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OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - OZE
Využití obnovitelných zdrojů energií se naše společnost věnuje již více než 15 let. První poptávky na solární fototermické panely jsme
obdrželi v roce 2005, o rok později jsme na výstavě Aquatherm prezentovali první panely a ve stejné době se rozběhly i první instalace.
Stejně tak se problematice využití obnovitelných zdrojů v podmínkách běžných domácností věnujeme na stránkách časopisu ENERGIE.
V roce 2021 jsme připravili článek o zkušenostech dvou investorů srovnatelných rodinných domů s provozováním tepelného čerpadla
a kondenzačního kotle s názvem Tepelné čerpadlo nebo kondenzační kotel? Respondenty byli servisní technik společnosti QUANTUM
Heating spol. s.r.o. pan Robert Ješko a výkonná ředitelka společnosti QUANTUM, a.s., paní Milada Matiovská. Protože oba investoři pro
ohřev vody současně provozují srovnatelné solární termické panely, požádali jsme je o další rozhovor na toto téma.

Solární termické panely pro ohřev vody v kombinaci s kondenzačním plynovým kotlem
1. Proč jste se
rozhodl využít při
přípravě teplé vody
ve vaší domácnosti
také solární termické panely? Měl
jste s nimi nějaké
předchozí zkušenosti?
Již delší dobu provádím instalace solárních
systémů s termickými panely. Na Slovensku
jsem uváděl do provozu více než 200 solárních systémů, instalovaných většinou na rodinných domech a z nich přibližně 40 jsem
osobně instaloval. Vím, jak jsou jednoduché,
účelné a spolehlivé. Zákazníci jsou spokojeni,
jejich reference jsou pozitivní. Při stavbě rodinného domu jsem proto měl osobní i zprostředkovanou zkušenost a nemusel nic řešit.
Solární systém jsem nainstaloval a věděl, že
se mi investice vrátí úsporou nižší spotřeby
zemního plynu a prodloužením životnosti kotle.

Solární panely jsou orientované přesně na jih,
jejich sklon je totožný se sklonem střechy.

2. Jakou značku, jaký počet panelů a jak velkou
akumulační nádrž jste zvolil? Odkdy solární systém využíváte?

5. Jak panely fungují v letním a jak v zimním
období? Jak využíváte nadbytek teplé vody získaný v letním období?

Mám nainstalované tři solární panely QUANTUM FKN 3000 a zásobník QUANTUM ZDV
400, jako akumulační nádrž. V nádrži jsou dva
výměníky tepla, jeden napájený ze solárních
panelů, druhý z plynového kotle QUANTUM
Q7K. Solární systém provozuji od roku 2012.

V letním období využívám přebytek teplé vody
ze solárních panelů pro ohřev vody v menším
venkovním bazénu pro děti, ve kterém je 15 m3
vody. Pokud slunce v zimním období svítí, solární panely ohřejí teplou užitkovou vodu na cca
30 °C. V podmínkách jižního Slovenska, kde
bydlím, sedm měsíců v roce připravuji teplou
užitkovou vodu slunečními paprsky.

3. Jste s volbou Vašeho řešení spokojen? Změnil byste dnes něco? Rozhodl byste se jinak?
Zvolil jsem řešení, které jsem dobře znal,
jsem s ním spokojen. Ani dnes, po deseti letech provozu, bych nic neměnil. Pro čtyřčlennou rodinu jde o optimální řešení.
4. Na jakou světovou stranu máte panely orientované?
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6. Jaké byly investiční náklady a jakou celoroční úsporu Vám panely přinášejí? Změnila se
za dobu provozu účinnost systému?
Solární systém mě stál 3 600 EUR, což je
90 000 Kč. Průměrná roční úspora za deset let provozu je 500 EUR, tedy přibližně
12 500 Kč. Za celou dobu jsem nezpozoroval

snížení účinnosti systému.
7. Jaká byla návratnost původní investice? Lišila se skutečná návratnost od plánované?
Investice do solárního systému se mi vrátila
po sedmi letech. Předpokládal jsem návratnost delší, devět až deset let.
8. Jak vysoké jsou pravidelné roční servisní
náklady na solární systém? Došlo k nějaké poruše? Musel jste nějakou část systému měnit?
Průměrné roční náklady na servis činí asi
70 EUR, tedy 1 700 Kč. Kromě pravidelné
výměny náplně solárního systému – teplonosné látky, jednou za pět let, nebylo potřeba
nic měnit.
9. Můžete shrnout Vaše zkušenosti? Pozitivní
i negativní.
Mám pouze pozitivní zkušenosti, které rád
sdílím. Solární systém je jednoduché a spolehlivé zařízení na získání energie ze slunce.
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Solární termické panely pro ohřev vody v kombinaci s elektrickým tepelným čerpadlem
1. Proč jste se
rozhodla využít při
přípravě teplé vody
ve vaší domácnosti také solární
termické panely?
Měla jste s nimi
nějaké předchozí
zkušenosti?
Společnost QUANTUM v rámci programu
Zelená úsporám dodávala solární termické
systémy pro ohřev vody na klíč, včetně administrace žádosti o dotaci, do více než 150
rodinných domů. Vyhodnocovali jsme energetické zisky a úspory nákladů na ohřev
teplé vody v některých instalacích, závěr
byl pozitivní, solární systémy uspoří ročně
až 40 % nákladů na ohřev teplé vody. Logickým krokem při instalaci našeho domácího
systému vytápění tepelným čerpadlem bylo
integrovat i systém ohřevu teplé vody pomocí fototermiky a „vypnout“ tepelné čerpadlo
v letní sezoně od dubna do října.
2. Jakou značku, jaký počet panelů a jak velkou
akumulační nádrž jste zvolila? Odkdy solární
systém využíváte?
Máme Instalovány tři vakuové solární panely SOLARFOCUS CPC, akumulační nádrž
na teplou vodu má objem 300 l a dva výměníky tepla. Solární systém běží od roku
2010.
3. Jste s volbou Vašeho řešení spokojena? Změnila byste dnes něco? Rozhodla byste se jinak?
Ano, jsem spokojená, význam ohřevu teplé vody sluncem oceňujeme v současnosti,
kdy cena elektrické energie raketově roste.
V budoucnosti je zřejmě oceníme mnohem
více, když se cena elektřiny vyšplhá na desetinásobek hodnoty z předchozích let.
4. Na jakou světovou stranu máte panely orientované?
Panely jsou orientované ideálně přímo
na jih. Protože máme nízký sklon střechy,
pro optimální oslunění jsme využili podpůrnou konstrukci.
5. Jak panely fungují v letním a jak v zimním
období? Jak využíváte nadbytek teplé vody získaný v letním období?
V letním období je nádrž s teplou vodou přes
den připravena na 50-60 °C, v zimním obdo-
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bí, při částečném slunečném počasí je teplá
užitková voda ohřátá na 30-40 °C.

8. Jak vysoké jsou pravidelné roční servisní
náklady na solární systém? Došlo k nějaké poruše? Musela jste nějakou část systému měnit?

6. Jaké byly investiční náklady a jakou celoroční úsporu Vám panely přinášejí? Změnila se
za dobu provozu účinnost systému?

