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Rok 2009 byl v oblasti energetických úspor ovlivněn především otevřením pro-
gramu Zelená úsporám. Rozjezd tohoto programu znamenal významné zvýšení 
zájmu majitelů rodinných domů, bytových družstev i dalších investorů o pro-
blematiku úspor energií v obytných budovách. EkoWATT připravil pro Zele-
nou úsporám texty pro publikace „Komplexní rekonstrukce bytových domů“ a 
„Využití tepelných čerpadel v rodinných domech“ a poskytoval odborné pora-
denství zájemcům o realizaci projektů.

Celý rok zároveň v EkoWATTu pokračovaly intenzivní práce na výzkumném 
projektu VaV „Komplexní rekonstrukce panelových domů“. Získané výsledky 
publikujeme a aktivně šíříme především mezi majiteli panelových domů, tedy 
mezi potenciálními realizátory úsporných opatření – bytovými družstvy, spole-
čenství vlastníků, městy a obcemi. Vydali jsme speciální infolist s touto tématiku 
a realizovali projekt panelovedomy.cz – webový portál, zaměřený na tuto pro-
blematiku. Oblast rekonstrukcí panelových domů považujeme za významnou, 
a proto v příštím roce plánujeme další rozvoj tohoto portálu a koncepční 
osvětovou činnost týkající se této problematiky.  

Také v oblasti využívání obnovitelných zdrojů došlo k významnému posunu 
a nárůstu zájmu investorů, a to jak ze strany drobných investorů, tak ze strany 
velkých podnikatelů a nekomerční sféry – především  měst a obcí. V EkoWATTu 
jsme realizovali řadu seminářů zaměřených zejména na ekonomiku výstavby 
fotovoltaických elektráren. Pro Ministerstvo životního prostředí jsme připravili 
texty několika osvětových publikací určených zejména úředníkům státní sprá-
vy i samosprávy. Od poloviny roku zároveň zajišťujeme pro MŽP rozsáhlý 
projekt vzdělávání úředníků státní správy v oblasti OZE – odborné semináře 
pokrývající postupně celé území ČR.
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tel: 266 710 247
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O EkoWATTu
POSLÁNÍ A CÍLE EkoWATTu

EKOWATT JE PŘEDNÍ ČESKÁ PORADENSKÁ A AUDITORSKÁ SPOLEČNOST, 
KTERÁ BYLA ZALOŽENA V PROSINCI ROKU 1990 JAKO NEVLÁDNÍ A NEZISKO-
VÁ ORGANIZACE. S OHLEDEM NA SVÉ POSLÁNÍ, KTERÝM JE PODPORA EFEK-
TIVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, 
SE EKOWATT NEŘÍDÍ KOMERČNÍMI ZÁJMY, ALE UDRŽUJE SI NEZÁVISLOST 
A NESTRANNOST, KTERÁ JE PRO JEHO ČINNOST NEZBYTNÝM PŘEDPOKLADEM.

Posláním EkoWATTu je podporovat účinné a ekologicky šetrné využívání energe-
tických zdrojů. Poskytujeme kvalitní a nezávislé poradenství. Pomáháme klientům 
k lepšímu a efektivnímu rozhodování. Chceme být spolehlivým poradenským part-
nerem. Inovujeme – děláme věci, které ještě nejsou.

K naplnění svého poslání se EkoWATT věnuje zejména těmto aktivitám:

Poradenství a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta zaměřená na účinné
a ekologicky šetrné využívání energií

Informační a publikační činnost

Expertní podpora projektů energetických úspor a obnovitelných zdrojů 
energie

Příprava energetických expertiz, koncepcí, auditů, studií a analýz vztahů 
mezi energetikou, ekonomikou a životním prostředím

Výzkum a vývoj v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů 
energie.

EkoWATT je kolektivním členem v následujících odborných a zájmových orga-
nizací:

Asociace energetických auditorů 
Síť Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) MPO ČR
Oborová platforma organizací působících v oblasti životního prostředí 
Jihočeská síť Ekologických poraden KRASEC. V rámci sítě se podílí na přípravách 
akcí pro veřejnost a zejména poradenství pro občany a instituce.

V roce 1996 EkoWATT obdržel cenu The Sasakawa Peace Foundation Environmen-
tal Award za projekt Ekologizace a optimalizace energetického hospodářství obce 
Boží Dar.

Od roku 1996 EkoWATT poskytuje bezplatné energetické poradenství v rámci sítě 
Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), podporované 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, a provozuje poradenské středisko EKIS v Pra-
ze a v Českých Budějovicích. Je také provozovatelem specializovaného energetické-
ho portálu www.energetika.cz.

Od konce roku 2007 sídlí EkoWATT v nových prostorách v areálu Štrasburk, Švábky 2, 
Praha 8. V roce 2008 došlo k významnému rozšíření EkoWATTu, zejména o odborníky 
v oblasti nízkoenergetické výstavby budov a dynamického modelování energetické 
bilance budov. 

