kogeneračnej značné navýšenie investičných nákladov v okamžiku 

obstarania. V priebehu prevádzky potom dochádza k väčším úsporám za dodávku energií. 

Porovnanie doby návratnosti kogeneračnej a trigeneračnej technológie uplatnenej v konkrétnych 

podmienkach ukazuje, že doplnenie kogeneračnej technológie o absorpčnú chladiacu jednotku 

nijak zásadne neovplyvňuje dobu návratnosti vloženej investície, ale poskytuje investorovi 

možnosť väčšieho zisku (úmerne zvýšenej investícií) dosiahnutých za dobu životnosti zariadení. 

[1] 

Trigenerácia alebo kombinované chladenie je proces, v ktorom sa časť vyprodukovanej 

tepelnej energie kogeneračnou jednotkou využíva na odoberanie tepla inému médiu napr. vode, 

ktorá môže byť následne využitá pre klimatizáciu, chladenie a podobne.  

 

Obr. 2-3: Schéma trigeneračného systému.[12] 
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3 POUŽÍVANÉ KOGENERAČNÉ TECHNOLÓGIE 
Existuje mnoho spôsobov ako transformovať energiu obsiahnutú v palive na elektrickú energiu 

pri sprievodnom využití tepla. Tieto spôsoby sa nazývajú kogeneračné technológie.[2] 

3.1  Kategorizácia kogeneračných jednotiek 

Existuje mnoho kritérií podľa ktorých možno rozčleniť kogeneračné jednotky, avšak asi 

najpodstatnejším kritériom je primárna jednotka (PJ) danej kogeneračnej technológie. 

3.1.1 Kategorizácia podľa Primárnej jednotky  

Primárna jednotka je technologické zariadenie kogenečnej technológie, v ktorom priamo 

dochádza k transformácií energie paliva na inú ušľachtilejšiu formu energie (elektrickú, 

mechanickú). Teplo, ktoré sa uvoľní týmto procesom transformácie je možné efektívne využiť 

v ďalších procesoch. Odoberatelia vyprodukovaných energií vyžadujú aby dodávané formy energií 

boli v určitej kvantite, kvalite a taktiež aby boli dodané v stanovenom časovom rámci. Tieto 

parametre závisia prevažne od PJ a sú obmedzené jej možnosťami.  

Rozdelenie rogeneračnej technológie na zaklade použitej primárnej jednotky : 

 Kogeneračná jednotka so spaľovacím motorom. 

 Kogeneračná jednotka s plynovou turbínou. 

 Kogeneračná jednotka s parnou turbínou. 

 Kogeneračná jednotka s palivovým článkom. 

 Kogeneračná jednotka s organickým Rankiovým cyklom. 

 Kogeneračná jednotka so Stirlingovým motorom. 

 Kogeneračná jednotka s mikroturbínou. 

3.1.1.1 Kogeneračné technológie so spaľovací motorom 

Spaľovacie motory, ktoré sa používajú v kogeneračných technológiách sú piestové motory 

s vnútorným spaľovaním. Táto technológia je prevzatá od klasických spaľovacích motorov, ktoré 

sa využívajú napríklad v automobilizme, trakcii a podobne.  

Delenie spaľovacích motorov podľa spôsobu zapálenia paliva vo valci : 

 vznetové motory – Zmes vzduchu a paliva sa zapaľuje sama po dosiahnutí potrebného 

tlaku a teploty. Tento tepelný obeh taktiež nazývame Dieselov.  

 zážihové motory – V týchto motoroch sa zmes vzduchu a paliva zapaľuje pomocou 

elektrickej iskry. Tento tepelný obeh nazývame Ottov.  

Pre možnosť využitia týchto typov spaľovacích motorov v technológií kogeneracie je potrebná 

prestavba palivového systému a taktiež spaľovacieho priestoru na spaľovanie zemného plynu. Táto 

úprava je možná ako pre vznetové motory tak aj pre zážihové motory. Výkony takýchto motorov 

sa pohybujú v rozmedzí 10kWE - 5MWE. [4]  

Spaľovacie motory vykazujú značnú hlučnosť a vibrácie, ktoré sú zapríčinené nevyváženosťou 

síl počas ich prevádzky. Preto sa na prevádzku spaľovacích motorov pre kogeneračné technológie 
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aplikujú riešenia ako uloženia motorov do základov absorbujúcich vibrácie a taktiež sa motory 

vybavujú dobrou protihlukovou izoláciou. 

Výhody a nevýhody spaľovacích motorov pre KT. 

Výhody : 

 veľké výkonové spektrum 

 vysoká účinnosť v širokom výkonovom rozsahu 

 krátka doba nábehu do pracovného režimu 

 nízke investičné náklady 

Nevýhody : 

 potreba chladenia aj keď sa nevyužíva teplo 

 vysoká hladina hluku 

 pomerne vysoké náklady na údržbu [9] 

3.1.1.2  Kogeneračné technológie s plynovou turbínou 

Plynové spaľovacie turbíny sú najvyužívanejším typom PJ v kogeneračných systémoch 

výkonového rozsahu 100 kWE - 100 MWE. Tieto turbíny pracujú s tzv. Braytonovým cyklom. 

 Výhody a nevýhody spaľovacích turbín v KT. 

Výhody : 

 vysoká spoľahlivosť prevádzky zariadenia 

 rýchla možnosť nábehu a výkonového prispôsobenia 

 možnosť každodennej odstávky zariadenia 

 nízka spotreba vody 

 dodávka vysokopotenciálneho tepla je možná vo všetkých formách 

 nízke merné investičné náklady 

 krátka doba výstavby 

 kompaktnosť zariadenia 

 možnosť automatizácie prevádzky 

Nevýhody : 

 náročnosť na čistotu paliva 

 potreba vysokého tlaku pri spaľovaní zemného plynu 

 pri vyšších kmitočtoch dosahuje hluková hladina vysokých hodnôt 

 pri inštalácií zariadení s nižšími výkonmi dochádza k navýšeniu merných investičných 

nákladov ak zníženiu účinnosti[2][4] 
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Obr. 3-1:Schéma KJ s plynovou turbínou.[5] 

3.1.1.3  Kogeneračná jednotka s parnou turbínou 

Parné turbíny sa využívajú pre priemyselné kogeneračné zariadenia už dlhý čas. Tieto turbíny 

sa používajú primárne v kogeneračných technológiách vysokého výkonu ako sú teplárne. Ich 

konštrukčné prevedenie je realizované tak aby vyhovovali čo najväčšiemu spektru požiadaviek na 

dodávku tepla. Výkonové spektrum parných turbín sa pohybuje medzi 1 MWE – 250 MWE. 

Parné turbíny môžeme rozdeliť na základe ich zapojenia na : 

 protitlakové parné turbíny – Tieto turbíny využívajú pre dodávku tepla celé množstvo páry 

použité pre získanie mechanickej práce. 

 

Obr. 3-2:Schéma KJ s protitlakovou parnou turbínou.[5] 

 

 kondenzačné parné turbíny – Ich konštrukcia je realizovaná tak aby sa preferovala výroba 

elektrickej energie.  
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Obr. 3-3:Schéma KJ s kondenzačnou parnou turbínou.[5] 

Výhody a nevýhody parných turbín v KT. 

Výhody : 

 možnosť využitia rôznych typov paliva 

 teplo je možné dodávať v rôznych formách 

 veľké výkonové spektrum 

 možnosť výkonového prispôsobenia na základe požiadaviek investora 

 dlhá životnosť 

 vysoká výsledná účinnosť 

Nevýhody : 

 nízky pomer elektrického a tepelného výkonu 

 pomalý rozbeh a nízka reakčná doba na zmenu výkonu 

 veľké merné investičné náklady 

 náročná realizácia plne automatizovanej prevádzky 

 veľké požiadavky na zastavanú plochu [4] 

3.1.1.4  Kogeneračná jednotka s organickým Rankinovým cyklom 
Organický Rankinov cyklus (ORC) je termodynamický cyklus, ktorý prevádza teplo na prácu. 

Toto technologické zariadenie pracuje  na rovnakom princípe ako parné turbíny, avšak namiesto 

používanej pracovnej látky vody sa využívajú organické látky. ORC umožňuje priebeh 

termodynamických dejov pri nižších teplotách  tepelného zdroja  preto je vhodný pre aplikácie ako 

sú : [8] 

 spaľovanie bio-paliva 

 slnečná energia 

 geotermálna energia 

 odpadné teplo 
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Výhody a nevýhody KT s ORC 

Výhody: 

 využitie biomasy a iných obnoviteľných zdrojov 

 malá citlivosť na zmenu záťaže 

 dlhá životnosť zariadenia 

Nevýhody: 

 veľké investičné náklady  

 pomalší nábeh zariadenia do pracovného režimu 

3.1.1.5  Kogeneračná jednotka s palivovým článkom 

Palivové články sú technologické zariadenia, ktoré dokážu chemickým procesom priamo 

premieňať energiu obsiahnutú v palive na energiu elektrickú.  Vstupným zdrojom energie je priamo 

vodík alebo zemný plyn, ktorý je tvorený prevažne metánom. Aby sme boli schopní využiť  zemný 

plyn ako zdroj pre palivové články je nutné, aby bol pred vstupom do palivového článku rozložený 

na vodík a oxidy uhlíka (CO2 a CO). Tento dej separácie zložiek zemného plynu sa nazýva 

reformácia (reakcia metánu a vodnej pary) a prebieha v zariadení zvanom konvertor. Celý 

technologický systém pre využitie palivového článku dopĺňa invertor, ktorý premieňa výstupný 

jednosmerný prúd na striedavý.  

Palivové články ponúkajú potenciál pre čistú, tichú a efektívnu výrobu elektrickej energie 

a tepla, pretože nedochádza k spaľovaniu paliva ale k elektrochemickej reakcii. Pri využívaní tejto 

technológie dochádza k minimálnemu znečisteniu ovzdušia.  

Palivové články ako sú vo vývoji viac než 40 rokov a v súčasnosti sú už komerčne dostupné 

so širokým výkonovým spektrom od jednotiek kW až do desiatok MW spolu s celkovou 

účinnosťou až 90 %.[6] 

Obr. 3-4:Jedna z možností aplikácie palivového článku ako KJ. 

Výhody a nevýhody palivových článkov v KT. 

Výhody : 

 nízke emisie 

 vysoká elektrická účinnosť  

 výkonová flexibilita  

 tichý chod bez pohyblivých častí 
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Nevýhody : 

 v súčasnosti veľmi vysoké investičné náklady 

 nízka doba životnosti  

 dlhá doba nábehu  

3.1.1.6  Kogeneračná jednotka so stirlingovým motorom 

Je to piestový motor s vonkajším spaľovaním, v ktorom sa uvoľnené tepelná energia predáva 

látke tepelného obehu. Práca motora sa uskutočňuje medzi dvoma zásobníkmi tepelnej energie, 

ktoré zaisťujú prívod a odvod tepla v pracovnej látke (hélium, vzduch, dusík, CO2).  Pracovná látka 

je striedavo stlačovaná v studenom valci (kompresný priestor) a expanduje v teplom valci 

(expanzný priestor). Teplo je privádzané do okruhu z vonkajšieho zdroja cez ohrievak. Pracovná 

látka zotrváva vo valci motora. V dnešnej dobe sa ako pracovná látka využíva primárne vodík, pri 

ktorom môžeme dosiahnuť až 80 % teoretickej účinnosti ideálneho Stirlingovho motora.[2] 

 

Obr. 3-5:Schéma prevedenia KJ so Stirlingovým motorom.[2] 

Výhody a nevýhody Stirlingovho motora pre KT. 

Výhody : 

 možnosť využitia rôznych typov paliva 

 možnosť využitia tepla z iných technologických procesov (solárna energia, geotermálna 

energia) 

 výroba elektrickej energie nie je závislá na výrobe tepla 

 tichý chod 

 nízka poruchovosť vďaka jednoduchosťi zariadenia 

Nevýhody : 

 vyššie investičné náklady 

 pomalšie výkonové prispôsobenie a regulácia 

 pomalší nábeh motoru do pracovného režimu 

 nižšia účinnosť pri menších výkonoch 
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3.1.1.7  Kogeneračná jednotka s mikroturbínou 
Mikroturbíny sú relatívne nové technologické zariadenia, ktoré sa primárne využívajú pre 

stacionárne aplikácie výroby energií.  

Mikroturbíny sú plynové turbíny malého výkonu, ktoré pracujú pri otáčkach cca 100000 

ot/min. Pre svoju prácu využívajú braytonov obeh tak ako to bolo pri turbínach väčšieho výkonu. 

Doba životnosti mikroturbín sa odhaduje na 40000 – 80000 hodín a je možné predpokladať 

pohotovosť zariadenia 90 – 95 % vzhľadom k malému počtu rotujúcich častí v systéme 

miktorubíny. Výkonové spektrum mikroturbín sa pohybuje medzi 25 kWE – 500 kWE s elektrickou 

účinnosťou až 42 % a celkovou účinnosťou až 85 % pri výrobe elektrickej energie a tepla.[9][10] 

 

Obr. 3-6:Schéma prevedenia KJ s mikroturbínou .[9] 

Výhody a nevýhody mikroturbín v KT. 

Výhody : 

 vykazujú vysokú spoľahlivosť 

 vysoká účinnosť 

 jednoduchá inštalácia zariadenia 

 nízke náklady na údržbu 

 kompaktnosť zariadenia 

 nízka hmotnosť zariadenia 

Nevýhody : 

 vysoké investičné náklady 

3.1.2 Kategorizácia podľa použitého primárneho paliva 

Každá z kogeneračných jednotiek pracuje s istým druhom paliva. Ak PJ pracuje s palivami , 

ktoré radíme do skupiny obnoviteľných zdrojov a zároveň využíva aj energeticky potenciál 

fosílnych palív, tak hovoríme o jednotke hybridnej. Existuje mnoho spôsobov ako členiť palivá pre 

danú technológiu kogenerácie, napríklad podľa energetického obsahu, vplyvu na životné 

prostredie, fyzikálne vlastnosti atď.  
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Hlavné kategórie rozdelenia palív s ohľadom využitia pre kogeneračnú jednotku sú :  

 typ paliva :   

 fosílne palivá 

 bio-palivá 

 alternatívne palivá 

 druh paliva : 

 tuhé palivá 

 kvapalné palivá 

 plynné palivá 

 dostupnosť paliva : 

 komerčné 

 nekomerčné 

3.1.3 Výkonová kategorizácia kogeneračných jednotiek 

Maximálny dosiahnuteľný výkon určuje medzné hodnoty elektrického a tepelného výkonu, 

ktoré je možné odoberať z KJ. Kogeneračné jednotky majú široké výkonové spektrum v rozmedzí 

1 KWE do 500MWE.[2] 

Výkonová hladina definuje kogeneračnú výrobu ako : 

 mikro-kogenerácia – kogenerácia do výkonu 50 KWE 

 mini-kogenerácia – kogenerácia do výkonu 500 KWE 

 kogenerácia malého výkonu do 1 MWE 

 kogenerácia stredného výkonu do 50 MWE 

 kogenerácia veľkého výkonu  nad 50 MWE 

3.1.4 Rozdelenie podľa spôsobu konštrukčného prevedenia 

V súčasnosti sa prevedenia konštrukčného riešenia daných kogeneračných jednotiek 

jednotlivých výrobcov od seba výrazne nelíšia. [2] 

Z mnohých prevedení KJ sa v súčasnosti primárne využívajú nasledovné : 

 kapotové prevedenia – Toto prevedenie je vhodné pre použitie v budovách. Výhody tohto 

prevedenia sú nízka hlučnosť, jednoduchosť a rýchlosť inštalácie.[3] 

 

Obr. 3-7: Kapotové prevedenie kogeneračnej jednotky.[3] 
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 kontajnerové prevedenie – Toto prevedenie sa primárne používa pri externej inštalácií 

mimo objektov. Výhodou tohto prevedenia je vysoká variabilita, jednoduchá inštalácia 

a odolnosť voči poveternostným podmienkam. Využívaný materiál kontajnerového 

prevedenia KJ je majoritne oceľ alebo betón.[3] 

 

Obr. 3-8: Kontajnerové prevedenie kogeneračnej jednotky.[3] 

 modulové prevedenie – Toto riešenie sa využíva primárne pre jednotky väčších výkonov. 