Náklady na údržbu systému jsou minimální,
jednou za rok kontrolujeme tlak v expanzní nádobě a s periodou jednou za pět let
měníme solární kapalinu, což je náklad asi
8 500 Kč. Zatím nebylo potřeba nic opravovat nebo měnit.

Investice představovala částku 120.000 Kč.
Protože většinu všedního dne trávíme mimo
domov, v zaměstnání, přes den tedy teplou
vodu nevyužíváme. Úspora vzniká až s příchodem domů později odpoledne. Odhaduji,
že spoříme 40 % částky, kterou bychom zaplatili za ohřev teplé vody pouze elektřinou.
7. Jaká byla návratnost původní investice? Lišila se skutečná návratnost od plánované?
Původně jsme počítali s návratností investice 8 let, skutečnost byla kratší, investice se
vyplatila již v roce 2016, za šest let. V dnešních cenách by návratnost byla poloviční.

9. Můžete shrnout Vaše zkušenosti? Pozitivní
i negativní.
Pozitivní zkušenosti jsou založené na významné úspoře nákladů na ohřev teplé vody
a nižším opotřebení tepelného čerpadla –
půl roku je téměř mimo provoz. Negativní
zkušenosti nemám, solární panely na střeše
nepřekážejí, jsou bezhlučné a nepředstavují
žádné potenciální nebezpečí.

Investor

Robert Ješko

Lokalita

Jahodná, Slovenská republika

Vyškov, Česká republika

Nadmořská výška

115 m n. m.

250 m n. m.

Typ rodinného domu

Přízemní bungalov

Přízemní bungalov

Rok instalace / doba provozu

2012 / 10 let

2010 / 12 let

2

Milada Matiovská

Zastavěná plocha

170 m

250 m2

Dispozice

4+kk

4+kk

Počet osob

2+2

3

Počet termických panelů

3

3

Výrobce termických panelů

QUANTUM GREENONETEC FKN

QUANTUM / SOLARFOCUS CPC

Velikost akumulační nádrže

400 l

300 l

Výše investice

90 000 Kč

120 000 Kč

Roční spotřeba vody

120 m3

150 m3

Návratnost investice

7 let

6 let
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NOVÉ CENÍKY PLYNU OD ZÁŘÍ 2022
K prvnímu září 2022 naše společnost upravila všechny ceníky zemního plynu. Tento krok jsme s ohledem na vývoj
na trhu s energiemi udělat museli. Cenové navýšení jsme pečlivě propočítávali tak, aby bylo v souladu s vývojem jak
indikativní ceny, kterou pro každé čtvrtletí definuje Energetický regulační úřad, tak s vývojem komoditní ceny, která je
denně aktualizována na portálu TZB-info. Tento přístup využíváme již déle než rok a umožňuje nám nastavit ceníky tak,
aby kopírovaly trh a nepřekročily jeho průměrné ceny.
Zvyšování prodejních cen na českém trhu
však není jediný důvod, proč měníme ceníky.
Tím hlavním důvodem je udržitelné fungování
naší společnosti v pozici dodavatele zemního
plynu v nastávajícím naprosto chaotickém
a nepředvídatelném zimním období. Vzhledem
k očekávanému poklesu spotřeby zemního
plynu v budoucím období jsme u navýšených
ceníků zemního plynu nepřistoupili k navyšování záloh. Nechceme naše zákazníky a jejich
rozpočty zbytečně zatěžovat vyššími zálohami. Zálohy na zemní plyn jsou automaticky
přepočítávány při ročním vyúčtování spotřeby
a tento princip považujeme za dostatečný.
Jednotlivé případy neodpovídajících příliš vysokých nebo naopak nedostatečných záloh

budeme řešit individuálně. Množství zemního
plynu, které máme pro nadcházející zimu dlouhodobě nasmlouváno, bude i při tuhé zimě
dostatečné. Našimi dodavateli jsou velké,
mezinárodně působící společnosti. Pokud obdržíme všechny nasmlouvané dodávky, naši
zákazníci dostanou plyn, který budou potřebovat. Ve věci zajištění zemního plynu jsme
nemohli udělat víc. To, co nás může překvapit,
je například záměr státu od příštího roku uvalit
mimořádnou daň na společnosti podnikající
v energetice. V době, kdy již desítky dodavatelů energií ukončily činnost, si takové nové
daňové zatížení bez jeho promítnutí do prodejních cen představit neumíme. Stát chce zdanit
mimořádné zisky, aby získal prostředky, mimo

jiné, na ﬁnancování úsporného tarifu a zastropovaných cen. Opět jde o vynucené řešení
důsledků stávající situace bez řešení příčin
jejího vzniku.

NOVÉ CENÍKY ELEKTŘINY OD ZÁŘÍ 2022
K prvnímu září 2022 naše společnost také upravila ceník elektrické energie. Na rozdíl od zemního plynu u elektřiny
v průběhu měsíce října dojde k navýšení zálohových plateb, které budou současně kompenzovány působením úsporného
tarifu. Všichni zákazníci budou o navýšení adresně informováni. S dalšími změnami cen u elektrické energie v tomto roce
zatím nepočítáme.
Situace na trhu s elektřinou byla počátkem
září 2022 zoufalá. Přestože jsme, zatím, v domácí výrobě elektřiny soběstační, ceny na burzách dosáhly historických rekordů a překročili
hranici 1 000 EUR/MWh. Takové ceny nejsou dlouhodobě obchodovatelné, poptávka
poklesla, přestalo se obchodovat, případně
se obchodovalo jenom minimálně a ceny se
vrátily zpět k hranici 500 EUR/MWh. Výpadek
v obchodování s elektřinou trvá již delší dobu.
Obchodníci nechtějí vysoké ceny akceptovat,
protože drahý nákup nemusí být vyvážen
následným prodejem za ještě vyšší cenu.
Nakoupená elektřina nemusí být případně ani
některými většími zákazníky spotřebována,
protože jejich budoucnost je mnohdy nejistá.
Nejistota vyvolaná případnými novými lock
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downy, omezováním výroby, zavíráním podniků je příliš vysoká. V důsledku toho dochází
k odmítání přijetí nových zákazníků téměř
všemi dodavateli, v lepším případě je nabízen
pouze kontrakt na bázi spotových cen. Mnoho
odběratelů malých, středních a velkých ﬁrem
nemá na příští rok zajištěné energie. Platí to
jak u dodávek elektřiny, tak i u dodávek plynu. Ohroženy jsou velké průmyslové závody,
jejichž provozy jsou náročné na spotřebu energií, ohroženy jsou i podniky menší. Všichni
mají své zaměstnance, kteří tak mohou mít nejistotu z budoucnosti a výdělku. Všichni očekávají kroky vlády směřující ke stabilizaci situace. Nikdo jiný než vláda na národní úrovni,
a samozřejmě i na celoevropské unijní úrovni,
situaci změnit nemůže. Důležité je, aby přijaté

řešení bylo koncepční, dlouhodobě udržitelné
a aby řešilo příčiny, nejen následky.
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PREVENCE VZNIKU POHLEDÁVEK
Již delší dobu s pomocí nejrůznějších kampaní komunikujeme s našimi zákazníky nezbytnost včasných úhrad jak zálohových plateb, tak
i ročního vyúčtování spotřeby. Uvědomujeme si, že jde o upozorňování, které může být řádně platícími zákazníky vnímáno negativně jako nadbytečné. Protože však stále existují platby zákazníků,
které na účet naší společnosti přicházejí opožděně a ve výjimečných
případech nepřijdou vůbec, musíme se touto agendou podrobně,
na denní bázi zabývat. Nemůžeme si dovolit akceptovat pozdní placení nebo neplacení spotřebované energie, kterou dodáváme.
Kdyby k tomu došlo, ohrozilo by to nejen naši společnost, ale i všechny naše zákazníky, kteří platí
včas.