Od února 2008 začala fungovat pobočka EkoWATTu v Liberci.

V roce 2009 byl EkoWATT zařazen do sítě Ekologických poraden programu Zelená 
úsporám (středisko Praha, České Budějovice a Liberec).

Pobočky EkoWATTu fungují v Praze (hlavní kancelář) a dále v Českých Budějovicích 
a v Liberci.

EkoWATT o. s. v roce 2006 založil původ-
ně dceřinou společnost EkoWATT CZ s. r. o.
Tato společnost převzala část aktivit 
EkoWATTu o. s., a to především služ-
by realizované formou zakázky. V této 
oblastipřímým nástupcem sdružení 
EkoWATT a využívá tak veškeré jeho 
know-how, odborné zkušenosti a záze-
mí. Neziskové a výzkumné projekty jsou 
nadále náplní činnosti sdružení EkoWATT.

Vizí EkoWATTu je energetická sobě-
stačnost budov, obcí, měst a regionů, 
a také výrobních provozů a dalších 
energetických systémů. Soběstač-
nost energetických služeb musí 
být v budoucnosti trvale udržitelná
a každému dostupná. Naše vize je na 
současnou dobu sice odvážná, nicmé-
ně do budoucna perspektivní a jediná 
možná.
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INFORMAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ A PUBLIKAČNÍ
ČINNOST

EKOWATT SE V RÁMCI SVÉHO POSLÁNÍ DLOUHODOBĚ VĚNUJE VZDĚLÁVÁNÍ, 
VÝCHOVĚ A OSVĚTĚ ZAMĚŘENÉ NA ÚČINNÉ A EKOLOGICKY ŠETRNÉ VYUŽÍ-
VÁNÍ ENERGIÍ. ORGANIZUJEME PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE A PREZENTACE PRO 
VEŘEJNOU SPRÁVU, ODBORNÍKY A PROFESNÍ SKUPINY (STAVEBNÍKY, ARCHI-
TEKTY APOD.), ŠKOLY I PRO LAICKOU VEŘEJNOST. VÝZNAMNĚ SE VĚNUJE-
ME PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI – ODBORNÍCI PŮSOBÍCÍ V EKOWATTU PUBLIKUJÍ 
V ODBORNÝCH I OBECNÝCH PERIODIKÁCH A JSOU AUTORY CELÉ ŘADY 
ODBORNÝCH I POPULÁRNĚ NAUČNÝCH KNIH A PUBLIKACÍ.

ENERGETICKÁ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘE-
DISKA (EKIS)
Od roku 1996 je EkoWATT součástí sítě Energetických konzultačních a infor-
mačních středisek (EKIS) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ve dvou svých 
střediscích – v Praze a v Českých Budějovicích poskytuje bezplatně poradenské 
služby pro veřejnost celkem 9 akreditovaných odborných konzultantů. Zájem fyzic-
kých osob, obcí i podnikatelů o konzultace v rámci EKIS je velký a je v současné době
na hranici kapacit obou středisek.

V roce 2009 poskytlo poradenské středisko EkoWATT EKIS Praha celkem 173 osob-
ních konzultací v celkovém rozsahu 241 hodin a 206 e-mailových konzultací v roz-
sahu 164 hodin, celkem tedy 379 konzultací v rozsahu 405,5 hodin a desítky telefo-
nických konzultací.

Středisko České Budějovice poskytlo 307 osobních konzultací v délce 299 hodin 
a 166 e-mailových konzultací v rozsahu 149 hodin a desítky telefonických konzulta-
cí. Celkem tedy 473 konzultací v celkovém rozsahu 448 hodin.
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PORADENSKÁ ČINNOST NA VÝSTAVÁCH A VELETR-
ZÍCH
V roce 2009 se EkoWATT zúčastnil několika výstav a veletrhů, zaměřených na využi-
tí OZE a úspory energie ve stavebnictví (leden - Střechy Praha, Výstaviště Holešo-
vice, únor - Moderní vytápění, PVA Letňany, listopad – Aquatherm, PVA Letňany).
Na těchto výstavách poskytoval bezplatné poradenství a konzultace pro odborníky 
a širokou veřejnost a zajišťova     l distribuci informačních materiálů v oblasti úspor 
energie, nízkoenergetického stavění a rekonstrukcí budov a obnovitelných zdrojů 
energie. Odborníci EkoWATTu zároveň přednášeli na seminářích v rámci doprovod-
ného programu jednotlivých výstav.

OSVĚTOVÉ  AKCE A PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

Zelený den
16. 5. 2009
Praha – park Kavčí hory, pořadatel 
Agora CE. Konzultace a krátká před-
náška na téma Úspory energie
v domácnosti.