Výhodou tohto prevedenia je veľká variabilita.[3] 

 

Obr. 3-9: Modulové prevedenie kogeneračnej jednotky.[3] 

3.1.5 Kategorizácia kogeneračnej jednotky podľa účelu využitia 

Delenie podľa spôsobu využitia technológie kogenerácie na základe spôsobu zásobovania 

elektrickou a tepelnou energiou v rámci danej sústavy (priemyselná budova, bytový dom, ...). 

Hovoríme výkonovom pokrytí : 

 základnom 

 špičkovom 

 záložnom 

 rezervnom 

 špecifickom 
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Kogeneračnú výrobu možno ďalej deliť podľa druhu spotreby na : 

 centralizované zásobovanie teplom 

 priemyslová kogenerácia 

 kogenerácia pre komerčnú sféru 

 kogenerácia pre komunálnu sféru 

 kogenerácia pre bytovú sféru 

3.2 Porovnanie parametrov KJ 

V Tab. 3-1 sú uvedené jednotlivé typy primárnych jednotiek, ktoré sú využívane 

v kogeneračných technológiách. V tabuľke sú taktiež uvedené výkonové rozsahy pre bežné 

komerčne využiteľné jednotky. V prípade parných a plynových turbín môže byť ich horná hranica 

výkonového rozsahu vyššia. 

Tab. 3-1:Parametre PJ využívane pre.[2] 

Typ KJ 

Elektrický 

výkon 
Pohotovosť 

Elektrická účinnosť 

[%] 

celková 

účinnosť 

Modul 

teplárenskej 

výroby 

[MW] [%]    PE,n  0,5PE,n [%]   [-] 

spaľovací motor 

vznetový 
0,07-5 80-90 35-45 32-40 60-85 0,8-1,4 

spaľovací motor 

zážihový 
0,015-2 80-85 27-40 25-35 60-80 0,5-0,7 

plynová turbína 0,1-100 90-95 25-40 18-40 60-80 0,5-0,8 

parná turbína 0,5-100 90-95 14-35 12-28 60-85 0,1-0,5 

palivový článok 0,04-100 90-92 37-45 37-45 85-90 0,8-1,0 

ORC 0,3-1,8 90-94 15-20 15-20 65-85 0,1-0,3 

Stirlingov motor 0,003-1,5 85-90 35-50 34-49 60-90 1,2-1,7 

mikroturbína 0,025-0,5 90-95 30-42 20-30 68-85 0,6-0,85 

3.2.1 Modul teplárenskej výroby 

Teplárenský modul kombinovanej výroby elektriny a tepla je definovaný ako podiel výroby 

elektriny ku výrobe užitočného tepla  v kogeneračnom zariadení za určité časové obdobie (viď. 

vzťah 1). Z toho vyplýva, že čím je teplárenský modul výroby pre danú technológiu väčší , tým sa 

vyrobí viac elektrickej energie pri výrobe daného množstva tepelnej energie. [16] 

𝜎 =
𝐸𝐾𝑉𝐸𝑇
𝑄𝐾𝑉𝐸𝑇

   [−] (1) 

σ [-]    - teplárenský modul 

EKVET [GJ/MWh] - elektrina vyrobená v procese KVET 

QKVET [GJ/MWh] - teplo vyrobené v procese KVET 
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4 VYUŽITEĽNOSŤ KOGENERAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

4.1 Energetická bilancia budov 

Hlavným nástrojom, ktorý je využívaný pre plánovanie energetickej sebestačnosti daného 

objektu je energetická bilancia budov. Pri výpočte energetickej bilancie zisťujeme tepelné straty 

(potreby), ktoré vykazuje daná budova. Následne zisťujeme zisky a mieru ich skutočného využitia. 

Výsledný rozdiel strát a ziskov je potrebné pokryť zo zdrojov energie. Pri voľbe zdroju energie je 

potrebné hľadieť na technické obmedzenia, obmedzenia späté s inštaláciou daného zdroju energie, 

požiadavky na komfort dodanej energie, jej spoľahlivosť a ďalšie obmedzujúce parametre.  

 

Obr. 4-1: Systémové ohraničenie a energetická bilancia budov.[14] 

4.1.1 Energetická náročnosť budov 

Energetická náročnosť budov kvantifikuje všetky energie spotrebované pri štandardom 

prevádzkovaní danej budovy a taktiež kategorizuje budovy do príslušnej triedy energetickej 

náročnosti. Požiadavky na energetickú náročnosť budov upravuje zákon č. 406/2000 Sb. 

O hospodárení s energiami (v znení novely zákona č. 177/2006 Sb.) a vyhláška č. 148/2007 Sb. 

Hodnotí energetickú náročnosť budovy ako celkový súčet dodanej energie (spotrebovanej), 

ovplyvňujúcu všetky systémy, ktoré sa podieľajú na výrobe a spotrebe dodanej energie. Výpočet 

energetickej náročnosti budov rešpektuje základne toky energií. Energia je premenená v zdroji 

energetického systému a následne je predaná do distribučného systému budovy. Z distribučného 

systému sa energia distribuuje do jednotlivých subsystémov zdieľania energie v rôznych zónach 

budovy.  
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Základným ukazovateľom energetickej náročnosti budov je ročná dodávka energie. Celková 

ročná dodávka energie je braná ako súčet energií dodaných do daného objektu (budovy), či už ide 

o energie z obnoviteľných alebo neobnoviteľných zdrojov. [15] 

Celková privedená energia je spotrebovaná pre : 

 Vytápanie 

 Chladenie 

 Vzduchotechniku 

 Prípravu teplej úžitkovej vody 

 Osvetlenie 

 Prevádzku zariadení, ktoré zaisťujú chod iných zariadení a systémov. 

Počas prevádzky daného objektu sú tieto potreby energie znížené o tepelné zisky z vnútorných 

zdrojov a slnečného žiarenia.  

Energetická náročnosť budovy sa ustanovuje z hodnôt energetickej bilancie výpočtovým 

modelom, ktorý je vhodný ako pre projektovanie budov, tak aj pre ohodnotenie postavených budov. 

4.1.2 Typ a situovanie stavby  

Jednou z hlavných podmienok pri určovaní energetickej náročnosti budov je ich kategorizácia, 

aby sme dokázali určiť potreby, ktoré budú kladené na inštaláciu danej kogeneračnej technológie, 

alebo vo všeobecnosti akéhokoľvek energetického zdroja. Takáto kategorizácia vytvára 

projektantovi oporný bod, podľa ktorého je možné navrhnúť správne riešenie kogeneračnej 

technológie, a tak isto dáva približnú predstavu ako by mohol vyzerať distribučný obeh danej 

budovy. 

Základná kategorizácia budov : 

 Veľkosť stavby 

 Členenie na rodinné domy, bytové domy, priemyselné objekty, nebytové priestory, 

taktiež z čoho vychádzajú dané parametre – plocha zastavanej časti, výška budovy 

počet poschodí, počet miestnosti. 

 Materiál a konštrukcia 

 Podľa využitého materiálu je možné členiť konštrukciu budovy na tehelnú, 

betónovú, drevostavbu, ostatné.(Materiály využité pri výstavbe budov majú značný 

vplyv na akumuláciu tepla) 

 Tvar a orientácia budovy 

 Tvar a orientácia danej budovy majú vplyv na jej energetickú bilanciu.  

Tvar – kompaktná, členitá, atypická 

Orientácia – optimálna orientácia pre väčšinu presklených plôch  by mala smerovať 

južne (JV-JZ). 

 Účel stavby 

 Využívanie budovy je podstatné pre správny výber tepelného zdroja a tepelnej 

sústavy. Podľa účelu výstavby môžeme budovy členiť na trvalý pobyt, pracovný 

pobyt, sezónny pobyt, rekreáciu 

 Typ a veľkosť terénu 

 Vypovedá o tom na akom teréne sa daná budov nachádza : rovina, svah, lesný 

priestor, dolina. Taktiež do tejto kategórie spadá aj typ pôdy a veľkosť okolitej 

nezastavanej plochy. 
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 Okolitá zástavba 

 Ak sa jedná o samostatne vystavanú budovu začlenenú do existujúcej výstavby.[14] 

4.1.3 Spotreba energií v rodinných domoch a bytových domoch 

Energia spotrebovávaná v rodinných domoch a bytových domoch sa člení na tri zložky a to na 

energiu spotrebovanú pre vykurovanie (cca 60 %), energiu spotrebovanú pre ohrev teplej vody (cca 

20 %) a energiu využívanú pre ostatné elektrické zariadenia (cca 20 %). Potreba energie na 

vykurovanie starších nezateplených rodinných domov alebo bytových domov je vyššia a to z titulu 

väčších tepelných strát. Naopak novostavby a rekonštruované budovy môžu mať tepelné straty až 

tretinové oproti pôvodným. V tomto prípade sa môže rovnať spotreba energií na vykurovanie a na 

ohrev teplej úžitkovej vody. Spotreba energií v rodinných a bytových domoch je taktiež veľmi 

úzko spätá  s tým ako hospodárne sa chovajú užívatelia daných domácností a či využívajú 

nadštandardné vybavenia domov ako sú napríklad bazény, sauny a podobne.[14] 

4.1.4 Spotreba energií v priemyselných objektoch  

Pri určovaní spotreby energií tepla v priemyselných objektoch vychádzame buď zo skutočnej 

spotreby daného objektu alebo z jeho tepelných strát. Ďalšími dôležitými faktormi sú počet osôb, 

ktoré budú v danej budove operovať, výskyt iných odberov tepla alebo teplej úžitkovej vody, 

časový úsek v ktorom je daný objekt prevádzkovaný alebo obývaný, to znamená v akom časovom 

intervale je potrebné udržiavať požadovanú tepelnú pohodu alebo produkovať potrebné množstvo 

teplej úžitkovej vody. Z daných informácií môžeme vhodne regulovať danú tepelnú sústavu 

objektu a tým znížiť náklady na vykurovanie a spotrebu teplej vody. 

Obdobný princíp je pri spotrebe elektrickej energie, kedy potrebujeme poznať výkony 

inštalovaných zariadení, ich súdobosť ale taktiež je veľmi dôležitým parametrom výkonové 

rozloženie počas určitého obdobia.[14] 

4.1.5 Uplatnenie KJ v závislosti na mieste využitia 

Uplatniť kogeneráciu je možné tam, kde sú požiadavky na odber tepla alebo chladu ako je 

uvedené v Tab. 4-1 Predpokladom pre nasadenie kogeneračnej jednotky je využitie všetkého 

vyprodukovaného tepla.[3] 

Tab. 4-1:Parametre PJ využívane pre vybrané objekty[11] 

Miesto 

uplatnenia 
Výhody Nevýhody 

vhodná KJ 

a príslušný výkon 

Rodinné domy a 

menšie komplexy 

obytných budov 

veľký potenciál pre uplatnenie v 

budúcnosti 

malá ročná doba 

využitia maximálnej 

spotreby tepla 

veľmi malá spotreba 

tepla oproti spotrebe 

elektrickej energie 

v súčasnosti vysoká 

cena zariadení 

malé spaľovacie 

motory 

Stirlingové motory 

mikroturbíny 

palivové články 

volený výkon od 5 do 

50 KWE  

 

Priemyslové 

podniky 

 

vhodné do závod s viacsmennou 

prevádzkou a väčšou potrebou 

tepelnej energie pre využívanú 

technológiu 

nie je vhodné pre 

jednosmenné podniky 
spaľovacie motory 

podľa potreby výkonu 

využívanej priemyselnej 

technológie 
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Miesto 

uplatnenia 
Výhody Nevýhody 

vhodná KJ 

a príslušný výkon 

Hotely a 

penzióny 

veľká spotreba tepla pre vytápanie 

a klimatizáciu 

celoročná spotreba tepelnej úžitkovej 

vody (TUV) 

rovnomerne rozložená spotreba 

elektrickej energie 

využívanie tepelnej energie pre 

ohrev bazénov, sáun a podobne 

menšie využitie 

tepla v letných 

mesiacoch 

spaľovacie motory 

menšie KJ vo 

výkonovom rozmedzí 

15 až 80 KWE 

Internáty a 

vysokoškolské 

koleje 

vysoká spotreba elektrickej 

a tepelnej energie počas bežných dní 
nízka spotreba cez 

víkendy 

veľmi nízka 

spotreba počas 

školských prázdnin 

spaľovacie motory 

15-100 KWE 

Priemyslové 

podniky 

vhodné do závod s viacsmennou 

prevádzkou a väčšou potrebou 

tepelnej energie pre využívanú 

technológiu 

nie je vhodné pre 

jednosmenné podniky 
spaľovacie motory 

podľa potreby výkonu 

využívanej priemyselnej 

technológie 

Školy a 

administratívne 

budovy 

veľká spotreba elektrickej energie 

cez bežné dni 
celoročne malá 

spotreba TUV 

malá spotreba 

energií cez víkendy 

veľmi malá spotreba 

cez školské 

prázdniny 

spaľovacie motory  

15-100 KWE 

Obchodné domy 

značná spotreba tepelnej energie pre 

vytápanie a klimatizáciu 

značná spotreba elektrickej energie 

pre osvetlenie, ventilátory, 

klimatizáciu 

po zatváracej pokles 

spotreby energií 
spaľovacie motory 

15-100 KWE 

 

Multifunkčné a 

športové centrá 

vysoká celoročná spotreba energií 

značná spotreba tepelnej energie pre 

ohrev TUV, vytápanie 

značná spotreba elektrickej energie 

po zatváracej pokles 

spotreby energií 
spaľovacie motory 

15-200 KWE  

 

Nemocnice 

rovnomerne rozložená spotreba 

elektrickej energie 

veľká spotreba tepelnej energie pre 

vytápanie a klimatizáciu 

možnosť prevádzky pomocou KJ pri 

výpadku energií z centralizovaných 

zdrojov 

mierne nižšia 

spotreba cez víkendy 

 spaľovacie motory15-

500 KWE 

4.1.6 Energetické vstupy 

Jedným z významných faktorov pri inštalácií kogeneračných technológií sú energetické vstupy 

(inžinierske siete) a ich dostupnosť k danému objektu. Pri projektovaní kogeneračných technológií 

je potrebné sa oboznámiť s problematikou inžinierskych sieti (plynová prípojka) v danej lokalite 

a to znamená zistiť ich prístupnosť k projektovanej inštalácií a taktiež je potrebné sa oboznámiť 

s právnym rámcom, ktorý stanovuje podmienky pripojenia k inžinierskym sieťam. Ak sa plynová 

prípojka v danej lokalite nenachádza, tak je nutné uvažovať nad tým, či sa investorovi oplatí 

investovať do vybudovania novej prípojky alebo je lepším riešením zmena primárneho paliva (z 

plynu na biomasu a podobne), prípadne uvažovať nad celkovou zmenou zdroja elektrickej 

a tepelnej energie.  
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4.2 Využitie akumulačného zásobníku 

Pri prevádzke kogeneračnej jednotky sa produkuje teplo, ktoré je určené na pokrytie potrieb 

spotrebiteľa avšak nie stále sú požiadavky na dodávku tepelnej a elektrickej energie v priebehu 

určitého časového obdobia rovnaké. Preto sa vyrobené teplo v procese KVET uchováva 

v akumulačnom zásobníku, ktorý je schopný pokryť požiadavky na tepelnú energiu počas doby, 

kedy je kogeneračná jednotka odstavená. Takéto odstavenie kogeneračnej jednotky je naplánované 

väčšinou na nočné hodiny, kedy sú požiadavky na elektrickú energiu nízke. Tepelná energia 

uchovaná v akumulačnom zásobníku je následne pripravená pokrývať špičky  odberu tepla. 