!

Při respektování všech zákonných nařízení jsme u zákazníků, kteří zasílají peníze po datu splatnosti a u zákazníků neplatících, přijali zrychlený režim ukončení dodávek energií.

Včasná úhrada záloh prostřednictvím SIPO
Vážení zákazníci společnosti QUANTUM, a.s., splatnost záloh u naší společnosti je v období od 15. do 17. dne v měsíci (informaci o konkrétním datu
splatnosti pro daný měsíc naleznete na svém předpisu záloh). Pokud hradíte zálohy za energie prostřednictvím SIPO, je nutné mít celkovou částku
potřebnou pro úhradu SIPO na svém účtu v 1. inkasním termínu (do 12. dne
v měsíci), jinak Vaše platba neproběhne včas a Vy se, dle patných Obchodních podmínek, vystavujete riziku předčasného ukončení dodávek energií
do Vaší domácnosti.
POZOR! Zákazníci často mylně chápou informaci, že platbu SIPO mohou zaplatit ode dne obdržení platebního dokladu do posledního dne měsíce, pro
který je doklad vystaven.
DŮLEŽITÉ! Obsahuje-li platební doklad SIPO platby, které mají stanovené splatnosti, je nutno platbu uhradit v takovém termínu, aby byly doby splatnosti
dodrženy.
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MOHOU CENY ENERGIÍ
JEŠTĚ RŮST?
Ceny energií, ale i ostatních komodit se vyvíjejí
globálně. Svět „bez hranic“, napříč propojený
obchodními aktivitami, v očekávání neustálého růstu poptávky po všem, se stává zranitelný. Zřetelná je poptávka po energiích, bez kterých si život představit neumíme. Především
ve vyspělých ekonomikách jsme na energiích
závislí. Zatímco světový průměr roční spotřeby energie jednoho člověka je 21 MWh, v Číně
tato hodnota dosahuje 30 MWh, v zemích Evropské unie 38 MWh, ve Spojených státech
amerických dokonce 78 MWh. Naproti tomu
v Asii spotřeba energií činí průměrně 19 MWh
a v Africe jen 4 MWh na člověka ročně. Závislost na energiích v případě jejího nedostatku
způsobuje strach, na energetických burzách
paniku. Současné ceny energetických komodit nejsou výsledkem technických nebo
základních faktorů a nemají nic společného
s jejich nákladovou cenou výroby a přepravy.
Současné ceny energií jsou vyšroubovány
strachem z jejich nedostatku.
Světovou cenu zemního plynu na burzách
dlouhodobě určoval asijský trh. Cena zde byla
nejvyšší, protože největší množství zemního
plynu bylo dodáváno ve formě LNG námořní
dopravou. V Evropě byla nižší, protože nadpoloviční množství do Evropy dodaného plynu
proudilo potrubím z Ruska, Norska a v menším množství i z dalších zemí. Vloni, koncem
roku, se situace změnila a evropské ceny se

energie vyrobené z čistých zdrojů, přestaly
evropské země nakupovat zemní plyn na základě dlouhodobých kontraktů a obchody se
zemním plynem začaly více probíhat na denním trhu. Klesl podíl plynu dopravovaný potrubím a vzrostl podíl dražšího plynu dodávaného
ve formě LNG. Ze stejného důvodu většina
evropských zemí začala omezovat a snižovat
spotřebu všech fosilních paliv. Začaly se, bez
adekvátní náhrady, uzavírat uhelné elektrárny
a stopku si vysloužily i jaderné elektrárny, které představují nejstabilnější zdroje pro výrobu
elektřiny. Výpadek stabilních klasických zdrojů nebyl nahrazen nestabilními zdroji z obnovitelných zdrojů. V okamžiku, kdy začala válka
na Ukrajině, došlo k dalšímu snižování toku
zemního plynu z Ruska a energetický problém
v Evropě začal eskalovat. Je paradoxní, že maximálních cen energií na burzách bylo dosaženo koncem léta, za vysokých vnějších teplot,
v teplotně nadprůměrném roce, v okamžiku,
kdy ještě nebylo potřeba vytápět a zásobníky
zemního plynu byly již slušně zaplněné.
Mohou tedy ceny energií skutečně ještě růst?
Ano, za předpokladu dalšího zvyšování paniky
nejen na energetickém trhu, ale také vlivem
konﬂiktů v celém světě. Nejsilnějším faktorem,
ovlivňujícím současné ceny energií, je množství zemního plynu, které přiteče z Ruska.
Plynu, který na jedné straně nechceme a oﬁciálně se ho zříkáme, plynu, který na straně

staly celosvětově nejvyšší a začaly ovlivňovat
ostatní světové burzy. Co se změnilo? V souladu se strategií dosažení maximálního podílu