Ecoworld
22. -24. 5. 2009
Praha – Veletržní palác. Poradenský 
stánek společně s Ligou energetických 
alternativ, poskytování konzultací
k programu Zelená úsporám a ekolo-
gicky šetrnému stavění.

Ekofestival
3. 6. 2009
Praha, nám. Míru. Pořadatel Zelený 
kruh. Konzultace a poradenství k úspo-
rám energie, obnovitelným zdrojům
a programu Zelená úsporám. 

Den pro obnovitelné zdroje energie
11. 6. 2009
České Budějovice. Seminář „Foto-
voltaická elektrárna v rodinném dom-
ku“, přednáška na téma: postup, tech-
nická řešení, ekonomika, předpisy. 
Přednášel Ing. Karel Srdečný.

Biodožínky
13. 9. 2009.
Nenačovice u Berouna, pořadatel 
Country life. Konzultace a poradenství 
k ekologicky šetrnému stavění, rekon-
strukcím budov v nízkoenergetickém 
standardu a obnovitelným zdrojům 
energie.

PŘEHLED AKTIVIT A PROJEKTŮ
REALIZOVANÝCH V ROCE 2009
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
INFORMAČNÍ LISTY NA TÉMA VYUŽITÍ OBNO-
VITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A EFEKTIVNÍ  
VYUŽITÍ ENERGIE

EKOWATT VYDÁVÁ SÉRII INFOLISTŮ, ZAMĚŘENÝCH NA ÚSPORY ENER-
GIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE. LETÁKY OBSAHUJÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O MOŽNOSTECH ENERGETICKÝCH ÚSPOR, PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH 
PODMÍNKÁCH INSTALACE OZE, VHODNÝCH ZPŮSOBECH JEJICH APLIKACE, 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍCH A INFOR-
MACE O SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVĚ. TEXT JE ILUSTROVÁN FOTOGRAFIEMI, 
MAPKAMI A  DOPLNĚN TECHNICKÝMI SCHÉMATY.  

Letáky jsou určeny nejširší veřejnosti. Distribuují se zejména na odborných výsta-
vách, veletrzích, na seminářích a dalších akcích pro veřejnost, a také prostřednic-
tvím středisek EKIS, informačních center, škol a Ekologických poraden.

Infolisty jsou zpracovány v rámci Státního programu na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie - program EFEKT, MPO ČR. 
V současné době Ekowatt distribuuje tyto infolisty:

ENERGIE SLUNCE - SLUNEČNÍ TEPLO, OHŘEV VODY A VZDUCHU

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY

ENERGIE VĚTRU

ENERGIE VODY

ENERGIE BIOMASY

ENERGIE PROSTŘEDÍ

GEOTERMÁLNÍ ENERGIE, TEPELNÁ ČERPADLA

ZÁSADY VÝSTAVBY NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

ZÁSADY VÝSTAVBY PASIVNÍCH DOMŮ

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ V RODINNÝCH DOMECH

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

ENERGETICKY ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ A SPOTŘEBIČE V DOMÁCNOSTI

KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV – PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI. 

PUBLIKACE VYDANÉ o. s. EkoWATT V ROCE 2009
Energetická náročnost budov
  -  základní pojmy a platná legislativa
 Lenka Hudcová a kol. 

Příručka je určená především pracovníkům stavebních 
úřadů a dalším pracovníkům státní správy, kteří s touto 
problematikou přicházejí do styku. Vysvětluje pojmy, 
se kterými se tito pracovníci ve své praxi setkávají: prů-
kaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek 
budovy, energetický audit, optimalizační studie, výpo-
čty tepelných ztrát  budovy a potřeba tepla, termovizní 
měření. Objasňuje využití jednotlivých průkazů a stu-
dií a princip jejich výpočtu.
Publikace byla zpracována za fi nanční podpory Stát-
ního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 – část A - Program EFEKT, MPO ČR.
Vydal EkoWATT, Praha 2009, 44 stran, ISBN: 978-80-87333-03-7.

Fotovoltaika v budovách
  -  dosavadní zkušenosti pro budoucí rozvoj
 Karel Srdečný

Publikace shrnuje a vyhodnocuje data a zkušenosti 
z provozu fotovoltaik instalovaných na veřejných 
budovách v ČR v posledních letech, zejména na budo-
vách vysokých škol a universit. Několikaleté zkušenosti 
z provozu byly využity pro validaci výpočetních mode-
lů potřebných pro investory, kteří chtějí instalovat 
obdobná zařízení na střechách budov.
Vydání publikace bylo  fi nančně podpořeno v granto-
vém řízení MŽP.
Vydal EkoWATT, Praha 2009, 40 stran,
 ISBN: 978-80-87333-04-4.
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Rekonstrukce panelových domů 
v nízkoenergetickém standardu

Infolist pro majitele a správce panelových domů
Kvalitně rekonstruovaný panelový dům často v řadě 
parametrů předčí nové bytové domy stavěné develo-
perskými fi rmami. Dostatečně zateplený panelový dům
má výrazně nižší energetickou náročnost než samostatně sto-
jící, byť i nové, rodinné domy. Inf  ormace o zásadách kvalitní 
rekonstrukce panelových domů shrnuje vydaný infolist.