Teplá voda, ktorá je vyprodukovaná z procesu KVET je vedená cez tepelný výmenník 

umiestnený v akumulačnej nádrži (primárny okruh). Vo výmenníku tepla sa odovzdáva vyrobené 

teplo kvapaline, ktorá je v akumulačnej nádobe. V druhom výmenníku (sekundárny okruh) sa teplo 

uschované v akumulačnej nádobe predáva do tepelnej distribučnej sústavy daného objektu. Ďalším 

dôvodom využívania akumulačného zásobníku je možnosť nasadenia kogeneračnej technológie 

v systémoch, ktoré majú rozdielne tepelné spády medzi tepelnou sústavou a kogeneračnou 

jednotkou.  

Voľba veľkosti akumulačného zásobníku je individuálna podľa požiadaviek prevádzky danej 

kogeneračnej technológie a využitia tepelnej energie. Optimalizáciou kogeneračnej jednotky 

v spolupráci s akumulačným zásobníkom je možné docieliť minimalizáciu nákladov na 

spotrebované energie.[11] 

 

Obr. 4-2: Schéma pripojenia akumulačnej nádrže. 

4.3 Prvotné investičné možnosti 

Jedným z dôležitých bodov pre návrh kogeneračnej technológie alebo iného energetického 

zdroja pre daný objekt sú  investičné možnosti investora. Projektant vypracúva súbor technických 

a ekonomických štúdií, ktoré sú potrebné k príprave, financovaniu, realizácií a efektívnemu 

prevádzkovaniu navrhovaného technologického zariadenia. Tak isto by mal byť projektant schopný 

navrhnúť rôzne uplatniteľné varianty technologických zariadení (energetických zdrojov a 

systémov) pre daný projekt, ktoré budú vyhovovať požiadavkám investora.[14][17]   

4.4 Ekonomika prevádzky KJ 

Všade tam kde je potrebné nahradiť alebo doplniť existujúci zdroj tepla (napríklad kotol alebo 

centralizované vykurovanie) kogeneračnou jednotkou je rozhodujúcim aspektom zníženie 

nákladov na energie. Toto zníženie nákladov je možné vďaka krytiu vlastnej spotreby elektrickej 
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energie. Avšak pri aplikácií KT je nutné mať odbyt pre vyrobené teplo prípadne chlad, pretože je 

ho výrazne viac ako vyrobenej elektrickej energie.  

Pri prebytku vyrobenej elektrickej energie je možnosť jej predaja do verejnej siete. 

Prevádzkovateľ danej distribučnej sústavy (ČEZ, E.ON, PRE)je povinný vyrobenú elektrickú 

energiu vykúpiť ak sú dodržané technické podmienky. Pokiaľ je palivom bioplyn, drevoplyn alebo 

iný druh biomasy, sú výkupné ceny vyššie. Výkupné ceny stanovuje pre každý rok energetický 

regulačný úrad (ERÚ). Táto výkupná cena sa taktiež odvíja od podľa druhu paliva, podľa veľkosti 

inštalovaného zariadenia a počtu prevádzkovaných hodín. Taktiež je možnosť predaja vyrobenej 

tepelnej energie do centrálnej siete, avšak pri využití kogeneračných technológií pracujúcej 

s fosílnymi palivami sa nedá podľa zákona uplatniť žiaden bonus, a preto je finančne lepším 

riešením vyprodukovanú tepelnú energiu spotrebovať vlastným odberom na vykurovanie, 

ohrievanie teplej úžitkovej vody a podobne. Ak chceme predávať vyrobenú elektrickú energiu 

poprípade tepelnú energiu, je potrebné získať licenciu pre podnikanie v energetike, ktorú vydáva 

ERÚ (licencia nahradzuje živnostenský list).[13] 

V Tab. 4-2, Tab. 4-3 sú uvedené základné a sadzby ročného zeleného bonusu pre výrobu 

elektrickej energie z kombinovanej výroby elektriny a tepla z dňa 12.11.2014 v platnosti pre rok 

2015. V Tab. 4-4 je uvedená doplňujúca sadzba zeleného bonusu k sadzbám základným pre rok 

2015. 

Tab. 4-2:Základná sadzba ročného zeleného bonusu na elektrinu z KVET pre výrobňu elektriny 

s celkovým inštalovaným výkonom kogeneračných jednotiek do 5 MWE (vrátane) pre rok 2015.  

[Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2014] 

Druh podporovaného zdroja 

inštalovaný výkon 
výrobne [kW] prevádzkové 

hodiny [h/rok] 

Zelené 
bonusy 

[Kč/MWh] od  do (vrátane) 

Elektrina z Kombinovanej výroby elektriny a 
tepla s výnimkou výroby vyžívajúcu 
spaľovanie komunálneho odpadu 

0 200 3000 1640 

0 200 4400 1180 

0 200 8400 250 

200 1000 3000 1180 

200 1000 4400 780 

200 1000 8400 170 

1000 5000 3000 830 

1000 5000 4400 500 

1000 5000 8400 75 

Elektrina z Kombinovanej výroby elektriny a 
tepla z výroby vyžívajúcu spaľovanie 

komunálneho odpadu 
0 5000 8400 45 

 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/predpisy-ktere-stanovuji-vysi-regulovanych-cen-aktualni-cenova-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu#p680
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Tab. 4-3: Základná sadzba ročného zeleného bonusu na elektrinu z KVET pre výrobňu elektriny 

s celkovým inštalovaným výkonom kogeneračných jednotiek nad 5 MWE pre rok 2015 [Cenové 

rozhodnutí ERÚ č. 1/2014] 

Druh podporovaného zdroja 

inštalovaný výkon 
výrobne [kW] 

ÚPE [%] 
účinnosť výroby 

energie [%] Zelené 
bonusy 

[Kč/MWh] od  
do 

(vrátane) 
od  

do 
(vrátane) 

od  
do 

(vrátane) 

Elektrina z kombinovanej výroby 
elektriny a tepla 

5000 - 10 15 - - 45 

5000 - 15 - - 45 60 

5000 - 15 - 45 75 140 

5000 - 15 - 75 - 200 

Elektrina z kombinovanej výroby 
elektriny a tepla vyrobená v novej 

alebo v modernizovanej výrobe 
elektriny 

5000 - 15 - 45 - 200 

 

Tab. 4-4: Doplňujúca sadzba k základnej sadzbe ročného zeleného bonusu na všetku elektrinu 

z KVET pre rok 2015 [Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2014] 

Druh podporovaného zdroja 

dátum uvedenia do 
prevádzky 

inštalovaný výkon 
výrobne [kW] 

kategórie 
biomasy 
a proces 
využitia 

Zelené 
bonusy 

[Kč/MWh] od (vrátane) 
do 

(vrátane) 
od  do (vrátane) 

výrobňa elektriny spaľujúca 
čistú biomasu 

01.01.2013 31.12.2013 0 5000 O 100 

01.01.2014 31.12.2015 0 5000 O 455 

Výrobňa elektriny 
spaľujúca(samostatne)plyn zo 
splyňovania pevnej biomasy 

01.01.2013 31.12.2013 0 2500 O 455 

01.01.2014 31.12.2015 0 2500 O 755 

Výrobňa elektriny spaľujúca 
bioplyn v bioplynovej stanici 

01.01.2013 31.12.2013 0 2500 AF 455 

Výrobňa elektriny spaľujúca 
bioplyn v bioplynovej stanici 

splňujúca bod (1) 
01.01.2014 31.12.2015 0 2500 AF 900 

Nová výrobňa elektriny 
spaľujúca bioplyn v 

bioplynovej stanici splňujúca 
bod (2) 

01.01.2014 31.12.2015 0 550 AF 900 

Výrobňa elektriny spaľujúca 
banícky plyn  

01.01.2013 31.12.2015 0 5000 - 455 

Výrobňa elektriny spaľovaním 
komunálneho odpadu alebo 

spoločné spaľovanie 
komunálneho odpadu s 

rôznymi zdrojmi 

- 31.12.2012 0 5000 - 155 

Výrobňa elektriny spaľujúca 
(samostatne) zemný plyn 

- 31.12.2015 0 5000 - 455 

 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/predpisy-ktere-stanovuji-vysi-regulovanych-cen-aktualni-cenova-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu#p680
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/predpisy-ktere-stanovuji-vysi-regulovanych-cen-aktualni-cenova-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu#p680
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/predpisy-ktere-stanovuji-vysi-regulovanych-cen-aktualni-cenova-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu#p680
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Doplňujúce informácie pre Tab. 4-4 : 

 Bod (1) – Doplňujúcu sadzbu podľa bodu 1 je možné uplatniť iba na výrobný zdroj elektriny 

navyšujúcu inštalovaný výkon výrobne elektriny, ktorá bola uvedená do prevádzky pred 1. 

januárom 2014. Maximálny počet prevádzkových hodín v kalendárnom roku, na ktoré je 

možné uplatniť doplňujúcu sadzbu pre Výrobňa elektriny spaľujúca bioplyn v bioplynovej 

stanici sa stanovuje na 4400 h/rok. 

 Bod (2) – Novou výrobňou elektriny spaľujúcu bioplyn v bioplynovej stanici sa rozumie 

výrobňa elektriny, ktorá  bola uvedená do prevádzky po 1. januári 2014 (vrátane) postupom 

podľa iného právneho predpisu. Doplňujúcu sadzbu pre Nová výrobňa elektriny spaľujúca 

bioplyn v bioplynovej stanici nie je možné uplatniť na výrobný zdroj elektriny navyšujúci 

inštalovaný výkon výrobne elektriny, ktorá bola uvedená do prevádzky pred 1. januárom 

2014. 

4.4.1 Výsledná podpora zelených bonusov uplatniteľná na KVET 

Výsledná podpora za elektrinu z KVET pre Tab. 4-2, Tab. 4-3 a Tab. 4-4 sa vypočíta podľa 

nasledovného vzorca: 

𝐶𝑧𝑏 = 𝐸𝐾𝑉𝐸𝑇 ∗ (𝑍𝐵𝑧𝑎𝑘𝑙.𝑠𝑎𝑑𝑧𝑏𝑎 + 𝑍𝐵𝑑𝑜𝑝𝑙.𝑠𝑎𝑑𝑧𝑏𝑎) (2) 

Czb [Kč]   - Celková výška podpory na elektrinu z KVET 

EKVET [MWh]   - množstvo elektriny z KVET 

ZBzakl.sadzba [Kč/MWh] - základná sadzba zeleného bonusu pre KVET 

ZBdopl.sadzba [Kč/MWh] - doplňujúca sadzba zeleného bonusu pre KVET 

[Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2014] 

Príklad výpočtu zeleného bonusu z Kombinovanej výroby elektriny a tepla do EKVET = 5 MWh 

spaľujúca (samostatne) zemný plyn pri inštalovanom výkone EKVET = 200 KW, počte prevádzkových hodín 

3000 h/rok. 

Z Tab.4-2 určujeme zelený bonus ZBzakl.sadzba = 1640 [Kč/MWh]. 

Z Tab.4-4 určujeme zelený bonus ZBdopl.sadzba = 455 [Kč/MWh]. 

𝐶𝑧𝑏 = 200 ∗ (1640 + 455) =  419000 𝐾č 

Výsledná výška podpory pre zadaný príklad bude 419000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/predpisy-ktere-stanovuji-vysi-regulovanych-cen-aktualni-cenova-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu#p680


 Legislatívne rámce pre uplatnenie KVET 

 

32 

5 LEGISLATÍVNE RÁMCE PRE UPLATNENIE KVET 

5.1 Legislatíva EÚ 

Energetická politika je v dnešnej dobe jednou z hlavných tém politiky Európskej únie. Jedným 

z hlavných cieľov energetickej politiky je, aby bola spotrebiteľom zaistená  stabilná dodávka 

energií a taktiež aby bola možnosť nakupovať rôzne druhy energií za dostupné ceny. Ďalším 

cieľom Európskej únie je zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a s tým spojené 

posilnenie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. Energetika je jedným z kľúčových sektorov 

európskej  ekonomiky, preto je veľmi významná pre konkurencieschopnosť a taktiež pre záväzky 

vyplývajúce z Kjótského protokolu. Európska energetika je tak isto významným aj z hľadiska 

zaistenia európskej bezpečnosti.[19] 

Európska energetická politika udáva trend využitia alternatívnych zdrojov energie a taktiež 

využitie kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. V súlade s týmto postojom prichádza EÚ 

s legislatívami, ktoré sa týkajú daných odvetví. Európska únia vidí v KVET veľký potenciál pre 

ďalší rast, ktorý by bol priaznivý pre budúci vývoj európskej energetiky, a preto vytvára 

legislatívne prostredie, ktoré by podporovalo širšie využívanie tohto odvetvia. 

Ciele EU, ktoré by mali byť naplnené do roku 2020. 

 Zníženie emisií skleníkových plynov o 20 %. 

 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20 %. 

 Zníženie spotreby energií o 20 %. 

 Zlepšenie energetickej účinnosti o 20 %.[20] 

Jedná sa o nasledovné legislatívne rámce EÚ: 

5.1.1 SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EÚ z 25. 

októbra 2012. 