druhé nezbytně potřebujeme a objektivně ho
nelze smysluplně nahradit jinou alternativou.
Domníváme se, že současná situace nemů-
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že vyhovovat nikomu. Změna nastat musí,
jde jen o to, kdy k ní dojde. Cena energií se
nemůže zvyšovat donekonečna. Aktuálně je
cena zemního plynu 8krát vyšší než v USA.
Cena elektrické energie je ve srovnání s USA
čtyřnásobná. Roční spotřeba energií je přitom
v USA dvojnásobná než v Evropské unii. Nejvyšší cena energií na světě v Evropské unii je
něco, co rozhodně nechceme. Je to důsledek
evropských ambicí být světovým leaderem
ve výrobě zelené energie.
Položme si výše uvedenou otázku ještě jednou a pokusme se najít příznivější odpověď:
Mohou tedy ceny energií opravdu ještě růst?
Ne, za předpokladu plynulého zásobování zemním plynem tak, jak tomu bylo dříve.
Dosažení stabilních dodávek odstraní strach
z nedostatku, nervozitu a paniku na burzách
a cena energií, minimálně elektřiny a zemního
plynu poklesne pod současnou úroveň. Jestli
se sníží o 10 %, 25 % nebo 50 %, to dnes
nikdo s jistotou neodhadne. Není objektivní
důvod, abychom měli v Evropě nejvyšší ceny
energií na světě. Energetických komodit je dostatek. Neměli bychom si však příliš vybírat
a měli bychom využívat ty dostupné, které
mají vybudovanou kapacitně dostatečnou
a léty používáním osvědčenou a spolehlivou
infrastrukturu. Zemní plyn k nim rozhodně
patří. Zdrojů zemního plynu máme dost i v Evropě. V Nizozemí jsou tradiční, dříve využívaná
ložiska. Po celé Evropě jsou lokality vhodné
k těžbě břidlicového plynu. Ve Spojených státech amerických nejvíce se rozšiřující těžba
frakováním však v Evropě zastánce nenašla.
Důsledek současných extrémně vysokých
cen se se zpožděním projeví i u spotřebitelů.
I za aktuální ceny probíhají obchody v nezanedbatelných objemech. Obchodují se všechny
produkty. Denní, měsíční, kvartální i roční.
Na nizozemské burze aktuálně se zemním
plynem nejvíce obchodují nejdražší měsíční
produkty na měsíce říjen 2022 až leden 2023
s cenami přes 300 EUR/MWh. Ten, kdo musí
kupovat, nákupní cenu promítne do svých prodejů. Důsledky bohužel pocítíme všichni.
Předchozí odpovědi na otázku, zda mohou
ceny energií ještě růst, vycházely z tržních
principů. Administrativním a vynuceným zastropováním lze snížit jakékoliv ceny. Otázkou
je, na jak dlouho a za jakou cenu. To nám ukáže až budoucnost.
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MĚLI BYCHOM SE NAUČIT ŠETŘIT...
Šetřit musíme, nic jiného nám nezbývá, je
to přirozené. S výjimkou posledních let, charakteristických spotřebním způsobem života,
tomu tak bylo vždy. Poslední velká světové
recese, iniciovaná americkou hypoteční krizí
v roce 2007, významně ovlivnila pokles hrubého domácího produktu všech vyspělých
ekonomik. Snaha se z recese proinvestovat,
vedla k masivnímu tištění peněz. Růst HDP
byl zaklínadlem, které určovalo směr vývoje. Pokud HDP rostlo, bylo vše v pořádku,
s rostoucím HDP rostla životní úroveň. Všichni byli spokojeni, investice podpořily rozvoj
obnovitelných zdrojů. S jídlem roste chuť
a vznikly projekty, jako je náhrada vozidel
se spalovacími motory elektromobily. Nyní
se zdá, že peníze „došly“. Obecně je peněz
na trhu dost, chybí ale státům, které si zvykly
štědře rozdávat. Dotují se výstavby nových
obnovitelných zdrojů, dotují se projekty elektromobility, požadovány jsou dotace na drahé
energie. Je paradoxní, že výstavba a provoz
velkých obnovitelných zdrojů energií začíná
být bez dotací rentabilní až při současných
astronomických cenách elektrické energie.
Tento stav jsme však nechtěli. Je dlouhodobě neudržitelný, proto je přirozené šetřit.
S energiemi, s palivy, se vším, co je drahé.
Rozumně uvažující člověk nečeká na nařízení úředníka, který mu řekne, co má dělat. Rozumně uvažující člověk k takovému
názoru dospěje sám. Od druhého čtvrtletí
pozorujeme snižující se spotřebu zemního
plynu u našich zákazníků. Protože data spotřeby dlouhodobě pečlivě sledujeme, i při
zohlednění letošního teplejšího počasí, je
snížení spotřeby zřetelné. Je to pochopitelné, nikdo nechce zbytečně platit a snaží se
přirozeným způsobem najít úspory. Podle
celostátních statistik činí meziroční snížení
spotřeby zemního plynu za 1. pololetí 15 %.
Je zajímavé, že spotřeba dražší elektrické
energie ve stejném období o několik procent
vzrostla. Je zřejmé, že technicky se lze bez
zemního plynu obejít náhradou za jiný zdroj.
Bez elektrické energie se však neobejdeme,
každodenně ji potřebujeme k práci i životu.
Snižovat spotřebu elektrické energie jde obtížněji, než snižovat spotřebu zemního plynu.
Pokud chceme snížit potenciální riziko nedostatku energie, rozhodně bychom se neměli
zbavovat zemního plynu jako zdroje. Fixace
na elektrickou energii, jako na jediný zdroj,
může všem přinést významné problémy.
quantumas.cz
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Roční spotřeba elektrické energie v České republice v loňském roce dosáhla hodnoty 74
TWh, spotřeba plynu byla nejvyšší od roku
2005 a dosáhla hodnoty 101 TWh. Je vcelku
jedno, jak byl zemní plyn spotřebován, jaké
množství spotřebovaly domácnosti, průmyslové podniky a jaké množství zemního plynu
bylo využito na výrobu elektrické energie.
Podstatné je, že spotřeba zemního plynu byla
o 36 % vyšší. Při snížení části spotřeby zemního plynu se logicky část z tohoto
množství přesune do spotřeby
elektrické energie. Pokud výroba
elektrické energie vloni činila 85
TWh, znamenalo to, že domácí výroba byla o 15 % vyšší
než domácí spotřeba. Přestože jsme byli ve výrobě elektrické
energie soběstační, cena dodávané elektřiny vytrvale rostla. Soběstačnost
ve zdrojích elektřiny však skončila. Podle
publikované zprávy provozovatele distribučních sítí ČEPS od roku 2023 máme ve výrobě elektřiny trvalý deﬁcit. Drahou elektřinu
budeme muset dovážet. Závislost na dovozu
zemního plynu z Ruska je tvrdě kritizována.
Nahradíme ji novou závislostí na dovozu
elektřiny ze zemí, kde jí mohou mít také
nedostatek. Co to asi udělá s cenou?
Doporučujeme se na elektřinu, jako
na jediný zdroj, rozhodně nespoléhat.
Zvýšená poptávka po odběru elektrické
energie může způsobit lokální
výpadky distribučních

sítí. Vždy je dobré mít více záložních zdrojů.
Elektrocentrály a propanbutanové láhve, dříve používané na kempování, se budou hodit.
Rušit přípojku zemního plynu, v období před
nadcházející zimou, nám připadá nezodpovědné.
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VLÁDNÍ PODPORA – ÚSPORNÝ TARIF
A ZASTROPOVANÉ CENY
Diskuze o očekávaném úsporném tarifu, který zachrání spotřebitele před vysokými cenami energií, běží již půl roku. Úsporný
tarif a zastropované ceny energií jsou témata, která rezonují médii a logicky zajímají každého spotřebitele. Představitelé
vlády opakovaně tvrdí, že nenechají spotřebitele energií padnout. Spotřebitelé jsou proto oprávněně zvědavi, co vláda vymyslí
a jaký dopad to bude mít.
Porovnáním těchto cen v jednotlivých zemích
získáme zajímavé informace.