Publikace byla zpracována za fi nanční podpory Státního pro-
gramu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdro-
jů energie pro rok 2009 – část A - Program EFEKT, MPO ČR.
Vydal EkoWATT, Praha 2009.

Tepelná čerpadla
Karel Srdečný, Jan Truxa

Publikace určená zejména drobným investorům, majitelům rodinných domů i sta-
vebním inženýrům. Zabývá se principem získávání tepelné energie v tepelném 
čerpadle, konstrukčním provedením, připojením čerpadla na tepelný systém, eko-
nomikou provozu a vlivem provozu čerpadla na životní prostředí. 
Vydal  EkoWATT, Praha 2009, 71 stran, ISBN: 978-80-87333-02-0.

Fotovoltaika – elektrická energie ze slunce
Karel Murtinger, Jiří Beranovský, Milan Tomeš

Kniha zaměřená na praktické problémy, poskytuje rady a inspirace pro ty, kdo chtějí 
fotovoltaický systém instalovat. Popisuje konstrukci článků, jak fungují, jejich vývoj 
a využití, systémy pro výrobu elektřiny a ekonomiku provozu fotovoltaických zaří-
zení. 
Vydal EkoWATT, Praha 2009, 93 stran, ISBN: 978-80-87333-01-03.

PUBLIKACE ZPRACOVANÉ o. s. EkoWATT, VYDANÉ JINÝMI 
VYDAVATELI

Obnovitelné zdroje energie – Přehled druhů a technologií
Karel Srdečný, Jaroslav Knápek

Publikace je určená úředníkům státní správy – především stavebním úřadům 

a odborům životního prostředí. Podává stručný přehled a popis jednotlivých 
technologií OZE - větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, využívání pevné bio-
masy, bioplynové stanice, geotermální energie, solárně-termické kolektory, 
fotovoltaické panely, tekutá biopaliva a aktuální stav jejich využití v ČR. V úvo-
du popisuje potenciál obnovitelných zdrojů energie, možnosti využití, sociální 
a ekonomické přínosy využívání OZE a příklady instalací. U každé technologie pak 
uvádí její základní popis, ekonomiku instalace, výši a návratnost investice, energe-
tickou bilanci, přínosy, případně potenciální vlivy na životní prostředí, zkušenosti
ze zahraničí, odkazy na literaturu.
Vvydalo MŽP ČR, Praha 2009, 32 stran, náklad 3 000 výtisků.

Obnovitelné zdroje energie – ekonomika a možnosti podpory
Karel Srdečný, Jaroslav Knápek, Jiří Beranovský, Jitka Klinkerová

Publikace je určená úředníkům státní správy – především 
stavebním úřadům a odborům životního prostředí. Popi-
suje ekonomiku jednotlivých obnovitelných zdrojů ener-
gie využívaných v ČR a přehled možností podpor a dotací. 
Obsahuje základní informace o investičních nákladech, 
provozních nákladech, energetickém a fi nančním zisku, 
ekonomické návratnosti investice a typické způsoby fi nan-
cování jednotlivých projektů.
Vvydalo MŽP ČR, Praha 2009, 24 stran, náklad 3 000 výtisků.

Obnovitelné zdroje energie – Příklady dobré praxe
Jitka Klinkerová, Karel Srdečný a kol. 

Publikace je určená úředníkům státní správy a samosprá-
vy. Publikace poskytuje podrobné informace o projektech 
dobré praxe instalací obnovitelných zdrojů. Zahrnuje 
všechny technologie na využití obnovitelných zdrojů 
energie, primárně provozovaných obcemi a neziskovými 
subjekty v České republice. Vysvětluje, jak mohou být jed-
notlivé technologie aplikovány v praxi, z jakých zdrojů byly 
fi nancovány, jaké mají přínosy pro obce, kdo je provozuje 
atp.
Vydalo MŽP ČR, Praha 2009, 36 stran, náklad 3 000 výtisků.
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Sada letáků o jednotlivých druzích obnovitelných zdrojů energie
Sada letáků popisujících jednotlivé druhy OZE: větr-
né elektrárny, malé vodní elektrárny, využívání pevné 
biomasy, bioplynové stanice, tekutá biopaliva solárně-
termické kolektory, fotovoltaické panely, geotermální 
energie.
Vydalo MŽP ČR, Praha 2009, 8 skládaček, 4  str.  A4, náklad 
10 000 výtisků.