Táto smernica tvorí základ v oblasti podpory KVET pre európsku energetiku 

Preambula smernica v bode 35: „Vysoko účinná kombinovaná výroba tepla a elektriny a diaľkové 

vykurovanie a chladenie majú značný potenciál z hľadiska úspory primárnej energie, ktorý je v 

Únii z veľkej časti nevyužitý. Členské štáty by mali vykonať komplexné posúdenie potenciálu vysoko 

účinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny a diaľkového vykurovania a chladenia. Toto 

posúdenie by malo byť na žiadosť Komisie aktualizované, aby investorom poskytovalo informácie 

týkajúce sa vnútroštátnych plánov rozvoja a prispelo k stabilnému prostrediu podporujúcemu 

investície. Nové zariadenia na výrobu elektriny a súčasné zariadenia, ktoré prechádzajú 

podstatnou rekonštrukciou alebo sú im  obnovované povolenia či licencie, mali by byť – za 

predpokladu prevedenia analýzy nákladov a výnosov, z ktorej vyplýva čistý prínos – vybavené 

vysoko účinnými kogeneračnými jednotkami umožňujúcimi spätné získavanie odpadného tepla 

pochádzajúceho z výroby elektriny. Toto odpadné teplo by potom mohlo byť dopravované do miesta 

spotreby sieťami diaľkového vykurovania.“ 
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Z tejto smernice vyplývajú pre členské EÚ štáty povinnosti : 

 vykonať komplexné posúdenie potenciálu vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a 

elektriny a účinného diaľkového vykurovania a chladenia. Posudok oznámiť Komisií a 

každých  5 rokov ho aktualizovať. 

 prijať politické rozhodnutia, ktoré podporujú potenciál využívania účinných systémov 

vykurovania a chladenia, hlavne systémov využívajúcich vysoko účinnú kombinovanú 

výrobu tepla a elektriny. 

Definícia vysokoúčinnej výroby KVET: 

 Výroba kombinovanou výrobou v zariadeniach kombinovanej výroby prináša úspory 

primárnej energie vo výške najmenej 10 % v porovnaní s referenčnými hodnotami pre 

samostatnú výrobu tepla a elektriny. 

 Výroba v malých zariadeniach kombinovanej výroby a v zariadeniach kombinovanej 

výroby veľmi malých výkonov prinášajúca úspory primárnej energie sa môže považovať 

za vysokoúčinnú kombinovanú výrobu. [23] 

Výpočet úspor primárnej energie podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

2012/27/EÚ z 25. októbra 2012. 

Ú𝑃𝐸 =

(

 
 
1 −

1

𝜂𝑞𝑇

𝜂𝑟
𝑉 +

𝜂𝑒𝑇

𝜂𝑟
𝑉
)

 
 
∗ 100 [%]  (3) 

Kde účinnosti výroby tepla 𝜂𝑞
𝑇 a elektriny 𝜂𝑒

𝑇 sa stanovia podľa vzorcov: 

𝜂𝑞
𝑇 =

𝑄𝑈Ž
𝑄𝑝𝑎𝑙.𝐾𝑉𝐸𝑇

  [−]   (4) 

 

𝜂𝑞
𝑇 =

𝐸𝐾𝑉𝐸𝑇
𝑄𝑝𝑎𝑙.𝐾𝑉𝐸𝑇

  [−]   (5) 

ÚPE [%]   -   úspora primárnej energie 

𝜂𝑞
𝑇 [-]   -  účinnosť dodávky tepla z KVET 

𝜂𝑒
𝑇 [-]   -  elektrická účinnosť kvet 

𝜂𝑟
𝑉 [-]   -  elektrická účinnosť kvet výsledná harmonizovaná referenčná  

      účinnosti pre oddelenú výrobu tepla 

𝜂𝑟
𝐸  [-]   -  elektrická účinnosť kvet výsledná harmonizovaná referenčná  

      účinnosti pre oddelenú výrobu elektriny 

EKVET [MWh]  -   elektrina vyrobená v procese KVET 

QUŽ [MWh]  -   množstvo užitočného tepla 

Qpal.KVET [MWh] -  spotreba energie v palive použitom v procese KVET [21] 
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5.1.2 SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/EÚ z 23. 

apríla 2009. 

Preambula smernica v bode 6 :„V súvislosti s decentralizovanými technológiami výroby energie 

z obnoviteľných zdrojov energie je vhodné podporiť fázu demonštračných činností 

a komercializácie. Prechod na decentralizovanú výrobu energie má mnoho výhod, vrátane využitia 

miestnych zdrojov energie, zvýšenia miestnej bezpečnosti dodávok energie, kratších prepravných 

vzdialeností a zníženia strát pri prenose energie. Decentralizácia tiež podporuje poskytovaním 

zdrojov príjmov a tvorbou pracovných príležitostí na miestnej úrovni rozvoj komunít a ich 

súdržnosť.“ 

Preambula smernica v bode 12:„Využívanie poľnohospodárskeho materiálu, ako napríklad hnoja, 

močovky a iných odpadov živočíšneho a organického pôvodu, na produkciu bioplynu ponúka 

vzhľadom na vysoký potenciál úspory emisií skleníkových plynov značné environmentálne výhody 

v  oblasti výroby tepla a elektriny, ako aj v oblasti jeho využívania ako biopaliva. Zariadenia na 

výrobu bioplynu môžu vzhľadom na ich decentralizovaný charakter a regionálnu štruktúru 

investícií významne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju vo vidieckych oblastiach a ponúknuť 

poľnohospodárom nové možnosti príjmov.“ [24] 

5.1.3 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EÚ z 19. 

mája 2010. 

Nové budovy článok 6 :„Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nové 

budovy spĺňali minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Pre nové budovy členské štáty 

pred začiatkom výstavby zabezpečia, aby sa v prípade dostupnosti zvážila a zohľadnila technická, 

environmentálna a hospodárska realizovateľnosť vysokoúčinných alternatívnych systémov, ako 

napríklad:  

a) decentralizovaných systémov dodávky energie využívajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov; 

b) kogenerácií;  

c) blokového vykurovania alebo centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom, najmä 

ak sa pri ňom v úplnej miere alebo sčasti využíva energia z obnoviteľných zdrojov;  

d) tepelných čerpadiel.“ [25] 

5.2 Legislatíva ČR 

Európska únia odporúča inštaláciu kogeneračných jednotiek v miestach, kde sú na to vhodné 

podmienky. Tieto podmienky v českej republike upravujú nasledujúce zákony. 

5.2.1 VYHLÁŠKA 165/2012 Sb. O podporovaných zdrojoch energie a o zmene 

niektorých zákonov z 31.januára 2012 

Zákon o podporovaných zdrojoch č. 165/2012 Sb. nahradil k 1.1.2013 zákon č.180/2005 Sb. 

o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. 

Vyhláška o podporovaných zdrojoch č. 165/2012 Sb. Pojednáva o : 

 Podpore elektriny, tepla a biometáne z obnoviteľných zdrojov, druhotných energetických 

zdrojoch , vysokoúčinnej kombinovanej výrobe elektriny a tepla a decentralizovanej 

výroby elektriny, výkon štátnej správy a práva a povinnosti fyzických osôb s tím 

spojených. 
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 Financovaní podpory na úhradu nákladov spojených s podporov elektriny 

z podporovaných zdrojov 

 Podmienkach pre vydanie osvedčenia o pôvode elektriny z KVET 

 Príspevku k šetrnému využívaniu prírodných zdrojov a k trvalo udržateľnému rozvoju 

spoločnosti. 

Vyhláška presne definuje KVET (§ 2 písmeno g): „Kombinovanú výrobu elektriny a tepla sa 

rozumie premena primárnej energie na energiu elektrickú a užitočné teplo v spoločnom súčasnom 

prebiehajúcom procese v jednom výrobnom zariadení.“ 

Vyhláška presne definuje zelený bonus na  elektrinu (§ 2 písmeno j): „Zelným bonusom na 

elektrinu sa rozumie finančná čiastka na podporu výroby elektriny podľa tohto zákona určená 

výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov, druhotných zdrojov alebo z KVET.“ 

Podľa (§ 39 odstavec 3): „V prípade elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, 

z druhotných zdrojov, z vysokoúčinnej KVET a v decentralizovanej výrobe elektriny je možný 

súbeh podpory elektriny formou zelených bonusov a elektrinu a formou bonusov na 

decentralizovanú výrobu elektriny.“ [26] 

5.2.2 VYHLÁŠKA 140/2009 Sb. O spôsobe regulácie cien v energetických 

odvetviach a postupoch pre reguláciu cien z 11.mája 2009 

Vyhláška hovorí o regulácií cien podľa ERU s spolupráci s operátorom trhu v energetike, 

plynárenstve a teplárenstve. ERU taktiež stanovuje ceny do 30.novembra kalendárneho roku 

predchádzajúci regulovaný rok, a to s platnosťou od 1.januára. regulovaného roku. [27] 

5.2.3 VYHLÁŠKA 453/2012 Sb. O elektrine z vysokoúčinnej KVET z druho-

tných zdrojov z 13.decembra 2012 

Vyhláška 453/2012 Sb. (§1) upravuje v nadväznosti na priamo použiteľný predpis Európskej únie: 

a) Spôsob určenia množstva elektriny z vysokoúčinnej KVET. 

b) Vzor žiadosti a podmienky pre vydanie osvedčenia o pôvode elektriny z vysokoúčinnej 

KVET. 

Podľa vyhlášky 453/2012 Sb. (§2 odstavec 1) sa kogeneračnou jednotkou pre účely KVET 

rozumie: 

a) Paroplynové zariadenie s dodávkou tepla 

b) Parná protitlaková turbína 

c) Kondenzačná odberová turbína 

d) Plynová turbína 

e) Spaľovací motor 

f) Miktroturbína 

g) Stirlingov motor 

h) Palivový článok 

i) Parný stroj 

j) Organický Rankinov cyklus 

k) Kombinácia zariadení uvedených v písmenách a) – j) 

Podľa vyhlášky 453/2012 Sb. (§2 odstavec 3): „Množstvo elektriny z KVET sa stanovuje pre každú 

kogeneračnú jednotku samostatne alebo ich sériovú zostavu, v ktorých sa vyrába elektrina alebo 
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mechanická energia, na základe skutočne dosiahnutých prevádzkových hodnôt spotreby energie 

v palive, výroby elektriny, prípadne mechanickej energie a užitočného tepla. Za elektrinu z KVET 

sa považuje celkové množstvo vyrobenej elektriny za vykazované obdobie, namerané na výstupe 

hlavných generátorov elektriny kogeneračnej jednotky alebo ich sériovej zostavy. Výsledná celková 

účinnosť, ktorá je stanovená postupom uvedených v prílohe č.1 v tejto vyhláške, za vykazované 

obdobie musí dosiahnuť najmenej 75 % alebo 80 % podľa typu kogeneračnej jednotky.“ 

Podľa prílohy č.1 vyhlášky 453/2012 sa celková účinnosť kogeneračnej jednotky alebo sériovej 

zostavy kogeneračných jednotiek ηcelk. Stanovi podľa vzorca : 

𝜂𝑐𝑒𝑙𝑘
 =

𝐸𝑠𝑣 + 𝐸𝑀 + 𝐸𝑈Ž
𝑄𝑝𝑎𝑙.𝐾𝐽

  [%]   (6) 

Esv [MWh]  -  je celkové množstvo tepla vyrobeného v kogeneračnej jednotke  

   alebo sériovej zostave kogeneračných jednotiek merané na svorkách 

   generátoru. 

EM [MWh]  -  je množstvo mechanickej energie získanej transformáciou energie 

      v parnej turbíne, ktorá nie je ďalej transformovaná na elektrinu. 

QUŽ [MWh]  -  je množstvo užitočného tepla. 

Qpal.KJ [MWh]  -  je celkové množstvo energie spotrebované na výrobu elektriny,  

   mechanickej energie a užitočného tepla v kogeneračnej jednotke alebo 

   sériovej zostave kogeneračných jednotiek , ktoré tvorí spotreba  

   energie v palive stanovená na základe jeho výhrevnosti a prípadne 

   dodaná tepelná energia z externých zdrojov bez zahrnutia tepla  

   vráteného kondenzátu. [28] 

5.2.4 VYHLÁŠKA 406/2000 Sb. O hospodárení s energiou z 13.decembra 2012 

Vyhláška 406/2000 Sb. stanovuje opatrenia pre zvyšovanie hospodárnosti využitia energie 

a povinnosti právnických osôb pri nakladaní s energiami pravidlá pre Štátnu energetickú koncepciu 

(SEK), Územné energetické koncepcie (ÚEK) a Štátneho programu na podporu úspor energie 

a využitia obnoviteľných zdrojov energií. [29] 
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6 NÁVRH NASADENIA KJ AKO ENERGETICKÉHO ZDROJA 

V STAVAJÚCICH OBJEKTOCH 
V tejto kapitole sa  bakalárska práca bude venovať vhodnosti návrhu nasadenia kogeneračných 

technológií v stavajúcich objektoch. Jedná sa o objekt priemyselnej budovy a objekt bytového 

domu, kde sú požiadavky na odber elektrickej energie a tepla, ktoré by mohli byť úplne alebo 

čiastočne pokryté výrobou elektrickej energie a tepla z kogeneračnej jednotky. Posúdenie 

vhodnosti aplikácie KJ bude realizované pomocou výpočtového softvéru pre návrh kogeneračných 

technológií, ktorý bol poskytnutý pre túto štúdiu pánom Ing. Tomášom Bičákom, Ph.D. výkonným 

riaditeľom COGEN Czech. Tento program bol poskytnutý pod podmienkou, že nebude ďalej šírený 

z dôvodu jeho využívania istými firmami. Preto sa v tejto práci budú nachádzať iba výstupné 

informácie z daného programu, ktorých vhodnosť a uplatniteľnosť bude konzultovaná 

s odborníkmi, ktorí sa zaoberajú danou problematikou. Analýza vhodnosti nasadenia kogeneračnej 

jednotky bude nasledovná : 

 Technické zhodnotenie vhodnosti nasadenia kogeneračnej jednotky. Snaha čo najlepšie 

pokryť energetické potreby objektu 

 Ekonomické zhodnotenie vhodnosti nasadenia kogeneračnej jednotky. Snaha o čo najlepšiu 

návratnosť prvotných investicií. 

 Vyhodnotenie technických a ekonomických aspektov na vhodnosť nasadenia kogeneračnej 

jednotky v daných objektoch. 

6.1 Návrh nasadenia KJ ako energetického zdroja v priemyselnej 

budove 

6.1.1 Vstupné informácie 

Jedná sa o priemyselnú budovu, ktorá je využívaná ku spracovaniu kovov a následnej výrobe 

kovových krytov a kontajnerov. Spotreba tepla sa v danej priemyselnej budove využíva primárne 

na ohrev TUV, vykurovanie priemyselných a kancelárskych priestorov. Pokrytie spotreby tepla 

objektu bolo zabezpečované pomocou plynových kotlov. Elektrická energia je z väčšej časti 

využívaná na technologické procesy daného priemyselného odvetvia v dvojtarifnom odbere 

z centrálnej distribučnej siete. Daný objekt je prevádzkovaný v časovom rozmedzí 16 až 20 hodín 

denne, 220 pracovných dni v roku. Názov firmy prevádzkujúcej tento objekt a jeho polohu v tejto 

práci nie je možné uviesť, z dôvodu poskytnutia informácií z druhej strany firmou TEDOM.   