Koncem srpna byl schválen vládní návrh
takzvaného úsporného tarifu, jehož dopad
bude zřetelný ve vyúčtování energií od měsíce října 2022. Počátkem září vláda rozhodla
o zastropování cen zemního plynu a elektrické
energie od počátku příštího roku.
O úsporný tarif nejde, to je jen slovní hříčka.
Jde o kombinaci příspěvku státu na úhradu
nákladů na elektřinu a o odpuštění poplatku
za obnovitelné zdroje. Stát do konce roku
2023 odpustí poplatek 599 Kč na každou
MWh elektřiny, který léta s cílem podporovat obnovitelné zdroje vybíral. Příspěvek
státu bude v letošním roce poskytnut pouze
u elektrické energie. V příštím roce úsporný
tarif pravděpodobně plošně využitý nebude,
protože dojde k zastropování cen zemního plynu ve výši 3 000 Kč/MWh a elektřiny ve výši
6 000 Kč/MWh, obojí včetně DPH. Bez daně
z přidané hodnoty tedy zákazníci kategorie
Domácnost a také zákazníci veřejného sektoru (municipalita, nemocnice, školy…) budou
za komoditu zemní plyn platit maximálně
2 500 Kč/MWh a za elektřinu maximálně
5 000 Kč/MWh.
8 | QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV
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Státní podpora formou úsporného tarifu
a zastropovaných cen řeší důsledek mylné
koncepce energetiky postavené právě na obnovitelných zdrojích. Je to řešení, které není
udržitelné. Stát nemůže dlouhodobě dotovat vysoké ceny energií z prostředků, které
od spotřebitelů formou daní vybírá. Dlouhodobě deﬁcitní rozpočet státu nemůže poskytnout
účinnou podporu. Ani úsporný tarif, ani zastropované ceny neřeší příčiny, které současné
situaci předcházely. Pokud nebudou například
u zemního plynu uzavírány dlouhodobé kontrakty a nebude ho na trhu dostatek, tak jako
tomu bylo dříve, nemůže dojít k podstatné
změně směrem k nižším cenám. Dlouhodobé
kontrakty nebyly u většiny evropských států
obnovovány, protože převládal názor, že plyn
v budoucnosti nebude potřebný a obejdeme
se bez něj. Skutečnost je však jiná.
Evropská komise se čtvrtletní periodou publikuje report o vývoji evropského trhu s elektřinou a zemním plynem. Reporty obsahují
i maloobchodní ceny komodit elektřiny a zemního plynu, včetně všech poplatků a daní, které v jednotlivých zemích Evropské unie platí
koncoví zákazníci, kterými jsou domácnosti.

Nejnižší ceny elektřiny a plynu v Evropské
unii mají dle reportu Evropské komise za první čtvrtletí 2022 v Maďarsku, cena elektřiny
i zemního plynu je dva a půlkrát nižší než
u nás. Poměr ceny elektřiny a zemního plynu
dosahuje v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku přibližně trojnásobku,
zatímco v Německu, Velké Británii a Belgii
dosáhl čtyřnásobku a ve Španělsku dokonce
pětinásobku. V České republice se pohybujeme s cenou elektřiny na 80 % a s cenou
zemního plynu na 77 % průměrné ceny všech
zemí Evropské unie. Porovnáním uvedených
cen s cenami z reportu za třetí čtvrtletí 2021
vyplývá, že průměrná cena elektřiny ve všech
zemích Evropské unie se za půl roku zvýšila
o 26 %, u zemního plynu o 42 %. Nejvyšší navýšení ceny elektřiny za posledních šest měsíců má Řecko (+116 %), Španělsko (+78 %)
a Itálie (+76%). Jsou to paradoxně země, které mají ze všech zemí Evropské unie nejlepší
podmínky pro využívání obnovitelných zdrojů.
V České republice se cena elektřiny navýšila
o 29 %. Nejvyšší navýšení ceny plynu za posledních šest měsíců má Belgie (+89 %), Itálie
(+64 %) a Německo (+43 %). V České republice se cena plynu navýšila o 32 %. Naopak
v Maďarsku, v jediné zemi Evropské unie,
došlo během posledního půl roku ke snížení
cen elektřiny a zemního plynu. Přes všechny
související negativní vlivy jsou celkové dopady na spotřebitele u nás zatím menší, než je
průměr všech zemí Evropské unie.
Pokud budeme nadále následovat politiku
orientace výhradně na obnovitelné zdroje,
budou se naše ceny energií stále více přibližovat k evropskému průměru. Je zřejmé, že
ani úsporný tarif, ani zastropované ceny, řešící důsledky současné situace, ji dlouhodobě
vyřešit nemohou. Dilema vlády, jak tento stav
řešit, proto nekončí.
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CENY PLYNU - MAPA EVROPY

Cena plynu v Eurocentech / kWh (včetně všech daní a poplatků)

CENY ELEKTŘINY - MAPA EVROPY

Cena elektřiny v Eurocentech / kWh (včetně všech daní a poplatků)

BEZ ENERGIÍ BUDE ZIMA
Rychlost, s jakou před nastávající topnou sezonou pracují někteří politici,
je nevídaná. Dne 20. 7. 2022 vyšla na webu Evropské unie tisková zpráva, že Evropská komise navrhuje opatření ke snížení poptávky po zemním plynu o 15 %. O šest dní později na témže webu vyšla tisková zpráva,
že členské státy se dobrovolně zavázaly tento návrh přijmout. O další dva
týdny později již byl publikován návrh vyhlášky Ministerstva průmyslu
a obchodu České republiky, zaměřený na snížení spotřeby zemního plynu
a ostatních fosilních paliv, předkládaný ministrem Jozefem Síkelou.
Zajímavé je, že závazek snížit spotřebu zemního plynu o 15 % oproti
předchozímu období byl v době publikování návrhu vyhlášky v podstatě
již splněn. Jen za prvních 5 měsíců tohoto roku byla spotřeba zemního plynu meziročně o 19 % nižší, po očištění od vlivů počasí byla nižší
o 11%. Podle veřejných informací za pololetí již úspora očištěná o vlivy
počasí přesáhla požadovaných 15 %.
Návrh vyhlášky nereguluje pouze objekty vytápěné zemním plynem,
ale i ostatními fosilními palivy. V příloze návrhu vyhlášky jsou uvedeny
požadované vnitřní teploty např. v obývacích místnostech a kancelářích
18 °C, tepleji může být v koupelnách a školních učebnách 19 °C. Vyhlášquantumas.cz
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ka je platná pro objekty dálkově vytápěné, nejde tedy o rodinné domy
s vlastním zdrojem vytápění. Týká se však všech typů škol, zdravotnictví,
veřejných prostor a podobně. Vyhláška řeší to, co v Německu ve větších městech již půl roku funguje. Omezení dodávek tepla, teplé vody,
uzavření a omezení provozů plaveckých bazénů a jiných objektů s větší
spotřebou tepla.
Pokud bude návrh v předkládané podobě schválen a v praxi využíván,
nižší spotřeba plynu může mít své negativní důsledky. V bytových domech se nižší spotřeba zemního plynu zřejmě promítne do vyšší spotřeby elektrické energie. Tam, kde bude zima, spotřebitelé logicky využijí
elektrické přímotopy, což při vyšší ceně elektřiny oproti plynu více zatíží
jejich rodinný rozpočet. V zimních podmínkách může zvýšená spotřeba
elektřiny způsobit přetížení distribuční sítě.
Prostory s významně sníženou teplotou nebudou provozovány. Vzroste
nemocnost dětí i dospělých, více bude opět využívána forma distančního
vyučování a home ofﬁce. V zájmu udržení přijatelné teploty se přestane
větrat. V podstatě se vrátíme zpět do doby covidové, navíc nám bude
zima.
QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV | 9
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SOLÁRNÍ TERMICKÉ PANELY QUANTUM
Ideální řešení k ohřevu teplé
p vodyy v domácnosti nebo Vaší společnosti.
p
Ušetřete s námi energii.
g