Jak na… Využití tepelných čerpadel
Karel Srdečný

Příručka pro žadatele v programu Zelená úsporám. Přehled druhů tepelných čerpa-
del, postup při plánování a realizaci.
Vydalo MŽP ČR, Praha 2009, 12 stran.

Jak na… Komplexní rekonstrukce bytových domů
Karel Srdečný

Příručka pro žadatele v programu Zelená úsporám. Popis problematiky ve vztahu 
k programu Zelená úsporám, postup při plánování a realizaci, postup při výběru 
dodavatele, vliv na životní prostředí.
Vydalo MŽP ČR, Praha 2009, 12 stran.

SEMINÁŘE POŘÁDANÉ o. s. EkoWATT

Semináře:  „Chcete si postavit fotovoltaickou elektrárnu“
Seminář byl určený investorům – zájemcům o stavbu fotovoltaické elektrárny, a to 
jak velkým investorům, tak investorům z oblasti veřejného sektoru – obcím, vlast-
níkům bytových domů či majitelům rodinných domů. Seminář objasňuje postup 
výstavby fotovoltaického zařízení, ekonomiku projektu a související legislativu 
a předpisy. 

Celkem proběhlo 7 seminářů,  kterých se zúčastnilo celkem přes 300 účastníků. 
Semináře proběhly v Praze 30. 1. , 17. 2. , 26. 3. , 28. 5. , 10. 9. a 5. 11. 2009 a v Českých 
Budějovicích 23. 4. 2009.

Cyklus seminářů „Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování“
Cyklus seminářů připravovaných na zakázku pro MŽP. Semináře byly určené úřední-
kům státní správy a samosprávy – především stavebním úřadům a odborům život-
ního prostředí. Semináře probíhaly postupně po celé republice jejich cílem bylo 
zvýšení odborných znalostí odpovědných osob v oblasti technologií obnovitel-
ných zdrojů a jejich povolovacího procesu. Školení byla zajišťována certifi kovanými 
lektory, jak interními, tak externími.

V roce 2009 proběhlo prvních 6 seminářů v Táboře, Benešově, Brandýse nad Labem, 
Pelhřimově, Strakonicích a Zlíně. Celkem bude proškoleno minimálně 1350 úředníků.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
V rámci projektu „Inovativní formy vzdělávání pedagogů a žáků středních škol
v oblasti Energie, úspory a alternativní zdroje“ podpořeného Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy v Programu na podporu činnosti NNO působících

v oblasti regionálního školství v roce 2009 přednášel Karel Murtinger na IX. Peda-
gogické konferenci Středočeského kraje Výchova a vzdělání pro život ve Vlašimi 
pedagogům středních škol a víceletých gymnázií na téma Obnovitelné zdroje 
energie a Úspory energie v budovách. Zde si učitelé s lektorem EkoWATTu vyzkou-
šeli zpracovat energetický „miniaudit“ školy, v rámci kterého hledali hlavní zdroje 
plýtvání energií a navrhovali úsporná opatření ve školní budově. Dále se seznámili 
s principy nízkoenergetického stavění budov a s možnostmi využití obnovitelných 
zdrojů energie. 

EKOWATT V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU DÁLE REALIZOVAL PŘEDNÁŠKY PRO STŘED-
NÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA NA TÉMA ENERGIE A ÚSPORY ENERGIE. PŘEDNÁŠ-
KY A SEMINÁŘE JSOU URČENÉ VYŠŠÍM ROČNÍKŮM STŘEDNÍCH ŠKOL A JSOU ZAMĚ-
ŘENÉ NA TÉMA ENERGIE OBECNĚ, I NA KONKRÉTNÍ FORMY ENERGETICKÝCH ÚSPOR 
A VYUŽITÍ OZE. PRO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STAVEBNÍ PŘIPRAVIL EKOWATT 
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY ZAMĚŘENÉ NA PRINCIPY VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ NÍZKOENER-
GETICKÝCH DOMŮ. TYTO PŘEDNÁŠKY PROBĚHLY NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE 
STAVEBNÍ J. GOČÁRA V PRAZE A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE STAVEBNÍ DUŠNÍ.
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PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE S ÚČASTÍ EkoWATTu
Odborníci z EkoWATTu přednášeli na desítkách seminářů a konferencí 
po celé republice

termín téma příspěvku akce
28. I Decentralizovaná energetika Decentralizovaná energetika 