Tab. 6-1:Mesačné spotreby energií pre priemyselný objekt v roku 2014. 

mesiac 
Teplo  zemný plyn 

[MWh] 
Teplo        
[GJ] 

El. energia VT 
[MWh] 

El. energia NT 
 [MWh] 

Leden 302,6 878,5 631,00 81,00 

Únor 213,9 621,1 642,00 74,00 

Březen 165,6 480,7 603,00 66,00 

Duben 78,1 226,6 603,00 67,00 

Květen 43,1 125,1 598,00 69,00 

Červen 20,2 58,6 561,00 63,00 

Červenec 12,0 34,7 523,00 69,00 

Srpen 18,5 53,8 589,00 46,00 
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mesiac 
Teplo  zemný plyn 

[MWh] 
Teplo        
[GJ] 

Elektrina VT 
[MWh] 

Elektrina NT  
[MWh] 

Září 31,9 92,6 558,00 53,00 

Říjen 105,2 305,3 607,00 114,00 

Listopad 161,9 470,1 684,00 128,00 

Prosinec 248,4 721,2 677,00 163,00 

súčet 1401,3 4068,3 7276,0 993,0 

 

Obr. 6-1: Priebeh spotreby tepla priemyselného objektu za rok 2014 

Obr. 6-2: Priebeh spotreby elektrickej energie priemyselného objektu za rok 2014 
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Podľa Obr. 6-1 spotreby tepla priemyselného objektu za rok 2014 je pozorovateľný značný 

pokles spotreby v letných mesiacoch roka oproti obdobiu zimných mesiacov. Tento veľký rozdiel 

spotreby tepla je zapríčinený primárne potrebou vykúrenia veľkých priemyselných priestorov 

podniku počas zimných mesiacov.  

Spotreba elektrickej energie podľa Obr. 6-2 je tak ako v predošlom prípade väčšia počas 

zimných mesiacov a o niečo nižšia v letných mesiacoch. Tento pokles je zapríčinený hlavne 

potrebami osvetlenia objektu, kedy počas letných mesiacov je výrazne nižší počet hodín s potrebou 

svietenia, čím klesá spotreba elektrickej energie oproti mesiacom zimným, kde je potreba svietenia 

väčšia.  

6.1.2 Technické riešenie nasadenia KJ 

Po technickej stránke riešenia problematiky nasadenia KJ jednotky je možné uplatniť široké 

výkonové spektrum kogeneračných jednotiek, ktoré závisí primárne na počte prevádzkových hodín 

KJ. V tomto technickom zhodnotení budem využívať parametre kogeneračných jednotiek firmy 

TEDOM, ktorých primárnym palivom je zemný plyn. Návrh sa bude zameriavať primárne na 

spotrebu tepla, teda o čo najlepšie pokrytie spotreby tepla v objekte. Riešenie tohto návrhu bude 

vychádzať z meraní mesačných spotrieb objektu za rok 2014 Tab. 6-1.  

6.1.2.1 Kogeneračná jednotka Cento L330SE 

Tab. 6-2: technické parametre KJ Cento L330SE 

Nominálny elektrický výkon 331 kW 

Nominálny celkový tep. výkon KJ 392 kW 

Spotreba plynu 83,5 m3/h 

Tepelný výkon technolog. okruhu 27 kW 

Celkový využiteľný tep. výkon 365 kW 

Technolog. vlastná spotreba KJ 2% 

Najlepšie pokrytie spotreby tepla objektu KJ Cento L330SE vychádza pre režim podpory do 

3000 h/rok s ročnou dobou prevádzky 3000 h/rok, podľa obmedzenia prevádzky z titulu režimu 

podpory (viď Obr. 6-3 a Tab. 6-3 ). V danom modely nie je uvažované s využitím tepla 

z technologického okruhu. 
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Obr. 6-3: Pokrytie spotreby tepla objektu priemyselnej budovy KJ Cento L330SE. 

Tab. 6-3: Prevádzka KJ Cento L330SE počas jednotlivých mesiacov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 6-4 je možné pozorovať percentuálny pomer zásobovania priemyselnej budovy 

teplom počas jedného roka. Z tohto zobrazenia je zrejmé, že objem tepla dodaného KJ je 97 %, čo 

predstavuje množstvo 3942 GJ a teplo, ktoré bude potrebné získať z iného zdroja ako z KJ je rovný 

3 % spotreby objektu , čo predstavuje 126,3 GJ (viď Tab. 6-3). 

 

Obr. 6-4: Percentuálne zobrazenie pokrytia tepelných nárokov priemyselnej budovy pomocou KJ 

Cento L330SE počas jedného roka. 

6.1.2.2 Kogeneračná jednotka Cento L230SE 

Tab. 6-4: Technické parametre KJ Cento L230SE 

Nominálny elektrický výkon 235 kW 

Nominálny celkový tep. výkon KJ 282 kW 

Spotreba plynu 60 m3/h 

Tepelný výkon technolog. okruhu 20 kW 

Celkový využiteľný tep. výkon 262 kW 

Technolog. vlastná spotreba KJ 2% 

Teplo vyrobené 
v KJ
97%

Teplo z iných 
zdrojov

3%

Mesiac 
Denná 

prevádzka 
[h/deň]  

Spotreba 
tepla  
[GJ] 

Teplo z 
KJ            

[GJ]  

Teplo z 
iného zdroja 

[GJ]  

Leden 20,9 878,5 851,3 27,3 

Únor 16,4 621,1 601,8 19,3 

Březen 11,4 480,7 465,8 14,9 

Duben 5,6 226,6 219,6 7,0 

Květen 3,0 125,1 121,2 3,9 

Červen 1,4 58,6 56,8 1,8 

Červenec 0,8 34,7 33,6 1,1 

Srpen 1,3 53,8 52,2 1,7 

Září 2,3 92,6 89,7 2,9 

Říjen 7,3 305,3 295,8 9,5 

Listopad 11,6 470,1 455,5 14,6 

Prosinec 17,2 721,2 698,8 22,4 

súčet   4068,3 3942,0 126,3 
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Najlepšie pokrytie spotreby tepla objektu KJ Cento L230SE vychádza pre režim podpory do 

4400 h/rok s ročnou dobou prevádzky 4029 h/rok, podľa obmedzenia prevádzky z titulu režimu 

podpory (viď Obr. 6-5 a Tab. 6-5 ). V danom modely nie je uvažované s využitím tepla 

z technologického okruhu. 

 

Obr. 6-5: Pokrytie spotreby tepla objektu priemyselnej budovy KJ Cento L230SE. 

Tab. 6-5: Prevádzka KJ Cento L230SE počas jednotlivých mesiacov 

Mesiac 
Denná 

prevádzka 
[h/deň] 

Spotreba 
tepla   
[GJ] 

Teplo z 
KJ            

[GJ] 

Teplo z 
iného zdroja 

[GJ] 

Leden 23,0 878,5 672,5 206,0 

Únor 23,0 621,1 607,4 13,7 

Březen 16,4 480,7 480,7 0,0 

Duben 8,0 226,6 226,6 0,0 

Květen 4,3 125,1 125,1 0,0 

Červen 2,1 58,6 58,6 0,0 

Červenec 1,2 34,7 34,7 0,0 

Srpen 1,8 53,8 53,8 0,0 

Září 3,3 92,6 92,6 0,0 

Říjen 10,4 305,3 305,3 0,0 

Listopad 16,6 470,1 470,1 0,0 

Prosinec 23,0 721,2 672,5 48,7 

Celkom   4068,3 3799,9 268,4 

Na Obr. 6-6  je možné pozorovať percentuálny pomer zásobovania priemyselnej budovy 

teplom počas jedného roka. Z tohto zobrazenia je zrejmé, že objem tepla dodaného KJ je 93 %, čo 

predstavuje množstvo 3799,9 GJ a teplo, ktoré bude potrebné získať z iného zdroja ako z KJ je 

rovný 3 % spotreby objektu , čo predstavuje 268,4 GJ(viď Tab. 6-5). 
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Obr. 6-6: Percentuálne zobrazenie pokrytia tepelných nárokov priemyselnej budovy pomocou KJ 

Cento L230SE počas jedného roka 

6.1.2.3 Kogeneračná jednotka Cento T200C 

Tab. 6-6: Technické parametre KJ Cento T200C 

Nominálny elektrický výkon 200 kW 

Nominálny celkový tep. výkon KJ 237 kW 

Spotreba plynu 54m3/h 

Celkový využiteľný tep. výkon 237 kW 

Technolog. vlastná spotreba KJ 2% 

Najlepšie pokrytie spotreby tepla objektu KJ Cento T200C vychádza pre režim podpory do 

4400 h/rok s ročnou dobou prevádzky 4235 h/rok, podľa obmedzenia prevádzky z titulu režimu 

podpory (viď Obr. 6-7 a Tab. 6-7 ). V danom modely nie je uvažované s využitím tepla 

z technologického okruhu. 

 

Obr. 6-7: Pokrytie spotreby tepla objektu priemyselnej budovy KJ Cento T200C 
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Tab. 6-7: Prevádzka KJ Cento T200C počas jednotlivých mesiacov 

Mesiac 
Denná  

prevádzka 
[h/deň]  

Spotreba 
tepla   
[GJ] 

Teplo z 
KJ            

[GJ]  

Teplo z 
iného zdroja 

 [GJ]  

Leden 23,0 878,5 608,3 270,2 

Únor 23,0 621,1 549,5 71,7 

Březen 16,4 480,7 480,7 0,0 

Duben 8,0 226,6 226,6 0,0 

Květen 4,3 125,1 125,1 0,0 

Červen 2,1 58,6 58,6 0,0 

Červenec 1,2 34,7 34,7 0,0 

Srpen 1,8 53,8 53,8 0,0 

Září 3,3 92,6 92,6 0,0 

Říjen 10,4 305,3 305,3 0,0 

Listopad 16,6 470,1 470,1 0,0 

Prosinec 23,0 721,2 608,3 112,8 

Celkom   4068,3 3613,6 454,7 

Na Obr. 6-8 je možné pozorovať percentuálny pomer zásobovania priemyselnej budovy 

teplom počas jedného roka. Z tohto zobrazenia je zrejmé, že objem tepla dodaného KJ je 89 %, čo 

predstavuje množstvo 3613,6 GJ a teplo, ktoré bude potrebné získať z iného zdroja ako z KJ je 

rovný 3 % spotreby objektu , čo predstavuje 454,7 GJ.(viď Tab. 6-7) 

 

Obr. 6-8: Percentuálne zobrazenie pokrytia tepelných nárokov priemyselnej budovy pomocou 

KJ Cento T200C počas jedného roka 

6.1.3 Riešenie nasadenia KJ z ekonomického hľadiska 

Riešenie nasadenia KJ z ekonomického hľadiska je snaha o čo najefektívnejšie zosúladenie 

ekonomických, technických a legislatívnych podmienok, kedy sa výpočtový model zameriava 

predovšetkým na čo najkratšiu dobu návratnosti počiatočnej investície a tak isto o pokrytie 

investícií, ktoré vznikajú počas doby prevádzky technického zariadenia (servis, opravy). Pri 

ekonomickom zhodnotení sa musí počítať s vyrobenou el. energiou, dobou prevádzky KJ 

a technickými parametrami, ktoré ovplyvňujú výšku dotácií energetického zdroja a tým priamo 

pôsobia na dobu návratnosti počiatočných investícií (viď kapitola 4.4.). Ďalšie faktory, ktoré majú 

vplyv na ekonomiku nasadenia KJ sú vývoj cien el. energie a distribučných poplatkov. 
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Priemyselná budova, ktorá je využitá pre účely tejto bakalárskej práce sa nachádza na 

napäťovej hladine VN distribučnej sústavy, ktorej prevádzkovateľom je E.ON Distribuce. Tento 

objekt disponuje rezervovanou kapacitou 0,7 MW a rezervovaným príkonom 0,9 MW.  

Vo výpočtoch pre model nasadenia KJ v priemyselnej budove sú použité aktuálne ceny energií 

a distribučných poplatkov pre rok 2016 a cenové rozhodnutia ERÚ uvedené do platnosti 29.12.15 

aktuálne do uvedenia nového cenového rozhodnutia. 

6.1.3.1 Kogeneračná jednotka Cento L330SE 

Tab. 6-8: Základné technické a ekonomické parametre KJ Cento L330SE využité pre finančný 

model návrhu KJ pre priemyselnú budovu. 

Nominálny elektrický výkon 331 kW 

Celkový využiteľný tep. výkon 365 kW 

Spotreba plynu 83,5 m3/h 

Počet KJ 1 

Cena KJ 4 790 000 Kč 

Odhad investičných nakladov 3 832 000 Kč 

Počiatočné investičné náklady 8 622 000 Kč 

Servis KJ 0,30 Kč/kWh 

Pri vplyve ekonomiky prevádzky KJ bol upravený priebeh pokrytia požiadaviek na teplo podľa 

Obr. 6-9 oproti pôvodnému technickému návrhu Obr. 6-3. Došlo k obmedzeniu prevádzky KJ 

počas letných mesiacov z dôvodu krátkej doby prevádzky v tomto období (pod 3 hodiny denne), 

čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na chod technického zariadenia a následne viesť ku 

neúmernému navýšeniu servisných nákladov. Voľba režimu podpory ostáva ako v technickom 

návrhu 3000 h/rok avšak mení sa doba prevádzky KJ z predošlých 3000 h/rok na  2984 h/rok, podľa 

obmedzenia prevádzky z titulu režimu podpory. 

 

Obr. 6-9: Pokrytie spotreby tepla objektu priemyselnej budovy KJ Cento L330SE. 

V Tab. 6-9 je uvedená prevádzka KJ počas jednotlivých mesiacov s rozdelením na 

spotrebu, výrobu tepla a elektrickej energie. 
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Tab. 6-9: Prevádzka KJ Cento L330SE počas jednotlivých mesiacov. 

Na Obr. 6-10 je možné pozorovať percentuálny pomer zásobovania priemyselnej budovy 

teplom počas jedného roka. Z tohto zobrazenia je zrejmé, že objem tepla dodaného KJ je 96 %, čo 

predstavuje množstvo 3921,2 GJ a teplo, ktoré bude potrebné získať z iného zdroja ako z KJ je 

rovný 4 % spotreby objektu, čo predstavuje 147,1 GJ.(viď Tab. 6-9). Oproti pôvodnému 

technickému návrhu došlo k poklesu výroby tepla v KJ o 1 % (viď Obr. 6-4). 