CH
STAVU VŠESYSTÉMU
E
S
Í
N
T
E
L
KOMP
RNÍHO
DODÁVÁMEKOMPONENT SOLÁ
HLAVNÍCH

BENEFITY NAŠEHO ŘEŠENÍ
nabízíme návrh přímo na míru Vašeho domu
využití Vašeho stávajícího otopného systému
rychlá návratnost investice
plynový kondenzační kotel QUANTUM
efektivní solární stanice TACOSOL
spirála výměníku ohřevu plynem
expanzní nádoba pro TUV QUANTUM
spirála výměníku ohřevu solárními panely
nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody QUANTUM
UM
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NASTÁVÁ OBDOBÍ,
KTERÉ JSME
DOSUD NEZAŽILI

V roce 2021 na podzim jsme poprvé obsáhle
informovali o rostoucích cenách energií a souvisejících tématech. Byl to krok do neznáma,
protože dopady rostoucích cen do našich ceníků a stejně tak opatřeních k zamezení růstu
pohledávek nebyly a nejsou populární témata,
která se lehce píší a se zájmem čtou. Neměli
jsme jinou volbu, protože jsme Vás, naše zákazníky, chtěli otevřeně informovat o vývoji
situace a o opatřeních, která chystáme. V té
době ceny energií již šest měsíců vytrvale
rostly a tento růst bohužel neskončil dodnes.

Před rokem jsme si vůbec nedokázali představit, kam situace dospěje a jak se vyhrotí.
Nemáme radost z toho, že naše předpoklady
kontinuálního růstu cen energií a související
dopady do ekonomiky naší země a rozpočtů
všech domácností, podložené četnými analýzami, makroekonomickými i globálními, se
potvrdily.
Před rokem publikovaný graf vývoje ceny
zemního plynu na denním trhu končil na hodnotě 90 EUR/MWh. Koncem srpna, kdy

vzniká třetí
vydání QUANTUM
časopisu,
cena přesáhla
300 EUR/MWh.
Cena se
zvedla více než trojnásobně. Před rokem cena elektrické
energie na pražské burze PXE u ročního produktu činila 85 EUR/MWh, nyní
dosáhla výše téměř 1 000 EUR/MWh.
EUR/MW
Cena se navýšila
navýšil více než dvanáctinásobně. Meziroční růst spotřebitelských cen
před rokem činil 4 %, nyní přesáhl 17 %.
Inﬂace se zvýšila více než čtyřnásobně.
Zatímco dopady aktuálních cen energií
na burzách se spotřebitelům v ročních
vyúčtováních promítají postupně se zpožděním, výši inﬂace všichni pociťujeme
bezprostředně.
Tento úvod nemá být pouhou statistikou
čísel, chceme jen doložit, kam situace
dospěla a jak je závažná. Musíme ji řešit
i my. V následujících článcích se těmto
tématům věnujeme podrobněji. Co lze
obecně vyjádřit, je skutečnost, že jako
dodavatel energií jsme s Vámi. Bez Vás,
našich zákazníků, bychom nemohli existovat. Pokud musíme měnit ceníky, tato
změna je vynucená, a nové ceny jsou
a budou nastavené tak, aby naše ceny
patřily k podprůměrným na trhu. Četnost
změn jsme stanovili tak, aby průběžně
kopírovaly změny na trhu. Neposkytujeme ﬁxaci ceny, protože nechceme
naše zákazníky vystavit nebezpečí „nárazu do zdi“ nové, násobně vyšší ceny
po skončení ﬁxace.
Všechny nás čeká složité období zimy
2022/23. Nikdo neumí přesně odhadnout další vývoj. Víme však, že to bude
zima v podmínkách, které jsme dosud neprožili. Víme také, že děláme a budeme
dělat vše pro to, abychom tuto zimu jako
dodavatel úspěšně přečkali se všemi našimi zákazníky, které máme dnes.
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Elektrická energie a vše, co s ní souvisí, zaměstnává nejenom politiky a novináře, ale jako uživatele a plátce nás všechny.

S růstem životní úrovněě
se obklopujeme
obk
bkllopuje desítkami denně
bk
používaných elektrických přísstrojů. Elektrospotřebiče
nalezneme v kuchyni, kanceláři,
garáži.
Bez nich se
g
neobejdeme v práci ani doma. Používáme
jje při sportu, zábavě
i odpočinku. Všechny elektrické přístroje spotřebovávají elektrickou
energii, kterou musíme zaplatit. V souvislosti s dnešními cenami je
optimální používání elektrospotřebičů tématem k přemýšlení. S rostoucím počtem elektrospotřebičů roste i riziko jejich poruch a následných
škod jak na zdraví, tak i na majetku. Částky to mohou být i mnohem
vyšší než ty, které platíme za spotřebovanou energii. Odstraňování
následků požárů, vzniklých elektrospotřebiči, bývá navíc značně problematické. Protože toto téma považujeme za důležité, požádali jsme
o stanovisko odborníka z Ředitelství hasičského záchranného sboru
v Jihlavě, kapitánna Raddka Šimka, který působí jako vyšeetřovaatel poožárů.

1. V souučassné doběě sppoleččnosstí rezonnují vyssokéé
cenyy ennerggií, z nicchž je neejvyššší cenaa eleektřřiny..
Můžžetee nám
m přřipom
mennout obeecnéé zássadyy sprráv-ného užžívánní ellektrosppotřeebiččů z hleddiskka jejjichh
optiimállníhoo proovozzu, a tím
m i optim
málnní výýše spo-třebby?
Elektrická energie se týká nás všech, je součástí našeho života. Těžko si dokážeme představit dílnu, autodílnu nebo zdravotnictví bez
spotřebičů využívajících elektrickou energii.
Využívání elektřiny je značně speciﬁcké, závisí na konkrétním odběrateli. Většina odběratelů se bez elektrické energie neobejde, jen
velmi málo odběratelů dokáže svoji spotřebu
omezit na minimum. Vysoké ceny energií
však v současnosti trápí úplně všechny.
Je naprostým standardem používat desítky
spotřebičů. Lednice, pračky, myčky, sušičky,
ale i spotřebiče malé, jako jsou kávovary,
rychlovarné konvice, rádia, osvětlovací tělesa, ventilátory, elektrické ohřívače, nabíječky
mobilních telefonů a podobně. Málokdo z nás
ví, kolik elektrospotřebičů doma má a jakou
mají spotřebu. Správné používání elektrospotřebičů znamená je instalovat, používat
a udržovat dle požadavků či návodu výrobce.
Zní to jednoduše, ale je to důležité. Málokdo
si přečte návod k používání. Většinou postupujeme podle vlastních zkušeností, znalostí
nebo toho, co jsme slyšeli nebo si myslíme,
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že je správné. Elektrospotřebiče často necháváme připojené v nabíječce, nebo v pohotovostním režimu. Odpověď, zda je odpojovat,
nebo neodpojovat, není jednoznačná. Záleží
na mnoha faktorech, především na tom, k jakému účelu je daný spotřebič určen. Jsou spotřebiče, které musí být připojeny k elektrické
síti 24 hodin denně. Naproti tomu v domácnostech můžeme běžně používané spotřebiče
bez problémů po jejich použití odpojit. Ovlivňují nás naše zvyky, potřeby a pohodlnost.
Pohotovostní režim elektrického spotřebiče
vytváří dva problémy. Prvním je jeho neustálá
spotřeba elektrické energie, která může dosahovat 10 až 15 % jeho celkové spotřeby.
Druhý se týká hasičské problematiky. Pokud
daný spotřebič není připojen k elektrické
energii, nemůže u něj dojít k žádné elektrické
závadě, poruše či přetížení. Spotřebič v pohotovostním režimu vždy představuje potenciální nebezpečí technické závady, která může
být spojená se vznikem požáru. Pokud však
budeme každodenně opakovaně vytahovat a opět zastrkávat připojovací
kolík do zásuvky, není to pro ni
samotnou úplně optimální. V problematických místech dochází
ke vzniku tzv. svodových proudů
či obloukových poruch. Příčinou
může být například přílišné působení slunečního světla, nesprávné