– seminář, Moravský Kras

30. I Ekonomika pasivního domu Výstava Střechy Praha

11. II Průkaz energetické náročnosti 
budovy

Konference Nové trendy ve 
stavebnictví, Brno

25. II Průkaz energetické náročnosti 
budovy

Odborný seminář pro projektanty, 
Č. Budějovice

11. III Ekodomy Seminář pro veřejnost, Strakonice

6. VI Zelená úsporám Odborný seminář pro Ekoporadce, 
Č. Budějovice

10. VI Zelená úsporám Seminář pro veřejnost, Borovany

11. VI Fotovoltaika v rodinném domku Seminář pro veřejnost, Č. 
Budějovice

9. IX Verifi kace modelů
fotovoltaických elektráren

Konference Nové zdroje elektrické 
energie, Býkovice

13. X Zelená úsporám Seminář pro veřejnost, Slavonice

4. XI Zelená úsporám Seminář pro veřejnost, Temelín

12. XI Zelená úsporám Seminář pro veřejnost, Týn nad 
Vltavou

AKCE REALIZOVANÉ ZA SPOLUÚČASTI EkoWATT o. s.
Konference Šetrné budovy 2009 (26. 3. 2009)
Cílem konference bylo vzájemné sdílení know-how a zkušeností v oblasti environ-
mentálně šetrných staveb, architektonické, technické a sociální aspekty Ekologicky 
šetrných budov,  ekonomické aspekty Ekologicky šetrných budov a představení 
projektu Rady šetrných budov (Czech Green Bulding Council). 

Konferenci uspořádal pod záštitou organizace British Council tým, jenž tvořili 
za EkoWATT Petr Vogel a Petr Kotek a dále Mgr. Jakub Holovský a Ing. Tomáš Klie-
gr, kteří se zapojili do iniciativy Challenge Europe za snížení emisí CO2.  Další akti-
vitou této iniciativy bylo spuštění internetových stránek www.setrnebudovy.cz
a www.energysim.eu.
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Ustavení  České rady pro šetrné budovy  (15.9.2009)
EkoWATT se stal jedním z iniciátorů a zakládajícím členem České rady pro šetrné 
budovy, která byla založena 15.9.2009. Cílem sdružení je především vzdělávání 
profesionálů i široké veřejnosti v oblasti environmentálně šetrného stavění a vývoj 
certifi kace pro komplexní hodnocení budov. Rada chce spolupracovat se světovou 
sítí World Green Building Council, která sdružuje obdobně smýšlející organizace 
po celém světě. Slavnostní založení proběhlo v nově otevřené Národní technické 
knihovně, která se řadí k nejmladším šetrným budovám v ČR. 

Encyklopedie Green Buildings – Šetrné budovy 
Webová encyklopedie www.setrnebudovy.cz. laickou  i odbornou formou infor-
muje o Ekologicky šetrných stavbách spolu s aspekty ekonomiky, energetické 
účinnosti a uživatelského komfortu. Cílem projektu Šetrnébudovy.cz je překoná-
vat informační bariéry, které přetrvávají o těchto stavbách ve veřejnosti, ale též 
v odborné sféře, a přispět k rozšíření kvalitních staveb v ČR. Tvůrci projektu jsou za 
EkoWATT Petr Vogel a Petr Kotek a dále Jakub Holovský. 

Informační web se od současných projektů odlišuje zejména svojí komplexností 
v pohledu na celou problematiku, v přístupnosti běžnému člověku a též ve své 
nestrannosti. Projekt přispěje ke zvýšení informovanosti o výhodách šetrných 
staveb a tím i zvýšení poptávky po výstavbě a rekonstrukcích budov k šetrnému 
standardu. 

Web byl slavnostně spuštěn 23. června s doprovodným programem o zelené 
architektuře, integrovaném plánování budov a vyhlášením soutěže pro mladé nad-
šence. 

Projekt je součástí vítězných realizací celoevropské iniciativy za ochranu klimatu 
a snížení emisí CO2 pod názvem Challenge Europe pod British Council. 
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VÝZKUM A VÝVOJ
EkoWATT SE SOUSTŘEDÍ NA VÝZKUMNÉ PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA SNIŽO-
VÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A NA PODPORU ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ. 
VĚNUJEME SE VÝVOJI NOVÝCH METOD, METODIK A NÁSTROJŮ PRO HODNO-
CENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VÝTĚŽNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. 
DLOUHODOBĚ SE ZAMĚŘUJEME TAKÉ NA VÝVOJ SPECIALIZOVANÉHO SOFT-
WARU PRO ENERGETIKU A PRAKTICKÝCH VÝPOČETNÍCH NÁSTROJŮ PRO 
ODBORNOU I LAICKOU VEŘEJNOST.

WEBOVÝ PORTÁL panelovedomy.ekowatt.cz
Webový portál je určen pro analýzu energeticky a fi nančně úsporných opat-
ření panelového domu. Družstevníci a vlastníci bytových jednotek si mohou 
jednoduše vypočítat a pro svůj konkrétní objekt určit možnosti jednotlivých 
úprav vnějších konstrukcí, systémů větrání, výměnu zdroje tepla, opatření 
na přípravě teplé vody a v neposlední řadě též možnosti instalace obnovitel-
ných a alternativních zdrojů energie.