 

Obr. 6-10: Percentuálne zobrazenie pokrytia tepelných nárokov priemyselnej budovy pomocou 

KJ Cento L330SE počas jedného roka 

Na Obr. 6-11 možno pozorovať percentuálne rozdelenie pokrytia potrieb el. energie 

priemyselného objektu počas jedného roka. Z tohto zobrazenia vyplýva ,že el. energia vyrobená 

v KJ Cento L330SE pokryje ročnú spotrebu objektu iba z 12 %, čo prestavuje hodnotu 968 MWh. 

Zvyšných 88 % predstavuje nákup el. energie z centrálnej siete a to v rozdelení 80 % nákupu 

z vysokého tarifu a 8% z nízkeho tarifu. 

Teplo vyrobené 
v KJ
96%

Teplo z iných 
zdrojov

4%

  Teplo Elektrická energia 

Mesiac 
Denná 

prevádzka 
[h/deň] 

Spotreba 
tepla     
[GJ] 

Teplo z 
KJ            

[GJ] 

Teplo z 
iného zdroja  

[GJ] 

spotreba 
el. en 

[MWh] 

Svorková 
el.en 

[MWh] 

Čistá el. 
en 

[MWh] 

Vlastná 
spotreba 
[MWh] 

Vlastná 
sp. VT 
[MWh] 

Vlastná 
sp. NT 
[MWh] 

Leden 21,6 878,5 878,5 0,0 712,0 221,3 216,9 216,9 150,8 66,0 

Únor 16,9 621,1 621,1 0,0 716,0 156,5 153,3 153,3 106,6 46,6 

Březen 11,8 480,7 480,7 0,0 669,0 121,1 118,7 118,7 82,5 36,1 

Duben 5,7 226,6 226,6 0,0 670,0 57,1 55,9 55,9 38,9 17,0 

Květen 3,1 125,1 125,1 0,0 667,0 31,5 30,9 30,9 21,4 9,3 

Červen 0 58,6 0,0 58,6 624,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Červenec 0 34,7 0,0 34,7 592,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Srpen 0 53,8 0,0 53,8 635,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Září 2,3 92,6 92,6 0,0 611,0 23,3 22,8 22,8 15,8 6,9 

Říjen 7,5 305,3 305,3 0,0 721,0 76,9 75,4 75,4 52,4 22,9 

Listopad 11,9 470,1 470,1 0,0 812,0 118,4 116,0 116,0 80,7 35,3 

Prosinec 17,9 721,2 721,2 0,0 840,0 181,7 178,0 178,0 123,8 54,1 

Celkom  4068,3 3921,2 147,1 8269,0 987,8 968,0 968,0 673,3 294,6 
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Obr. 6-11: Percentuálne zobrazenie pokrytia potrieb el. energie priemyselnej budovy pomocou 

KJ Cento L330SE počas jedného roka. 

V Tab. 6-10 sú uvedené jednotlivé poplatky pri zaistení dodávok elektrickej energie a tepla, 

taktiež sú uvedené servisné poplatky a prínosy zo zelených bonusov.  

Tab. 6-10: Ekonomické zhodnotenie nasadenia KJ Cento L330SE 

Ročné údaje Pred nasadením KJ Po nasadení KJ 

  Jednotka Množstvo Cena Náklad Množstvo Cena Náklad 

Elektrina     

Nákup silovej el., VT MWh 7276,0 925 6 730 300 Kč 6602,6 925 6 107 408 Kč 

Nákup silovej el., NT MWh 993,0 925 918 525 Kč 698,4 925 646 010 Kč 

Použitie sietí MWh 8269,0 42,66 352 756 Kč 7301,0 42,66 311 460 Kč 

Daň z elektriny MWh 8269,0 28,3 234 013 Kč 7301,0 28,3 206 618 Kč 

Rezervovaná kapacita MW 0,7 1424352 997 046 Kč 0,7 1424352 997 046 Kč 

Systémové služby MWh 8269,0 99,71 824 502 Kč 7301,0 99,71 727 982 Kč 

Rezervovaný príkon MW 0,9           

Príspevok na OZE a KVET MWh 8269,0   1 125 085 Kč 7301,0   1 125 085 Kč 

Celkom     11 182 226 Kč     10 121 609 Kč 

Zaistenie tepla               

Plyn pre kotle MWh 1401,3 750 1 050 990 Kč 50,7 750 38 010 Kč 

Plyn pre KJ MWh 0,0 750 0 Kč 2626,3 750 1 969 760 Kč 

Daň z plynu MWh 1401,3 30,6 42 880 Kč 2677,0 30,6 81 917 Kč 

Nákup tepla, alebo iný zdroj GJ 0,0 330 0 Kč 0,0 330 0 Kč 

Celkom     1 093 870 Kč   2 089 687 Kč 

Servis  

Servis KJ MWh       987,7637 299 295 144 Kč 

Prínosy 

Prodej elektriny MWh       0,0 890 0 Kč 

Zelený bonus KVET MWh       987,8 1595 1 575 483 Kč 

Celkom       0 Kč     1 575 483 Kč 

Celkové prevádzkové náklady   12 276 097 Kč     10 930 957 Kč 

Ročná úspora prevádzkových nákladov pri prevádzke kogeneračných jednotiek   1 345 140 Kč 

El. výroba v KJ
12%

El. nákup VT
80%

El. Nákup NT
8%
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 V stave pred nasadením KJ budú celkové poplatky za el. energiu predstavovať 11 182 226 

Kč..Pri stavajúcom energetickom zdroji zásobujúcom  daný objekt teplom, ktorým sú plynové kotle 

budú náklady na zaistenie tepelných potrieb objektu 1 093 870 Kč. V tomto výpočte je zahrnutá 

iba cena za samotný dodaný plyn a daň z plynu. V tomto prípade sa nepočíta s prevádzkovými 

nákladmi na daný kotol, keďže jeho parametre nepoznáme. Celkové prevádzkové náklady pred 

aplikovaním modelu KJ predstavujú  12 276 097 Kč. (viď Tab. 6-10). 

 

 V stave po nasadení KJ Cento L330SE do objektu priemyselnej budovy klesli celkové 

poplatky za el. energiu na 10 121 609 Kč. Náklady na zaistenie tepelných požiadaviek objektu 

stúpli na 2 089 687 Kč. Ku celkovým nákladom na prevádzku KJ sa pripočítali náklady na servis 

v čiastke 295 144 Kč. Pri nasadení KJ Cento L330SE je možné uplatniť zelený bonus na KVET, 

ktorého hodnota bude činiť 1595 Kč na MWh vyrobenej el. energie.  Celkový prínos zo zeleného 

bonusu bude 1 575 483 Kč, túto hodnotu je  možné odčítať od celkových nákladov na zabezpečenie 

energetických  potrieb objektu. Výsledná suma za prevádzkové náklady priemyselného objektu 

budú činiť 10 930 957 Kč. (viď Tab. 6-10). 

 

 Pri porovnaní nákladov na energetické zabezpečenie priemyselného objektu pri stavajúcich 

podmienkach a po nasadení KJ Cento L330SE činí rozdiel nákladov 1 345 140 Kč ročne. Pri 

počiatočných investičných nákladoch 8 622 000 Kč (viď Tab. 6-8) bude prostá doba 

návratnosti investičných nákladov KJ L330SE 6,4 roka pri odhadovanej dobe životnosti 

zariadenia 15 rokov.  

6.1.3.2 Kogeneračná jednotka Cento L230SE 

Tab. 6-11: Základné technické a ekonomické parametre KJ Cento L230SE využité pre finančný 

model návrhu KJ pre priemyselnú budovu. 

Nominálny elektrický výkon 235 kW 

Celkový využiteľný tep. výkon 262 kW 

Spotreba plynu 60 m3/h 

Počet KJ 1 

Cena KJ 3925 000 Kč 

Odhad investičných nakladov 3500 000 Kč 

Počiatočné investičné náklady 7 425 000 Kč 

Servis KJ 0,29 Kč/kWh 

Pri vplyve ekonomiky prevádzky KJ bol upravený priebeh pokrytia požiadaviek na teplo podľa 

Obr. 6-12 oproti pôvodnému technickému návrhu Obr. 6-5. Došlo k obmedzeniu prevádzky KJ 

počas letných mesiacov z dôvodu krátkej doby prevádzky v tomto období (pod 3 hodiny denne), 

čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na chod technického zariadenia a následne viesť ku 

neúmernému navýšeniu servisných nákladov. Voľba režimu podpory bola zmenná z pôvodných 

4400 h/rok na 3000 h/rok a doba prevádzky KJ je určená na 3000 h/rok, podľa obmedzenia 

prevádzky z titulu režimu podpory. 
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Obr. 6-12: Pokrytie spotreby tepla objektu priemyselnej budovy KJ Cento L230SE. 

V Tab. 6-12 je uvedená prevádzka KJ počas jednotlivých mesiacov s rozdelením na 

spotrebu, výrobu tepla a elektrickej energie. 

Tab. 6-12: Prevádzka KJ Cento L230SE počas jednotlivých mesiacov. 

  Teplo Elektrická energia 

Mesiac 
Denná 

prevádzka 
[h/deň] 

Spotreba 
tepla     
[GJ] 

Teplo z 
KJ            

[GJ] 

Teplo z 
iného zdroja  

[GJ] 

spotreba 
el. en 

[MWh] 

Svorková 
el.en 

[MWh] 

Čistá el. 
en 

[MWh] 

Vlastná 
spotreba 
[MWh] 

Vlastná 
sp. VT 
[MWh] 

Vlastná 
sp. NT 
[MWh] 

Leden 17,8 878,5 520,9 357,6 712 129,8 127,2 127,2 88,5 38,7 

Únor 17,8 621,1 470,5 150,6 716 117,2 114,9 114,9 79,9 35,0 

Březen 12,7 480,7 372,4 108,3 669 92,8 90,9 90,9 63,3 27,7 

Duben 6,2 226,6 175,6 51,0 670 43,7 42,9 42,9 29,8 13,0 

Květen 3,3 125,1 96,9 28,2 667 24,1 23,7 23,7 16,5 7,2 

Červen 0,0 58,6 0,0 58,6 624 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Červenec 0,0 34,7 0,0 34,7 592 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Srpen 0,0 53,8 0,0 53,8 635 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Září 2,5 92,6 71,7 20,9 611 17,9 17,5 17,5 12,2 5,3 

Říjen 8,1 305,3 236,5 68,8 721 58,9 57,8 57,8 40,2 17,6 

Listopad 12,9 470,1 364,1 106,0 812 90,7 88,9 88,9 61,9 27,1 

Prosinec 17,8 721,2 520,9 200,3 840 129,8 127,2 127,2 88,5 38,7 

Celkom   4068,3 2829,6 1238,7 8269 705,0 690,9 690,9 480,6 210,3 

Na Obr. 6-13 je možné pozorovať percentuálny pomer zásobovania priemyselnej budovy 

teplom počas jedného roka. Z tohto zobrazenia je zrejmé, že objem tepla dodaného KJ je 70 %, čo 

predstavuje množstvo 2829,6 GJ a teplo, ktoré bude potrebné získať z iného zdroja ako z KJ je 

rovný 30 % spotreby objektu, čo predstavuje 1238,7 GJ.(viď Tab. 6-12). Oproti pôvodnému 

technickému návrhu došlo k poklesu výroby tepla v KJ o 23 % (viď Obr. 6-6). 
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Obr. 6-13: Percentuálne zobrazenie pokrytia tepelných nárokov priemyselnej budovy pomocou 

KJ Cento L230SE počas jedného roka 

Na Obr. 6-14 možno pozorovať percentuálne rozdelenie pokrytia potrieb el. energie 

priemyselného objektu počas jedného roka. Z tohto zobrazenia vyplýva ,že el. energia vyrobená 

v KJ Cento L230SE pokryje ročnú spotrebu objektu iba z 8 %, čo prestavuje hodnotu 690,9 MWh. 

Zvyšných 92 % predstavuje nákup el. energie z centrálnej siete a to v rozdelení 82 % nákupu 

z vysokého tarifu a 10% z nízkeho tarifu. 

 

Obr. 6-14: Percentuálne zobrazenie pokrytia potrieb el. energie priemyselnej budovy pomocou 

KJ Cento L230SE počas jedného roka. 

V Tab. 6-13 sú uvedené jednotlivé poplatky pri zaistení dodávok elektrickej energie a tepla, 

taktiež sú uvedené servisné poplatky a prínosy zo zelených bonusov.  

Tab. 6-13: Ekonomické zhodnotenie nasadenia KJ Cento L230SE 

Ročné údaje Pred nasadením KJ Po nasadení KJ 

  Jednotka Množstvo Cena Náklad Množstvo Cena Náklad 

Elektrina                   

Nákup silovej el., VT MWh 7276,0 925 6 730 300 Kč 6795,4 925 6 285 721 Kč 

Nákup silovej el., NT MWh 993,0 925 918 525 Kč 782,7 925 724 022 Kč 

Použitie sietí MWh 8269,0 42,66 352 756 Kč 7578,1 42,66 323 282 Kč 

Daň z elektriny MWh 8269,0 28,3 234 013 Kč 7578,1 28,3 214 460 Kč 

Rezervovaná kapacita MW 0,7 1424352 997 046 Kč 0,7 1424352 997 046 Kč 

Teplo 
vyrobené v KJ

70%

Teplo z iných 
zdrojov

30%

El. výroba v KJ
8%

El. nákup VT
82%

El. Nákup NT
10%
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Systémové služby MWh 8269,0 99,71 824 502 Kč 7578,1 99,71 755 612 Kč 

Rezervovaný príkon MW 0,9           

Príspevok na OZE a KVET MWh 8269,0   1 125 085 Kč 7578,1   1 125 085 Kč 

Celkom     11 182 226 Kč     10 425 228 Kč 

Zaistenie tepla                 

Plyn pre kotle MWh 1401,3 750 1 050 990 Kč 426,7 750 320 010 Kč 

Plyn pre KJ MWh 0,0 750 0 Kč 1897,2 750 1 422 900 Kč 

Daň z plynu MWh 1401,3 30,6 42 880 Kč 2323,9 30,6 71 111 Kč 

Nákup tepla, alebo iný zdroj GJ 0,0 330 0 Kč 0,0 330 0 Kč 

Celkom     1 093 870 Kč   1 814 021 Kč 

Servis                    

Servis KJ MWh       705 286 201 348 Kč 

Prínosy                   

Prodej elektriny MWh       0,0 890 0 Kč 

Zelený bonus KVET MWh       705,0 1595 1 124 475 Kč 

Celkom       0 Kč     1 124 475 Kč 

Celkové prevádzkové náklady       12 276 097 Kč     11 316 122 Kč 

Ročná úspora prevádzkových nákladov pri prevádzke kogeneračných jednotiek   959 975 Kč 

 V stave pred nasadením KJ budú celkové poplatky za el. energiu predstavovať 11 182 226 Kč. 