navrtání, mechanické namáhání PVC izolace
nebo poškození hlodavci. Elektrickým kabelům škodí i přejíždění např. kolečkovou židlí, přivření do dveří nebo to, že je na kabelu
postavená skříňka. Mezi další velice častou
příčinu patří např. přehřáté či namáhané elektrické kabely, vadné elektrické spotřebiče
nebo uvolněné spoje a kontakty. Důležité je
vědět, že vznik poruchy může být náhlý nebo
se může utvářet několik desítek měsíců, čímž
vzniká skryté nebezpečí pro osoby v daném
prostředí, členy domácnosti, pracovníky v kancelářích, ubytované v hotelech a podobně.
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3. V poosleddní době jssou velm
mi popuulárnní ellektrokkolobběžkky a eleektrrokolla. Jakéé je nebbezppečí
vzniiku požááru při nabííjeníí těcchto elekktroospottřebičůů? Jakéé býývají výšše škodd? Na co si dáávat
pozoor a co rozhhodnně neděělat??

2. Jakéé mohou býtt důssledky nespprávnnéhoo poouží-váníí eleektroospootřebičůů?
Jakýkoliv elektrický spotřebič, pokud je používán nesprávně, může být za určitých okolností velmi nebezpečný. K úrazu elektrickým
proudem nedochází pouze ve velkých průmyslových podnicích, ale i v domácnostech
nebo kancelářích, kde je běžné napětí 230
až 400 V. Záměrem není uživatele a spotřebitele strašit a rozhodně nechci konstatovat,
že elektrické spotřebiče, prodávané v běžné
obchodní síti, jsou nebezpečné. Než začneme
elektrospotřebič používat, vždy ho musíme
zkontrolovat, zda je kompletní a nepoškozený. Do spotřebiče nikdy nezasahujeme, neodstraňujeme kryty a záslepky. V žádném případě se nedotýkáme jeho živých částí. Častým
problémem je přinášení vlastních elektrospotřebičů na pracoviště bez vědomí zaměstnavatele. Nelze zapomínat na nebezpečí spojené
s připojením elektrospotřebičů do elektrické
sítě. Jde o prodlužovací šňůry s více zásuvkovými výstupy. Zaznamenal jsem prodlužovací
šňůry, které majitel zakoupil v hobby marketu
a připojil do nich pračku, lednici a další energeticky náročné spotřebiče. Elektrický CYKY
kabel byl přitom tvořen vodiči s průměrem
menším jak 1 mm2. Za souslovím „správného
používání elektrospotřebičů“ si můžeme představit následující pravidla:
Čtení návodů
U spotřebiče by měly být vždy přiloženy
český návod, záruční list a značka CE, která
značí shodu s legislativou EU, v návodu jsme
vždy upozorněni na nebezpečí, provozní podmínky, chyby, poruchy a podobně.
Nepřetěžování spotřebičů
Většina prodlužovacích šňůr je určena pro
quantumas.cz
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proud 10 A. Pokud na uvedenou šňůru připojíme fritovací hrnec a kávovar, může při
současném zapnutí obou přístrojů dojít k nadměrnému ohřevu prodlužovací šňůry a následnému požáru. Velkým problémem je hliníková
elektroinstalace ve starší bytové zástavbě.
Hliník je známý svou vlastností se vymačkávat, ve spojích dochází ke špatnému kontaktu
a vzniku přechodového odporu, a může tak
dojít i k požáru zásuvky v panelovém bytě,
do které není připojen žádný spotřebič.
Nezakrývání spotřebičů
U tepelných spotřebičů, jako jsou přímotopy,
ohřívače, vařiče či vysoušeče vlasů, je důležitý volný a přirozený odvod tepla. Pokud
z nějakého důvodu zamezíme přirozenému
odvodu tepla, dochází k požáru velice brzy.
K požáru může dojít i v případě, kdy není
spotřebič zakrytý, ale nachází se v těsné
blízkosti textilií.

Pokud se podívám do statistiky, tak za běžný
kalendářní rok v Kraji Vysočina vznikne přibližně 140 požárů, které se týkají dopravních
prostředků. V pomyslném seznamu jsou zahrnuty osobní i nákladní auta, motorky, lesní
a zemědělská technika. Pokud se zaměřím
na elektrokoloběžky a elektrokola, tak bych
počet požárů spočítal na prstech jedné ruky.
Daleko větší nebezpečí představují jejich dopravní nehody a úrazy osob jedoucích na nich.
Z hlediska požárů je největší nebezpečí elektrokol a elektrokoloběžek spojeno s masivním rozšiřováním mezi veřejnost. Uživatelé
tyto spotřebiče nabíjejí z domácí elektrické
sítě v chodbě nebo případně přímo v pokoji
bytové jednotky. Nechci strašit, ale dalo by
se to přirovnat k časované bombě. Patrně každý z nás již nějaké video na internetu viděl.
Nikdy nevíme, kdy se nabíjecí cyklus stane
pro koloběžku tím posledním. Samotný požár
tohoto dopravního prostředku není ve srovnání s tím, co může následně způsobit, až tak
závažný. S naprostou vážností mohu konstatovat, že při hoření např. koloběžky by došlo
k postupnému vznícení veškerého hořlavého
materiálu v bezprostředním okolí. Předcházet problémům

Spotřebiče nenecháváme bez dozoru
V běžném životě častý případ – zapnutá
pračka, sušička, myčka nádobí, nebo vaření
pokrmů v době, kdy uživatel není doma. Nelze se spoléhat na spotřebiče, které umožňují
programování času jejich funkce.
Spotřebiče chráníme před stykem s vodou
Naprostá většina elektrospotřebičů není určena pro kontakt s vodou.
Udržování spotřebičů v čistotě
Vrstva prachu nebo nečistot na spotřebiči
brání v jeho chlazení a způsobuje přehřívání.
Typickým příkladem jsou prachem a nečistotami zanesené zadní stěny lednice či televize
nebo fritézy, u které dochází k zatékání oleje
do vnitřních částí.