Výpočetní nástroj umožňuje fi nanční analýzu investice, následné splatnosti a pro-
vozu objektu po jednotlivých aplikovaných opatření. Kromě těchto kritérií může 
uživatel zkoumat energetické parametry pro účely udělení dotace (např. z progra-
mu Zelená úsporám) či kritéria dopadu provozu budovy na životní prostředí.

Uživatel, který chce na tomto portálu analyzovat současný stav panelového domu 
a dále simulovat budoucí chování domu dle aplikovaných opatřeních, prochází 
jednotlivými zadávacími kroky přes lokalitu, interaktivní zadání geometrie objektu 
až k výpočtu současné spotřeby energie domu. Od tohoto kroku lze pak následně 
zadávat jednotlivá úsporná opatření, vzájemně tato opatření kombinovat a zkou-
mat budoucí možné úspory objektu. Finálně lze jednotlivé kroky analýzy přehled-
ně uložit či vytisknout do souhrnného dokumentu, který může uživatel použít pro 
argumentaci při zasedáních družstva panelového domu. Jednotlivé objekty zadané 
uživateli se taktéž automaticky ukládají do databáze objektů. Databáze slouží pro 
uživatele k porovnání energetických spotřeb a dosažených úspor s jinými objekty.

Mimo samotný výpočetní nástroj zde naleznete také mnoho rešeršních článků 
k problematice.

Projekt byl realizován v roce 2009 a fi nančně podpořen v grantovém řízení MŽP.

VAV „KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH
 DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU“
Grantový projekt VaV SP/3G5/221/07 „Komplexní rekonstrukce panelových domů
v nízkoenergetickém standardu“ pokračoval i v r. 2009. Cílem projektu je naleze-
ní způsobu komplexní modernizace panelových budov, který umožní dosáhnout 
snížení produkce systémových emisí CO2 spojených s jejich provozem o více než 
50 %.

Toho lze dosáhnout efektivním uplatněním takových úsporných opatření pro 
snižování energetické náročnosti panelových budov, která nejsou v současné době 
aplikována z technologických nebo ekonomických důvodů, ale lze předpokládat,
že v nedaleké budoucnosti budou běžně používána. Zásadním rozdílem oproti 
současnému stavu běžných rekonstrukcí panelových domů je koncepce integrova-
ného řešení, která umožní rekonstrukci objektu do nízkoenergetického standardu. 
Výzkum se zabývá následujícími čtyřmi kategoriemi úsporných opatření, kterými 
lze tohoto cíle dosáhnout: tepelně technickými vlastnostmi konstrukcí, větráním, 
které zároveň zajistí stálou kvalitu vnitřního prostředí v budově, výrobou tepla pro 
vytápění a ohřev vody a možností využití obnovitelných zdrojů energie. Výzkum 
respektuje ekonomický pohled investora na straně jedné a environmentální a stra-
tegický pohled státu na straně druhé. 

PROJEKT fotovoltaika.ekowatt.cz
Na konci roku 2009 byly spuštěny nové internetové stránky fotovoltaika.ekowatt.cz.  
Zájem drobných i velkých investorů o fotovoltaické elektrárny (FVE) rychle roste, 
ale zkušeností s jejich provozem v ČR je stále poměrně málo. Cílem tohoto projektu 
je využít několikaletých zkušeností z provozu FVE instalovaných na veřejných budo-
vách v ČR v posledních letech, zejména na budovách vysokých škol a universit, a to 
především k validaci výpočetních modelů používaných pro návrh elektráren. 
Projekt byl fi nančně podpořen v grantovém řízení MŽP.

KATALOG FIREM PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI OBNOVI-
TELNÝCH ZDROJŮ A ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Nový on-line Katalog fi rem v oboru úspory energie a obnovitelné zdroje energie 
jsme zveřejnili koncem roku 2009. Katalog obsahuje podrobné tematické kategorie, 
které zájemcům umožní rychle vyhledat dodavatele potřebného zařízení či řešení. 
Katalog fi rem patří k nejnavštěvovanějším stránkám webu EkoWATTu. Vyhledáván 
je především zájemci, kteří hledají konkrétní řešení v oblasti úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů a dodavatele tohoto řešení. 
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ODBORNÉ ČLÁNKY, STUDIE A PŘEDNÁŠKY - PŘEHLED
Beranovský, J., (2009): Manažerské rozhodování a investiční strategie. Odborný semi-
nář „Energie na farmě a aktuální informace o výzvě Programu rozvoje venkova“,
6. – 7. ledna 2009, VOŠZa a SZaŠ, Mělník. Prezentace a sborník.