Pri stavajúcom energetickom zdroji zásobujúcom  daný objekt teplom, ktorým sú plynové kotle 

budú náklady na zaistenie tepelných potrieb objektu 1 093 870 Kč. V tomto výpočte je zahrnutá 

iba cena za samotný dodaný plyn a daň z plynu. V tomto prípade sa nepočíta s prevádzkovými 

nákladmi na daný kotol, keďže jeho parametre nepoznáme. Celkové prevádzkové náklady pred 

aplikovaním modelu KJ predstavujú  12 276 097 Kč. (viď Tab. 6-13) 

 

 V stave po nasadení KJ Cento L230SE do objektu priemyselnej budovy klesli celkové 

poplatky za el. energiu na 10 425 228 Kč. Náklady na zaistenie tepelných požiadaviek objektu 

stúpli na 1 814 021 Kč. Ku celkovým nákladom na prevádzku KJ sa pripočítali náklady na servis 

v čiastke 201 348 Kč. Pri nasadení KJ Cento L230SE je možné uplatniť zelený bonus na KVET, 

ktorého hodnota bude činiť 1595 Kč na MWh vyrobenej el. energie.  Celkový prínos zo zeleného 

bonusu bude 1 124 475 Kč, túto hodnotu je  možné odčítať od celkových nákladov na zabezpečenie 

energetických  potrieb objektu. Výsledná suma za prevádzkové náklady priemyselného objektu 

budú činiť 11 316 122 Kč. (viď Tab. 6-13). 

 

 Pri porovnaní nákladov na energetické zabezpečenie priemyselného objektu pri stavajúcich 

podmienkach a po nasadení KJ Cento L230SE činí rozdiel nákladov 959 975 Kč ročne. Pri 

počiatočných investičných nákladoch 7 425 000 Kč (viď Tab. 6-11) bude prostá doba 

návratnosti investičných nákladov KJ Cento L230SE 7,7 roka pri odhadovanej dobe 

životnosti zariadenia 15 rokov.  

6.1.3.3 Kogeneračná jednotka Cento T200C 

Tab. 6-14: Základné technické a ekonomické parametre KJ Cento T200C využité pre finančný 

model návrhu KJ pre priemyselnú budovu. 

Nominálny elektrický výkon 200 kW 

Celkový využiteľný tep. výkon 237 kW 

Spotreba plynu 54 m3/h 

Počet KJ 1 
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Cena KJ 3 365 000 Kč 

Odhad investičných nakladov 3 500 000 Kč 

Počiatočné investičné náklady 6 865 000 Kč 

Servis KJ 0,21 Kč/kWh 

Pri vplyve ekonomiky prevádzky KJ bol upravený priebeh pokrytia požiadaviek na teplo podľa 

Obr. 6-15 oproti pôvodnému technickému návrhu Obr. 6-7. Došlo k obmedzeniu prevádzky KJ 

počas letných mesiacov z dôvodu krátkej doby prevádzky v tomto období (pod 3 hodiny denne), 

čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na chod technického zariadenia a následne viesť ku 

neúmernému navýšeniu servisných nákladov. Voľba režimu podpory ostáva ako v technickom 

návrhu 4400 h/rok avšak mení sa doba prevádzky KJ z predošlých 4235 h/rok na 4063 h/rok, podľa 

obmedzenia prevádzky z titulu režimu podpory. 

 

Obr. 6-15: Pokrytie spotreby tepla objektu priemyselnej budovy KJ Cento T200C. 

V Tab. 6-15 je uvedená prevádzka KJ počas jednotlivých mesiacov s rozdelením na 

spotrebu, výrobu tepla a elektrickej energie. 

Tab. 6-15: Prevádzka KJ Cento T200C počas jednotlivých mesiacov. 

  Teplo Elektrická energia 

Mesiac 
Denná 

prevádzka 
[h/deň] 

Spotreba 
tepla     
[GJ] 

Teplo z 
KJ            

[GJ] 

Teplo      
z iného zdroja          

[GJ] 

spotreba 
el. en           

[MWh] 

Svorková 
el.en    

[MWh] 

Čistá el. 
en 

[MWh] 

Vlastná 
spotreba 
[MWh] 

Vlastná 
sp. VT 
[MWh] 

Vlastná 
sp. NT 
[MWh] 

Leden 23,0 878,5 608,3 270,2 712 142,6 139,7 139,7 97,2 42,5 

Únor 23,0 621,1 549,5 71,6 716 128,8 126,2 126,2 87,8 38,4 

Březen 18,2 480,7 480,7 0,0 669 112,7 110,4 110,4 76,8 33,6 

Duben 8,9 226,6 226,6 0,0 670 53,1 52,1 52,1 36,2 15,8 

Květen 4,7 125,1 125,1 0,0 667 29,3 28,7 28,7 20,0 8,7 

Červen 0,0 58,6 0,0 58,6 624 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Červenec 0,0 34,7 0,0 34,7 592 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Srpen 0,0 53,8 0,0 53,8 635 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Září 3,6 92,6 92,6 0,0 611 21,7 21,3 21,3 14,8 6,5 

Říjen 11,5 305,3 305,3 0,0 721 71,6 70,1 70,1 48,8 21,3 

Listopad 18,4 470,1 470,1 0,0 812 110,2 108,0 108,0 75,1 32,9 

Prosinec 23,0 721,2 608,3 112,9 840 142,6 139,7 139,7 97,2 42,5 

Celkom   4068,3 3466,5 601,8 8269 812,6 796,3 796,3 554,0 242,4 
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Na Obr. 6-16 je možné pozorovať percentuálny pomer zásobovania priemyselnej budovy 

teplom počas jedného roka. Z tohto zobrazenia je zrejmé, že objem tepla dodaného KJ je 85 %, čo 

predstavuje množstvo 3466,5 GJ a teplo, ktoré bude potrebné získať z iného zdroja ako z KJ je 

rovný 15 % spotreby objektu, čo predstavuje 601,8 GJ.(viď Tab. 6-15). Oproti pôvodnému 

technickému návrhu došlo k poklesu výroby tepla v KJ o 4 % (viď Obr. 6-9). 

 

Obr. 6-16: Percentuálne zobrazenie pokrytia tepelných nárokov priemyselnej budovy pomocou 

KJ Cento T200C počas jedného roka 

Na Obr. 6-17 možno pozorovať percentuálne rozdelenie pokrytia potrieb el. energie 

priemyselného objektu počas jedného roka. Z tohto zobrazenia vyplýva ,že el. energia vyrobená 

v KJ Cento T200C pokryje ročnú spotrebu objektu iba z 10 %, čo prestavuje hodnotu 796,3 MWh. 

Zvyšných 90 % predstavuje nákup el. energie z centrálnej siete a to v rozdelení 81 % nákupu 

z vysokého tarifu a 9 % z nízkeho tarifu. 

 

Obr. 6-17: Percentuálne zobrazenie pokrytia potrieb el. energie priemyselnej budovy pomocou 

KJ Cento T200C počas jedného roka. 

V Tab. 6-16 sú uvedené jednotlivé poplatky pri zaistení dodávok elektrickej energie a tepla, 

taktiež sú uvedené servisné poplatky a prínosy zo zelených bonusov. 
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Tab. 6-16: Ekonomické zhodnotenie nasadenia KJ Cento T200C 

Ročné údaje Pred nasadením KJ Po nasadení KJ 

  Jednotka Množstvo Cena Náklad Množstvo Cena Náklad 

Elektřina                   

Nákup silovej el., VT MWh 7276,0 925 6 730 300 Kč 6722,0 925 6 217 873 Kč 

Nákup silovej el., NT MWh 993,0 925 918 525 Kč 750,6 925 694 338 Kč 

Použitie sietí MWh 8269,0 42,66 352 756 Kč 7472,7 42,66 318 784 Kč 

Daň z elektriny MWh 8269,0 28,3 234 013 Kč 7472,7 28,3 211 476 Kč 

Rezervovaná kapacita MW 0,7 1424352 997 046 Kč 0,7 1424352 997 046 Kč 

Systémové služby MWh 8269,0 99,71 824 502 Kč 7472,7 99,71 745 099 Kč 

Rezervovaný príkon MW 0,9           

Príspevok na OZE a KVET MWh 8269,0   1 125 085 Kč 7472,7   1 125 085 Kč 

Celkom       11 182 226 Kč     10 309 701 Kč 

Zaistenie tepla                 

Plyn pre kotle MWh 1401,3 750 1 050 990 Kč 207,3 750 155 474 Kč 

Plyn pre KJ MWh 0,0 750 0 Kč 2312,5 750 1 734 354 Kč 

Daň z plynu MWh 1401,3 30,6 42 880 Kč 2519,8 30,6 77 105 Kč 

Nákup tepla, alebo iný zdroj GJ 0,0 330 0 Kč 0,0 330 0 Kč 

Celkom       1 093 870 Kč     1 966 933 Kč 

Servis                    

Servis KJ MWh       812,5913 212 172 594 Kč 

Prínosy                   

Prodej elektriny MWh       0,0 890 0 Kč 

Zelený bonus KVET MWh       812,6 1570 1 275 768 Kč 

Celkom       0 Kč     1 275 768 Kč 

Celkové prevádzkové náklady       12 276 097 Kč     11 173 460 Kč 

Ročná úspora prevádzkových nákladov pri prevádzke kogeneračných jednotiek   1 102 637 Kč 

 V stave pred nasadením KJ budú celkové poplatky za el. energiu predstavovať 11 182 226 Kč. 

Pri stavajúcom energetickom zdroji zásobujúcom  daný objekt teplom, ktorým sú plynové kotle 

budú náklady na zaistenie tepelných potrieb objektu 1 093 870 Kč. V tomto výpočte je zahrnutá 

iba cena za samotný dodaný plyn a daň z plynu. V tomto prípade sa nepočíta s prevádzkovými 

nákladmi na daný kotol, keďže jeho parametre nepoznáme. Celkové prevádzkové náklady pred 

aplikovaním modelu KJ predstavujú  12 276 097 Kč. (viď Tab. 6-16). 

 

 V stave po nasadení KJ Cento T200C do objektu priemyselnej budovy klesli celkové poplatky 

za el. energiu na 10 309 701 Kč. Náklady na zaistenie tepelných požiadaviek objektu stúpli na 

1 966 933 Kč. Ku celkovým nákladom na prevádzku KJ sa pripočítali náklady na servis v čiastke 

172 594 Kč. Pri nasadení KJ Cento T200C je možné uplatniť zelený bonus na KVET, ktorého 

hodnota bude činiť 1570 Kč na MWh vyrobenej el. energie.  Celkový prínos zo zeleného bonusu 

bude 1 275 768 Kč, túto hodnotu je  možné odčítať od celkových nákladov na zabezpečenie 

energetických  potrieb objektu. Výsledná suma za prevádzkové náklady priemyselného objektu 

budú činiť 11 173 460 Kč. (viď Tab. 6-16). 

 

 Pri porovnaní nákladov na energetické zabezpečenie priemyselného objektu pri stavajúcich 

podmienkach a po nasadení KJ Cento T200C činí rozdiel nákladov 1 102 637 Kč ročne. Pri 

počiatočných investičných nákladoch 6 865 000 Kč (viď Tab. 6-14) bude prostá doba 

návratnosti investičných nákladov KJ Cento T200C 6,2 roka pri odhadovanej dobe životnosti 

zariadenia 13 rokov. 
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6.2 Návrh nasadenia KJ ako energetického zdroja v bytovom dome 

6.2.1 Vstupné informácie 

Jedná sa o 16 bytový objekt bytového domu, ktorý sa nachádza v meste Brno na ulici 

Poznaňská 12. Pre potreby tejto bakalárskej práce sa uvažuje, že v súčasnosti je objekt napojený 

na centrálne zásobovanie teplom a všetka elektrická energia je dodávaná z centrálnej distribučnej 

siete na napäťovej hladine NN,  ktorej prevádzkovateľom je E.ON Distribuce. Jednotlivé byty sú 

využívané pri jednotarifovej sadzbe z elektriny D02d s ističom 3x20 A podľa spoločnosti E.ON 

Distribuce. Teplo z KJ bude slúžiť na vykurovanie a ohrev TUV pre  domácností a spoločné 

priestory. Z hľadiska el. energie bude cely objem vyrobenej el. energie predávaný do distribučnej 

siete. Ekonomika inštalácie a prevádzky kogeneračnej jednotky je založená na posúdení vhodnosti 

nasadenia KJ oproti stávajúcemu zásobovaniu tepla a elektrickej energie.  

Tab. 6-17: Mesačné spotreby energií bytového domu za rok 2015. 

mesiac 
Teplo        
[GJ]  

Elektřina 
[MWh] 

Leden 58,5 2,86 

Únor 54,9 2,75 

Březen 47,9 2,79 

Duben 31,2 2,56 

Květen 20,3 2,47 

Červen 10,0 2,13 

Červenec 9,0 2,32 

Srpen 9,8 2,24 

Září 18,0 2,52 

Říjen 33,5 2,56 

Listopad 42,9 2,56 

Prosinec 55,4 2,72 

súčet 391,3 30,48 

Obr. 6-18: Priebeh spotreby tepla bytového domu za rok 2015. 
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Obr. 6-19: Priebeh spotreby elektrickej energie bytového domu za rok 2015. 

V Tab. 6-17 sú uvedene mesačné spotreby tepla, elektrickej energie bytov a spoločných 

priestorov za rok 2015. 

 Podľa Obr. 6-18 spotreby tepla bytového domu za rok 2015 je pozorovateľný značný pokles 

spotreby v letných mesiacoch roka oproti obdobiu zimných mesiacov. Tento veľký rozdiel 

spotreby tepla je zapríčinený primárne potrebou vykurovania domácnosti a spoločných priestorov.  

Spotreba elektrickej energie podľa Obr. 6-19 je približne rozložená rovnomerne počas roka, 

avšak malý pokles spotreby môžeme pozorovať počas letných mesiacov roka. Tento pokles je 

zapríčinený hlavne menšou potrebou svietenia v domácnostiach počas týchto mesiacov. 

6.2.2 Technické riešenie nasadenia KJ 

Po technickej stránke riešenia problematiky nasadenia KJ jednotky je možné uplatniť široké 

výkonové spektrum kogeneračných jednotiek, ktoré závisí primárne na počte prevádzkových hodín 

KJ. V tomto technickom zhodnotení budem využívať parametre kogeneračných jednotiek firmy 

TEDOM, ktorých primárnym palivom je zemný plyn. Návrh sa bude zameriavať primárne na 

spotrebu tepla, teda o čo najlepšie pokrytie spotreby tepla v objekte. Riešenie tohto návrhu bude 

vychádzať z meraní mesačných spotrieb objektu za rok 2015 Tab. 6-17.  

6.2.2.1 Kogeneračná jednotka Micro T7 

Tab. 6-18: technické parametre KJ Micro T7 

Nominálny elektrický výkon 7 kW 

Celkový využiteľný tep. výkon 17 kW 

Spotreba plynu 2,74 m3/h 

Technolog. vlastná spotreba KJ 2% 

 

Najlepšie pokrytie spotreby tepla objektu KJ Mictro T7 vychádza pre režim podpory do 

8400 h/rok s ročnou dobou prevádzky 5599 h/rok, podľa obmedzenia prevádzky z titulu režimu 

podpory (viď Obr. 6-20 a Tab. 6-19 ). 
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Obr. 6-20: Pokrytie spotreby tepla objektu priemyselnej budovy KJ Mictro T7. 

