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České možnosti

• Tři zásadní oblasti, které mohou začít snižovat závislost na Rusku okamžitě (s 

postupným náběhem):

• Úspora 1,8 miliard kubíků pomocí renovace budov. Především díky zateplování, výměně 

oken, instalace rekuperací a optimalizací zdrojů tepla 

• Náhrada 1,3 miliardy kubíků produkcí biometanu

• Dalších energii dodají solární a větrné elektrárny, kterou mohou vyrobit až 17 terawatthodin 

čisté elektřiny



100% domácí zdroje energie



Solární Česko

Výkon cca 2,2 GW, podíl 3 % spotřeby

Rychlý růst do roku 2010, pak de facto 
stopka rozvoje

Možnosti růstu 12-14 GW do roku 2030, 
výhledově až 39 GW

Současná vlna: rodinné domy, je třeba 
otevřít i pro bytové domy a komunitní 
energetiky

Pro energetickou nezávislost ČR 
potřebujeme také velké parky 
(brownfieldy, agrivoltaika) = příležitost 
pro společné investice měst a obcí s 
cílem získat levnou energii pro občany 
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Solární pohoda

Pokud si domácnost pořídí na svůj 
dům 5 kW solární elektrárnu, 
pomůže ročně ušetřit 4,5 tuny uhlí a 
cca 5 tun oxidu uhličitého

Investice se vrátí od 6 let

Časem může připojit dobíjení 
elektromobilu nebo teplené 
čerpadlo



Negawatty – energie, kterou 
nemusíme vyrobit

Obrovský potenciál má renovace budov: 
zateplení, výměna oken, instalace rekuperace, 
výměna zdroje vytápění

Zateplený dům lze doplnit místními obnovitelnými 
zdroji: solární panely na střeše domu, solární 
kolektory pro ohřev vody, tepelné čerpadlo, kotel 
na biomasu

Rozdíl nákladů ve výdajích za energii může být 
zateplený vs. nezateplený dům až 50 tisíc korun 
za rok

Renovovat lze bytové i rodinné domy

Panelák upravený do pasivního standardu 
spotřebuje až o 90 % méně energie

Pokud by vláda renovovala všechny své budovy, 
ušetří státní rozpočet 500 milionů korun za rok











Poradenství





Řešení

www.zkrotimeenergie.cz



Renovace budov
V závislosti na typu renovace může domácnost ušetřit mezi 8 % až 40 % 
spotřeby energie; komplexní renovace budovy pak přináší úsporu až 80 %

zateplení obvodových stěn představuje druhý nejefektivnější způsob, kterým 
lze ušetřit za vytápění domácnosti. V závislosti na jejich ploše totiž můžete 
dosáhnout 30 – 40% úspory tepla na spotřebě energie

výměna oken a dveří může náklady na vytápění snížit až o 15%

zateplení střechy vám může přinést úspory za energie až 20 %

Investice do zateplení se vyplatí nejvíce v případě, že použijete 22 - 28 cm tlustý 
izolant. 

Pro představu: zateplení 8 cm vs 24 cm hovoří ve prospěch silnější vrstvy, která 
sníží účet až o polovoinu



Zelená energie budovám
Kotel na biomasu

dům s tepelnou ztrátou 10 kW, který využívá elektrokotel s roční 
spotřebou 17 400 kWh a jeho finančními náklady se pohybují ve 
výši 170 108 Kč

Pokud by rodina vyměnila způsob vytápění a přešla na kotel na 
dřevní pelety se spotřebu 3 805 kg dřevních pelet, rodinný 
rozpočet by to vyšlo na 53 267 Kč

Předpokládaná cena nového automatického peletového kotle i s 
příslušenstvím je odhadována na 200-250 tisíc včetně DPH

Foto: ceska-peleta.cz



Zelená energie budovám
Solární elektrárna

Instalace jednofázové solární elektrárny bez baterie o výkonu 3,6 
kWp, která vyrobí elektřinu pro okamžité využití v domácnosti vás 
bude stát přibližně 180 tisíc korun

Takto nastavená elektrárna vyprodukuje celkem 3,5 MWh/rok. Při 
ceně 7 Kč/kWh a vaší spotřebě 2 MWh můžete zpět do sítě odeslat 
1,5 MWh za cenu 3 Kč/kWh 

Z tohoto výpočtu vyplývá, že ušetříte zhruba 18,5 tis. Kč za rok. A 
návratnost vložených prostředků tedy bude necelých 10 let

Foto: pixabay



Děkuji
za pozornost!