Beranovský, J., (2009): Manažerské rozhodování a investiční strategie. Odborný semi-
nář „Energie a doprava v zahradnictví Aktuální informace o výzvě Programu rozvoje 
venkova“ 17. února 2009, VOŠZa a SZaŠ, Mělník. Prezentace a sborník.

Beranovský, J., (2009): Survey on RES potential in CZ. Module 7 – General Legal
and Economical Frameworks in the Czech Republic of the MSc Program ”Renewable 
Energy in Central and Eastern Europe”, Fourth Edition 2008–2010 Bruck, February 
19th, 2009. Prezentation.

Srdečný, K., Antonín, J., Beranovský, J., Škorpil, J., Dvorský, E. (2009): Fotovoltaické 
panely na panelových domech. Fotovoltaické fórum 2009. Sborník abstraktů a před-
nášek z fotovoltaické konference konané 14. a 15. dubna 2009 v Plzni. Czech Nature 
Energy a.s., Plzeň. ISBN 978-80-254-4296-8. Prezentace a sborník.

Macholda, F., Kotek, P., Vogel, P. (2009): Zelený cost management, Přednáška na kon-
ferenci Šetrné budovy, Americké centrum v Praze.

Beranovský, J., (2009): Ekonomické hodnocení obnovitelných zdrojů a energetic-
kých úspor. “Přípravný kurz pro energetické auditory a oprávněné osoby dle zákona 
č. 406/2000 Sb. (kontroly účinnosti kotlů, kontroly klimatizačních systémů, zpracová-
ní průkazů energetické účinnosti budov)” 16. dubna 2009, Masarykova kolej, Praha. 
Asociace energetických auditorů (AEA), Praha. Prezentace.

Beranovský, J., Vogel, P., Kotek, P., Macholda, F. (2009): Energie versus čerstvý vzduch. 
ASB (architektura, stavebnictví, byznys), 5/2009 (VI. ročník), strana 70-73. ISSN 1214-
7486

Srdečný, K., Antonín, J., Beranovský, J. (2009): Fotovoltaika v souvislostech. Sborník 
přednášek 20. konference vytápění Třeboň 2009. Společnost pro techniku prostředí, 
Třeboň. ISBN 978-80-02-02136-0

Srdečný, K., Beranovský, J. (2009): Fotovoltaické panely na panelových domech [On-
line]. Sborník 5. Celostátní konference Asociace energetických auditorů „Hospodaře-
ní s energií je cestou k lepšímu životnímu prostředí“ 8. - 9. června 2009. Kongresový 
sál ČVUT – Masarykova kolej, Thrákurova 1, Praha 6. Dostupné z www.aeaonline.cz. 
Prezentace a sborník.

Kotek, P. a kol. (2009): Moderní trendy regenerace panelových domů [Online]. 
Sborník 5. Celostátní konference Asociace energetických auditorů „Hospodaření 

s energií je cestou k lepšímu životnímu prostředí“ 8. - 9. června 2009. Kongresový sál 
ČVUT – Masarykova kolej, Thrákurova 1, Praha 6. Dostupné z www.aeaonline.cz. 
Prezentace a sborník.

Kotek, P., Macholda, F. (2009): Úspory energie ve spotřebitelských systémech [On-
line]. Sborník 5. Celostátní konference Asociace energetických auditorů „Hospodaře-
ní s energií je cestou k lepšímu životnímu prostředí“ 8. - 9. června 2009. Kongresový 
sál ČVUT – Masarykova kolej, Thrákurova 1, Praha 6. Dostupné z www.aeaonline.cz. 
Prezentace a sborník.

Hojer, O., Jordán, F., Kotek, P., Vogel, P. (2009) Použití metody analýzy nejistoty a citli-
vostní analýzy na různé typy softwarů stanovujících roční spotřebu energie. Vytápě-
ní Větrání Instalace, číslo 1/2009. 

Vogel, P. (2009) Neformální sezení. European Council for Energy Effi  cient Economy. 
Cote d’Azur, France. 1.-6. června 2009.

Beranovský, J. (2009): Ekonomické hodnocení obnovitelných zdrojů a energetic-
kých úspor. “Přípravný kurz pro energetické auditory a oprávněné osoby dle záko-
na č. 406/2000 Sb. (kontroly účinnosti kotlů, kontroly klimatizačních systémů, zpraco-
vání průkazů energetické účinnosti budov)” 10. června 2009, Masarykova kolej, Praha. 
Asociace energetických auditorů (AEA), Praha. Prezentace.

Srdečný, K., Beranovský, J. (2009): Seminář: Chcete si postavit fotovoltaickou elektrár-
nu? EkoWATT, Praha (březen, květen), České Budějovice (duben).

Beranovský, J., (2009): Ekonomické hodnocení obnovitelných zdrojů a energetic-
kých úspor. “Přípravný kurz pro energetické auditory a oprávněné osoby dle zákona
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