Tab. 6-19: Prevádzka KJ Mictro T7 počas jednotlivých mesiacov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 6-21 je možné pozorovať percentuálny pomer zásobovania bytového domu teplom 

počas jedného roka. Z tohto zobrazenia je zrejmé, že objem tepla dodaného KJ je 89 %, čo 

predstavuje množstvo  346,7 GJ a teplo, ktoré bude potrebné získať z iného zdroja ako z KJ je 

rovný 11 % spotreby objektu , čo predstavuje 44,6 GJ (viď Tab. 6-19). 
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Mesiac 
Denná 

prevádzka 
[h/deň]  

Spotreba 
tepla  
[GJ] 

Teplo z 
KJ            

[GJ]  

Teplo z 
iného zdroja 

[GJ]  

Leden 23,0 58,48 44,1 14,3 

Únor 23,0 54,9 39,9 15,0 

Březen 23,0 47,9 44,1 3,8 

Duben 16,8 31,2 31,2 0 

Květen 10,6 20,3 20,3 0 

Červen 5,4 9,9 10,0 0 

Červenec 4,7 9,0 9,0 0 

Srpen 5,1 9,8 9,8 0 

Září 9,7 18 18 0 

Říjen 17,4 33,5 33,5 0 

Listopad 23 42,9 42,7 0,2 

Prosinec 23 55,4 44,1 11,3 

súčet   394,3 346,7 44,6 
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Obr. 6-21: Percentuálne zobrazenie pokrytia tepelných nárokov bytového domu pomocou KJ 

Mictro T7 počas jedného roka. 

6.2.3 Riešenie nasadenia KJ z ekonomického hľadiska 

(Viď kapitola 6.1.3)Vo výpočtoch pre model nasadenia KJ Mictro T7 v bytovom dome sú 

použité aktuálne ceny energií a distribučných poplatkov pre rok 2016 a cenové rozhodnutia ERÚ 

uvedené do platnosti 29.12.15 aktuálne do uvedenia nového cenového rozhodnutia. 

Tab. 6-20: Základné technické a ekonomické parametre KJ Mictro T7 využité pre finančný model 

návrhu KJ pre bytový dom. 

Nominálny elektrický výkon 7 kW 

Celkový využiteľný tep. výkon 17 kW 

Spotreba plynu 2,74 m3/h 

Počet KJ 1 

Cena KJ 550 000 Kč 

Odhad investičných nakladov 440 000 Kč 

Počiatočné investičné náklady 1 040 000 Kč 

Servis KJ 0,85 Kč/kWh 

Voľba režimu podpory bola zmenná z pôvodných 8400 h/rok na 4400 h/rok a doba prevádzky 

KJ je určená na 4400 h/rok, podľa obmedzenia prevádzky z titulu režimu podpory. 

 

Obr. 6-22: Pokrytie spotreby tepla objektu priemyselnej budovy KJ Mictro T7. 
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V Tab. 6-21 je uvedená prevádzka KJ počas jednotlivých mesiacov s rozdelením na 

spotrebu, výrobu tepla a elektrickej energie. 

Tab. 6-21: Prevádzka KJ Mictro T7počas jednotlivých mesiacov. 

  Teplo Elektrická energia 

Mesiac 
Denná 

prevádzka 
[h/deň] 

Spotreba 
tepla     
[GJ] 

Teplo z 
KJ            

[GJ] 

Teplo z 
iného zdroja  

[GJ] 

spotreba el. 
en           

[MWh] 

Svorková 
el.en    

[MWh] 

Čistá el. 
en 

[MWh] 

Vlastná 
spotreba 
[MWh] 

Vlastná 
sp. VT 
[MWh] 

Leden 18,1 58,5 34,7 23,8 2,86 3,92 3,84 0,0 0,0 

Únor 18,1 54,9 31,3 23,6 2,75 3,54 3,47 0,0 0,0 

Březen 18,1 47,9 34,7 13,2 2,79 3,92 3,84 0,0 0,0 

Duben 13,2 31,2 24,5 6,7 2,56 2,77 2,71 0,0 0,0 

Květen 8,3 20,3 15,9 4,3 2,47 1,80 1,76 0,0 0,0 

Červen 4,2 10,0 7,8 2,1 2,13 0,88 0,87 0,0 0,0 

Červenec 3,7 9,0 7,0 1,9 2,32 0,80 0,78 0,0 0,0 

Srpen 4,0 9,8 7,7 2,1 2,24 0,87 0,85 0,0 0,0 

Září 7,6 18,0 14,2 3,9 2,52 1,60 1,57 0,0 0,0 

Říjen 13,7 33,5 26,3 7,2 2,56 2,97 2,91 0,0 0,0 

Listopad 18,1 42,9 33,6 9,4 2,56 3,80 3,72 0,0 0,0 

Prosinec 18,1 55,4 34,7 20,7 2,72 3,92 3,84 0,0 0,0 

Celkom   391,3 272,4 118,9 30,5 30,80 30,18 0,0 0,0 

Na Obr. 6-23 je možné pozorovať percentuálny pomer zásobovania bytového domu teplom 

počas jedného roka. Z tohto zobrazenia je zrejmé, že objem tepla dodaného KJ je 70 %, čo 

predstavuje množstvo 272,4 GJ a teplo, ktoré bude potrebné získať z iného zdroja ako z KJ je rovný 

30 % spotreby objektu, čo predstavuje 118,9 GJ.(viď Tab. 6-21). Oproti pôvodnému technickému 

návrhu došlo k poklesu výroby tepla v KJ o 19 % (viď Obr. 6-21). 

 

Obr. 6-23: Percentuálne zobrazenie pokrytia tepelných nárokov priemyselnej budovy pomocou 

KJ Mictro T7 počas jedného roka 

V Tab. 6-22 sú uvedené jednotlivé poplatky pri zaistení dodávok elektrickej energie a tepla, 

taktiež sú uvedené servisné poplatky a prínosy zo zelených bonusov.  
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Tab. 6-22: Ekonomické zhodnotenie nasadenia KJ KJ Mictro T7. 

Ročné údaje Pred nasadením KJ Po nasadení KJ 

  Jednotka Množstvo Cena Náklad Množstvo Cena Náklad 

Elektrina                   

Nákup silovej el., VT MWh 30,5 925 28 196 Kč 30,5 925 28 196 Kč 

Platba distribučnej sadzby VT MWh 30,5 1515,38 46 192 Kč 30,5 1515,38 46 192 Kč 

Daň z elektriny MWh 30,5 28,3 863 Kč 30,5 28,3 863 Kč 

Platba za ističe mesiac 12 1008 12 096 Kč 12 1008 12 096 Kč 

Systémové služby MWh 30,5 99,71 3 039 Kč 30,5 99,71 3 039 Kč 

Príspevok na OZE a KVET MWh 30,5   15 089 Kč 30,5   15 089 Kč 

Celkom       105 475 Kč     105 475 Kč 

Zaistenie tepla                 

Plyn pre kotle MWh 0,0 750 0 Kč 35,2 750 26 400 Kč 

Plyn pre KJ MWh 0,0 750 0 Kč 127,1 750 95 303 Kč 

Daň z plynu MWh 0,0 30,6 0 Kč 162,3 30,6 4 965 Kč 

Nákup tepla, alebo iný zdroj GJ 391,3 330 129 129 Kč 0,0 330 0 Kč 

Celkom       129 129 Kč     126 668 Kč 

Servis                    

Servis KJ MWh       30,8 852 26 242 Kč 

Prínosy                   

Predaj elektriny MWh       30,2 890 26 864 Kč 

Zelený bonus KVET MWh       30,8 1570 48 356 Kč 

Celkom       0 Kč     75 220 Kč 

Celkové prevádzkové náklady       234 604 Kč     183 165 Kč 

Ročná úspora prevádzkových nákladov pri prevádzke kogeneračných jednotiek   51 439 Kč 

 Z ekonomického zhodnotenia Tab. 6-22 je možné pozorovať ,že celkové poplatky za 

elektrickú energiu sa po nasadení KJ nezmenia, pretože všetka vyrobená el. energia v KJ bude 

predaná do distribučnej siete podľa príslušných legislatívnych náležitostí. Výška ročných 

poplatkov za el. energiu bude prestavovať 105 475 Kč. Platba za ističe je vztiahnutá na 16 bytov 

zároveň, kedy podľa  jednotarifovej sadzby D02d pri  20A ističi je mesačný poplatok za istič 63 Kč.  

Za pokrytie tepelných potrieb bytového domu z centrálneho zásobovania teplom vychádza celková 

čiastka 129 129 Kč. 

 

 Po nasadení  Mictro T7 do objektu bytového domu je potrebné ku KJ dodať kotol o výkone 

35 kW, ktorý bude pokrývať zvyšnú spotrebu tepla daného objektu. Kotol a inštalácie potrebných 

technických náležitostí sú ocenené na 120 000 Kč, ktoré sa prirátajú k odhadovaným investičným 

nákladom. Aktuálne investičné náklady po nasadení KJ, kotla sú 1 110 000 Kč. Taktiež je potrebné 

započítať náklady za plyn pre inštalovaný kotol. Celkové ročné náklady za teplo po inštalácií KJ 

a kotla budú predstavovať 126 668Kč. Pri nasadení KJ Mictro T7 je možné uplatniť zelený bonus 

na KVET, ktorého hodnota bude činiť 1570 Kč na MWh vyrobenej el. energie, čo predstavuje 

48 356 Kč. Za predaj el. energie do distribučnej siete bude prevádzkovateľ inkasovať 26 864 Kč 

ročne.  

 

 Pri porovnaní nákladov na energetické zabezpečenie priemyselného objektu pri stavajúcich 

podmienkach a po nasadení KJ Mictro T7 činí rozdiel nákladov 51 439 Kč ročne. Pri počiatočných 

investičných nákladoch 1 110 000 Kč bude prostá doba návratnosti investičných nákladov 

21,6 roka pri odhadovanej dobe životnosti zariadenia 12 rokov. 
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7 ZÁVER 
Jedným z cieľov tejto Bakalárskej práce bolo predstaviť kogeneračnú technológiu a uviesť 

možnosti jej uplatnenia primárne pre bytové domy a priemyselné objekty v decentralizovanej 

výrobnej sfére a ďalej navrhnúť KJ ako energetický zdroj pre dané objekty s čo najlepšou 

technickou, ekonomickou bilanciou a legislatívnou podporou. Pri návrhu modelu nasadenia KJ do 

jednotlivých stávajúcich objektov som využil softvér poskytnutý Ing. Tomášom Bičákom, Ph.D, 

kde som použil ako vstupné informácie merania spotreby energií z predošlých rokov a to spotreby 

el. energie a spotreby tepla.  

Pri tvorbe tejto práce som sa oboznámil s problematikou inštalácie a prevádzky kogeneračných 

technológií. Nadobudnuté poznatky som následne využil pri návrhu KJ ako energetického zdroja 

pre vybrané objekty.  

Pre využitie kogeneračných technológií je najpriaznivejším stavom ak je všetko teplo vyrobené 

kogeneracným procesom zužitkované pre vykurovanie, ohrev teplej vody alebo technologické 

procesy daného objektu. Spotreba tepla  je v rôznych objektoch odlišná a preto je potrebné zvážiť, 

či daný objekt bude schopný spotrebovať všetko vyrobené teplo zo zvolenej KJ. Ak zvolená KJ 

tomuto kritériu nevyhovuje je potrebné voliť KJ z nižšieho výkonového radu.  

Využitie kogeneračných technológií je pre bytové domy veľmi zriedkavé a to hlavne z titulu 

vysokej počiatočnej investície na nízky výkon KJ, keďže investične čiastky neklesajú lineárne 

s výkonom zariadení. Ďalším nepriaznivým faktorom je rozloženie spotreby tepla ktoré je počas 

dní veľmi premenlivé. Avšak asi najväčším problémom inštalácie KJ do bytového domu sú 

legislatívne náležitosti spojené s viacero odberateľmi vyrobenej el. energie z KJ. V modely, ktorý 

som vypracoval pre bytový dom na ulici Poznaňská 12, Brno (viď 6.2.3) som uvažoval s predajom 

všetkej elektrickej energie do distribučnej siete, aby som sa vyhol nepriaznivým legislatívnym 

náležitostiam, ktoré neúmerne a nepredikovatelne vplývajú na náročnosť zostaveného modelu 

nasadenia KJ. V prípade nasadenia KJ Mictro T7 do objektu bytového domu môžeme pozorovať, 

že jedinými prínosmi sú predaj el. energie a podpora zo zelených bonusov, ktoré sú v prípade malej 

KJ 7 kW výroby el. energie nízke oproti počiatočným nákladom na inštaláciu KJ a kotla. 

Z vypracovaného modelu pre bytový dom som sa dostal k odhadovanej návratnosti 21,6 roku pri 

optimálnych modelových podmienkach. Preto si myslím, že z ekonomického a technického 

hľadiska nasadenie KJ Mictro T7 do bytového domu vo zvolenom prevedení nie je za súčasných 

podmienok vhodné. 

Iným príkladom sú priemyselné objekty v ktorých je väčšia celková spotreba energií a jedná 

sa o jedného vlastníka čo vedie ku jednoduchšiemu legislatívnemu systému nasadenia KJ. 

V návrhu KJ ako energetického zdroja pre priemyselnú budovu som vybral technickým návrhom 

tri najlepšie odpovedajúce KJ z hľadiska pokrytia tepelných potrieb objektu a to KJ Cento L330SE, 

KJ Cento L230SE, KJ Cento T200C s odpovedajúcimi režimami podpory čo úzko súvisí 

s prevádzkou zariadení. Následne som na vybrané KJ aplikoval ekonomický model a snažil sa o čo 

najlepšie technické a ekonomické pomery a taktiež o čo najlepšiu návratnosť počiatočných 

investícií. Za najlepší návrh pre aplikáciu do priemyselnej budovy považujem KJ Cento T200C 

(viď 6.1.3.3), ktorý je optimálny pre pokrytie tepelných nárokov daného objektu a taktiež vychádza 

s najnižšou odhadovanou dobou návratnosti počiatočných investícií a to približne 6,2 roka. Z tohto 

návrhu usudzujem, že KJ Cento T200C by mohla byť vhodným čiastočne decentralizovaným 

zdrojom el. energie a tepla pre objekt priemyselnej budovy.  
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Investičná návratnosť pre kogeračné technológie je závislá od zelených bonusov, ktoré stanovuje 

energetický regulačný ústav (ERÚ) a od výkupných cien energií na energetickom trhu. 

V súčasnosti je výška podpory KVET veľmi otázna a je predmetom rokovaní, výkupné ceny el. 

energie na energetickom trhu majú klesajúci trend. Tieto dva faktory vo veľkej miere ovplyvňujú 

vhodnosť nasadenia KJ ako energetického zdroja. Avšak v blízkej budúcnosti sa počíta so zmenou 

legislatív, ktoré by mohli značne podporiť KVET na energetickom trhu.   
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