v souvislosti s poznáním potenciálních problémů s akumulátorem není vůbec snadné,
protože akumulátor je většinou umístěn pod
nějakým krytem nebo dokonce je i součástí
spotřebiče. Dané spotřebiče bereme zcela
automaticky a zde bych uvedl přirovnání jako
s mobilním telefonem. Pokud klesne kapacita
baterie, tak dáme spotřebič jednoduše nabít
a další věci již neřešíme. Největší nebezpečí
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dle mého názoru představuje ponechávání
elektrokoloběžek, elektrokol, ale i dalších
elektrospotřebičů, které nabíjíme z elektrické
sítě, bez našeho dozoru.
4. V poosleddní doběě see takké na našicch silniccíchh
pohybujje stálee vícce elekttrom
mobiilů, na trhuu see
nabídkaa elektrom
mobilů rozššiřujje. Jakká jsouu
specciﬁkka provoozovvání elekktromobbilů,, z hlediiskaa
prevvencce vznikku požáárů?? Jaak specciﬁckké jsouu
důsledkky a jakk prrobleemaatickýý jee Vááš přřípaadnýý
zásaah u poožárůů eleektrromoobilůů? Jak předdcháázett
vzniiku požáárů elekktromobbilů??
Souhlasím, že elektromobilita stále a stále
narůstá. Já osobně nemám s elektromobilem
vůbec žádnou zkušenost. Nemám ani zkušenost s jejich nabíjením, kdy nabíjení probíhá
v určitých fázích. Na jasné a průkazné zkušenosti si musíme ještě počkat. V současnosti
jsou témata zásahu u dopravní nehody nebo
požáru elektromobilu hodně konzultována.
Jsou navrhována a připravována různá řešení. Zároveň se snažíme sbírat zkušenosti i ze
zahraničních zásahů. Výrobci elektromobilů
nabízejí spolupráci, zkušenosti a pořádají různé semináře nebo se přímo podílejí při šetření
příčiny vzniku požáru. U Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina proběhla cvičení,
kdy si hasiči zkoušeli různé možnosti, jak
pracovat s tímto typem vozidla. Zkoušelo se
i naložení automobilu do kontejneru, který byl
následně zcela zalit vodou. Z každého cvičení vždy vzejdou nějaké poznatky, které jsou
dále rozvíjeny a budou následně zapracovány
i do praxe.
5. Vytrvvalý růst ceen ennerggií zppůsoobil booom v in-stallacícch footovvoltaaickýých pannelů.. Neepocchybuje-me, že vyuužíváání obnoviteelnýých zdroojů enerrgiee
a innstaalacee footovvoltaaickýých panelůů naa stře-chách rodinnnýcch domů je cessta spráávnýým smě-rem
m. Právěě prroto je důleežitéé jeejichh beezpeečnéé
provvozoovánní. Mátee něějakoou zkuššenoost s jejjichh
špattnouu innstallací,, neespráávnýým provvozoovánním,,
vzniikem
m poožárůů, přípaadněě zássaheem a oddstraaňo-váníím důsledkůů taakovvého požžáru?
Pokud přeskočím část, kde musí každý žadatel splnit dané podmínky pro instalaci fotovoltaických panelů, tak mohu zmínit zkušenosti
v souvislosti s požárem. Dle běžně dostupných dat byly ve větší míře v České republice
zaznamenány fotovoltaické elektrárny v roce
2008. Následně mezi roky 2011 a 2013 byl
nárůst opravdu masivní. V současné chvíli se
bavíme o čísle cca 30 000 ks fotovoltaických
elektráren v České republice. Můžu konstatovat, že fotovoltaická elektrárna je, co do podstaty, elektrické zařízení, které vždy přináší
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určité bezpečnostní riziko. Pro samotné hasiče je velmi důležitá informace, že bude jejich
zásah probíhat v místech, kde je instalována
fotovoltaická elektrárna. Fotovoltaická elektrárna začíná u fotovoltaických / solárních
panelů, které jsou instalovány na volných
prostranstvích nebo na střechách budov. Pro
hasiče představují značné nebezpečí především z důvodu úrazu elektrického proudu,
pokud by byla použita k hašení voda. Další
nebezpečí je spojeno s jejich umístěním, kdy
samotným požárem může být zasažena i pod
nimi umístěná střešní krytina. Požár může
vzniknout i opačně, od střechy se přenese
na fotovoltaické panely. Fotovoltaické panely
jsou jako celek hořlavé. Za fotovoltaickými
panely následuje soustava komponent, kterými proudí elektrická energie, vyprodukovaná
panely. Z praxe plyne, že zařízení, kterým prochází elektrický proud, může být zdrojem rizika požáru. Zde největší nebezpečí představují
měniče a následně i akumulátory. Pro akumulátor se obvykle chybně používá označení
baterie. Rozdíl mezi baterií a akumulátorem
je v možnosti dobíjení. Na rozdíl od baterie
můžeme akumulátor dobíjet. Jako konkrétní
případy mohu uvést problémy se špatným
napojením konektorů, mechanickým přetěžováním svorek, nedostatečným odizolováním
kabelových přípojů a také i nedostatečným
utažením a upevněním svorkovnic a šroubových spojů. Do značné míry svoji roli dále hraje chybný návrh celého systému, chyby při
instalaci a v neposlední řadě i možná vada
výrobku.

Nezbývá, než souhlasit, bez elektrické energie a elektrospotřebičů se určitě neobejdeme.
Každý z nás je může a určitě i používá různě na základě svých potřeb. Doporučil bych
dodržovat všechna preventivní opatření zmíněná v předchozích otázkách. V souvislosti
s tísňovou linkou bych zmínil, že fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít tísňovou
komunikaci. Dříve byl používaný termín linka
tísňového volání. Když budete potřebovat vytočit tísňovou linku, tak můžete použít výše
uvedené číslo 150, které je přímo vyhrazeno
pro Hasičský záchranný sbor ČR nebo můžete
použít i číslo 112, které představuje jednotné
číslo evropského tísňového volání – opět se
dovoláte na Hasičský záchranný sbor ČR.

6. Bez elekktriccké eneergiee a elektroospootřebbičůů
se neoobejddeme, jsou sooučásstí naššeho živvotaa
a svvým
m zppůsoobem
m měříttkem
m jehho kvallity. Coo
bystte dopooručiil naašim
m čteenářřům a záákazzníkkům,,
aby v souviislossti s nim
mi nemuuselii vyttáčeet tíssňo-vou linkku Hasiččskéého záchrannnéhho sboruu 1550?

quantumas.cz
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høívaèe vody!
Atmosférické ohøívaèe
Heslo dnení doby je  úspora
energie. Chcete-li nalézt nejlepí
øeení pro Vás, zavolejte nám. Nic
nás nepotìí víc, ne kdy Vám
energii opravdu pomùeme uetøit.

Kondenzaèní ohøívaèe

601 578 219
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ohøívejte s námi vodu levnìji
03.10.2022 15:40:27

NoveBytyRousinov.cz

722 110 322

79 900,- Kè/m
s DPH
2

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMÙ
V ROUSÍNOVÌ, LOKALITA  NAD KOLOU
-

dostupné moderní bydlení v klidné lokalitì - na dosah pøírodì
vekerý komfort obèanské vybavenosti
pohodlné parkování
promylené øeení stavby
krátká dojezdová vzdálenost do Brna
rychlé napojení na dálnici D1
bezkonkurenèní cena

DEVELOPER (Bytové domy Rousínov, s.r.o.)
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PRODEJCE (QUANTUM, a.s.)

GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL (MORAVOSTAV Brno, a.s.)
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